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Stem 
op heel 

onze VIA-lijst.  
Wij zijn een 

‘team’!

Deze spring-in-’t-veld voorstellen is eigenlijk overbodig. Kaulille kent  
Lieve en Lieve kent Kaulille. Geboren en getogen. Ook gekend als  
dochter van Maurice van de Bakker van Maurice van de Koster. Werk-
lust, engagement, inzet kreeg ze mee met de paplepel en de deegrol.
Lieve is gehuwd met Marc Keppens en mama van Bauke (19), Senne 
(17) en Geike (12). Een dynamisch gezin en het mag gezegd: toon-
aangevend wat dienstvaardigheid en sociale inzet betreft. 

Lieve is zelfstandig hondenkapster en kent de wereld van zelf-
standigen op en top. Er moet gewerkt worden wil je iets 
bereiken. Dat doet ze en daar leeft ze voor. Met hart en ziel.
Je vraagt je af hoe en wanneer ze het allemaal doet:  
Ondernemend Kaulille, Dorpsfeest Kaulille, Gemachtigd 
Opzichter basisschool, zorgouder eerste communievie-
ring, helpend Chiro ouder, festivalmedewerkster, voor-

zitter ouderraad Agnetendal Peer, ploegverantwoordelijke 
M14 handbal.

Kracht en energie opdoen. Ochtendlopen,  
karatetraining, tennis en zeker gezonde  
voeding. Vandaar: Lieve bruist van energie!
Als voorzitter en fractieleider van VIA wil ze ambitieus 
verder.  Haar jonge gedrevenheid werkt aanstekelijk.  
Sleutels tot succes: openheid, respect, ondernemen  
en gezelligheid.  
Lieve is VIA gemeenteraadslid. Uw zorg beschouwt 

ze als haar taak. Een stempel op het beleid?  
Lieve drukt hem. Zo is ze nu eenmaal. 

Lieve Theuwissen
• 45 jaar
• getrouwd met Marc Keppens  
• mama van Bauke, Senne en Geike
• woont in Kaulille

OPENHEID, RESPECT,  
ONDERNEMEN EN GEZELLIGHEID 

‘ In onze 
technologische wereld  

is eenzaamheid  
een groot probleem.  
Laten we daarom niet  

vergeten dat we ook nog 
mensen naast ons hebben 
die we graag zien en die 

ons graag zien.’Een jong talent, zo kan je Jeroen (28) wel noemen.
Sinds mei 2018 zijn hij en Anne Plas fiere papa en mama van dochter 
Louise. Een jong gezin met een stralende toekomst. Gelukkig en met 
een open kijk op de wereld.
Jeroen is beroepshalve een Automation Engineer. Hij analyseert  
processen en ontwikkelt toepassingen om met behulp van techniek 
producties te automatiseren. Zeg zelf: niet simpel.
Jeroen heeft zijn roots in Lozen en daar kennen ze hem nog als gedreven 
chiroleider. Volgens ‘inside information’ was hij verknocht aan zijn Chiro. 
Hij deed er alles voor. Niet onopgemerkt want ook de gewestwerking 
trok aan zijn jas.  Ze kennen hem als een krak met een ruime en open 
blik. Opvallend bescheiden, maar zeker vooraanstaand. 
Jeroen straalt rust en wijsheid uit. 
Dat het vrijwilligersleven hem nauw aan het hart ligt 
bewijst, zijn inzet. Ook zijn politiek engagement binnen 
de VIA-groep is nu een bewuste keuze. 
Zelf ervaart hij het vrijwilligersleven als een groei-
proces dat nooit af is: leren netwerken en groeien in 
verantwoordelijkheid. Het leren kennen van de vele 
vormen van samenleven is zijn uitdaging en daar wil 
hij zich voor inzetten. Geroepen om de samen-
leving mee vorm te geven. Dat kan maar met 
luisteren en doen wat nodig is. 
Jeroen zorgt voor een jeugdige en frisse wind 
in de VIA-groep. Een lieveling met hart en 
ziel die zeker zijn weg gaat vinden en onder-
tussen – in deze uitdaging - mag rekenen op 
ieders sympathie. 

Jeroen Wils 

VERBINDEN         

‘Iets betekenen 
voor de buurt waar je  

vereniging actief is en zo  
de samenleving mee vorm  

geven... dat is waar ik  
voor sta.’

Jeroen

LUISTEREN EN DOEN WAT NODIG IS

Wie is wie?

Met VIA...

Kies voor VIA

• 28 jaar
• getrouwd met Anne Plas
• papa van Louise
• woont in Bocholt



Een toffe, dynamische, jonge dame.   
Gedreven, ambitieus en vooral: een tomeloze drang om goed te doen 
voor anderen. Wij zijn erg fier op haar Via-engagement!
Laura woont in Kaulille, in hotel Mama en Papa. Dat geeft mogelijk-
heden natuurlijk en daar gaat ze ook voor. De steun van het thuis-
front incluis.
Als onderwijzeres was ze drie jaar aan de slag tussen onze schoolschat-
ten. Maar de roeping ging verder. Dit jaar behaalde Laura haar diploma 
als zorgleerkracht. Gerichte ondersteuning voor kinderen die het moei-
lijk hebben. In september staat de inschrijving voor master pedagogie 

op haar programma. Leergierig en gericht! Zeker een meerwaar-
de naar de toekomst aan allen die haar worden toevertrouwd. 

Geloof ons het zullen er velen worden.
Laura is doordrongen van de waarden van sport en spel.  
Speelpleinwerking Knikkebol geniet als hoofdleidster haar 
grote aandacht. Leren voor het leven doe je in zo’n  
werking. Dat beseft ze en dat wil ze voorleven aan  
nieuwe jonge leiding. 

Maar hier stopt het niet. Ook is ze actief lid bij tennis 
Kaulille en het jeugdbestuur. Je moet het maar doen. 
Het kan ook niet anders dan dat ze opkomt voor 
het ‘welbevinden voor iedereen’ . Een missie waar 
ze zich voor wil inzetten. Maar… -  en dat siert 
haar -  dat kan niet zonder een goede en gezon-
de leefomgeving. Duurzaamheid, ecologisch 
leven, zorg voor natuur zijn sleutelbegrippen 
voor de toekomst. Daar moet aandacht aan 
besteed worden.
Laura zal zeker haar steentje en idealisme hier-
voor inzetten. Welkom, Laura en dankjewel 
om mee te werken aan onze toekomst!

• 24 jaar
• woont in Kaulille

• 57 jaar
• gehuwd met Gerda Ceyssens 
• vader van Rob, Rik en Raf
• woont in Bocholt

WELBEVINDEN VOOR IEDEREEN

 
‘Vanuit  

naastenliefde  
samen inzetten op een 
mooie toekomst voor  
iedereen, daarvoor  

wil ik gaan.’

Laura

Gehuwd met Gerda Ceyssens en papa van de jongvolwas-
senen Rob, Rik en Raf.  Een groot en zorgzaam gezin met 
de Vlaamse waarden hoog in het vaandel. Overbodig te 
zeggen dat Friedo tot de CD&V-familie behoort en het 
warme wij-gevoel mee uitstraalt.
Als kind opgegroeid in een landbouwersgezin en uitge-
groeid tot ervaringsdeskundige in deze sector.  Als vee-
voederspecialist is hij kind aan huis bij onze landbouwge-
zinnen. Hij kent als geen ander hun noden en wensen. 
Friedo is nieuwkomer in de VIA-groep maar ancien wat 
engagementen betreft. De mosterd haalt hij bij de 
Landelijke Gilde, de parochies en  
kerkbesturen, de beheerraad Biotechnicum, de vzw 
Rijhal Damburg en het broederschap  
Sint Kristoffel. Een bezige bij en altijd paraat tot 
denken en doen! Goedlachs bemiddelen en  
overleg… dat is Friedo.
Twee thema’s fascineren Friedo: Landbouw en 
de kerk met haar geschiedenis.  Niet zomaar 
klakkeloos. Het geloof dat onze welvaart voort-
vloeit uit de inspanningen, de spaarzaamheid en 
het geloof van onze voorouders inspireren hem. 
Hun waarden hebben ons gebracht tot waar 
we nu zijn. Deze missie moet respectvol verder 
gedragen worden. Friedo wil hierover waken en 
kan je uren vertellen over de afgelegde histo-
rische weg.  Boeiend en begeesterend en met 
een knipoog naar de toekomst. 

‘Ik wil meebouwen 
aan een samenleving 

waar het goed is 
om te wonen met 

respect voor iedereen en 
ook voor onze tradities: 
hierover wil ik waken.’

Friedo

WAARDEN MET HART EN ZIEL

VE
RZ

ORGEN VERBINDEN

VERSTERKEN VERRASS
EN

Gezellige  
ontmoetings-

plaatsen brengen 
jong en oud 

samen! Jong geleerd .. 
is oud gedaan ! 

Kansen voor 
onze jongeren !

De buurt als 
kloppend 
hart van 
elke wijk!

 
 

 
WAT WILLEN WE NOG :♥ Burengluren … nodig eens een andere 

buurt uit om te verzusteren of te verbroe-
deren!

♥ De gemeente trakteert ijsjes op de dag 
van de buren♥ Uitbouw project ‘buurtgezellen’ : buren 

zorgen voor buren !♥ Project buurtbanken : welke buurt maakt 
de mooiste, origineelste zitbank ?

♥ Volkstuintjes waar het kan !….

‘De gelukkigste 
mensen zijn zij die 

zich inzetten voor iets 
groters en diepers 

dan hun eigen 
belang.’

John Glenn

VIA kiest voor speelpleintjes of belevingstuintjes 
in elk kerkdorp of grote wijk! Kinderen spelen en 
ouders buurten en babbelen ... dat is voor ons 
‘gezellig Bocholt’!

Bocholt heeft tal van mooie gebouwen. En er staan nog 
enkele mooie projecten in de steigers!  Maar met ge-
bouwen alleen maak je geen gezelligheid!  Daarom zet 
VIA de komende jaren voluit in op hartelijkheid, gezel-
ligheid en beleving!  Wij verbreken de verzuring door 
mensen te ‘verbinden’.

Het rijk en enthousiast bewe-
gingsleven is de ‘troef’ van 
Bocholt.  Dit willen we behou-
den en versterken met een 
speciaal ondersteuningsplan!

VIA heeft een warm hart voor meer dan 
40 buurtwerkingen in Bocholt. Onze 
VIA-kandidaten trekken dikwijls de kar.  
Een buurt ‘verenigt’ mensen! Daarom 
steunen en stimuleren wij buurtwerkin-
gen en speelstraten maximaal!!

De beste belegging voor de toekomst is investeren in onze 
jongeren!   Onze prachtige jeugd-, sport-, en dansverenigingen 
in Bocholt moeten blijven bloeien!  Onze jeugd moet hiervoor 
alle kansen krijgen.

Ons 
bewegingsleven… 

de ‘troef’ 
van 

Bocholt 

Lees onze acties op  WWW.viabocholt.BE.   Wij rekenen ook op jouw  enthousiasme om dit waar te maken.

Friedo Steensels 

Laura Vanwezemael


