
EEN LEEFBAAR BOCHOLT OM 
FIER OP TE ZIJN

• 74 jaar
• getrouwd met Gerda Janssen
• papa van Marc, Luc+ en Guy+
• opa van Pieter en Corneel 
• woont in Bocholt

Paul Coolen

‘Mijn doorzetting en 
levenservaring als  

bestuurder en  
zelfstandig ondernemer 

ten dienste stellen  
van de Bocholter  

gemeenschap’

Paul

Paul is de senior van de VIA-groep. Gewaardeerd en gerespecteerd door 
iedereen… Dat maakt hem zo bijzonder en ook een beetje onmisbaar. 
Samen met zijn Gerda, zoon Marc met Geertje, hun mooie herinnerin-
gen aan Luc+ en Guy+, zijn zij de zoete inval voor kleinkinderen Pieter 
(21) en Corneel (18). In de Oude Kerkstraat ben je altijd welkom.  
Gastvrij Bocholt hier op zijn best: uitnodigend en innemend.
Paul is weliswaar een gepensioneerd ondernemer maar zijn ‘drive’ 
blijft. Het ondernemen zit in zijn bloed. Dit doet hij met grote  
dynamiek en inventiviteit. 
Voor en achter de schermen behartigt hij de belangen van de lokale 
handelaars en zelfstandigen. Dat doet hij als man in de straat maar 
zeker ook als gemeenteraadslid. Inzet voor een goed 
beleid met kansen voor onze lokale ondernemers.
Handel floreert als je goed en betaalbaar kan wo-
nen en als er een goede dienst- en zorgverlening 
is. Kwestie van een gezonde evenwichten die Paul 
mee wil bewaken. 
Muziek is Paul zijn tweede leven. Als voorzitter van 
Kon. Harmonie St.-Laurentius en de Boggeter Pr-
oms neemt hij het op voor kinderen en jongeren 
die zich muzikaal en/of academisch willen 
ontwikkelen. Iedereen moet kunnen 
meespelen. Want ook muziek verbindt. 
Paul wil zijn levenservaring en zijn 
beroepsexpertise verder ten dienste 
stellen van onze Bocholter gemeen-
schap met zijn gekende doorzettings-
vermogen en daadkracht.
Paul: we hebben je er graag bij! 
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Stem 
op heel 

onze VIA-lijst.  
Wij zijn een 

‘team’!

Schepen Jan voorstellen is overbodig. Maar voor de nieuwkomers 
doen we het.
Jan (60) is gehuwd met Linda Dufour, kleuterleidster en  
zorgcoördinator basisschool De Driehoek. Papa van Anneleen,  
Lieselore, Jannelien, Hans… en de’ putti’ van kleine Nel.
Nog even parttime werkzaam als directiesecretaris in TISM Bree. 
Na de verkiezing in 2012 werd Jan schepen van sport, mobiliteit,  
ontwikkelingssamenwerking, feestelijkheden, natuur en milieu,  
jachtgebieden en dierenwelzijn… Hij heeft zich in deze materies  
ingewerkt en zich met hart en ziel ingezet voor vele taken en  
uitdagingen die op hem af kwamen.
Van de vele kansen die zo’n takenpakket meebrengt heeft hij dankbaar 

gebruik gemaakt om van Bocholt mee een sterk merk te maken. 
Drijfveer voor al die inzet is zijn sociale bewogenheid van 

huis uit meegekregen. Samen werken aan een solidai-
re samenleving met respect en kansen voor iedereen. 
Rechtvaardige hulp voor hen die in nood verkeren. 
In zijn netwerking en via de verenigingen heeft Jan 
een grote kring opgebouwd. Hij getuigt van grote luis-

terbereidheid, aanspreekbaarheid en hulpvaardigheid.  
Geen beloftes maar haalbare oplossingen.  

Ook teleurstelling als iets niet mogelijk is.  Talrijke 
initiatieven en impulsen komen van hem uit. 

Jan wil zijn verantwoordelijkheden verder-
zetten en geëngageerd verder blijven 
werken aan een warm, veilig en een ge-
zond-sportief Bocholt. Onze gemeente 
waar iedereen thuis is.
Jan voor alleman! Men zegge het 
gerust verder!

 SOLIDAIRE SAMENLEVING  
MET RESPECT EN KANSEN

VERSTERKEN

Wie is wie?

Met VIA...

Kies voor VIA

Jan Verjans
• 60 jaar
• getrouwd met Linda Dufour
• papa van Anneleen, Lieselore, 

Jannelien, Hans en de ’putti’ 
van kleine Nel

• woont in Bocholt

‘Versterken is 
samenwerken’ 

Daar blijf ik 
voor gaan!’

Jan



• 58 jaar
• samen met Christien
• woont in Lozen

RESPECT VOOR MENS EN DIER

 
‘Waar ik voor 

ga en sta is om zo 
eerlijk mogelijk te zijn  
zodat ik ten alle tijden 
iedereen recht in de  

ogen kan kijken.’

Thieu
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“O” tolerantie 
voor sluikstorten! 
Nieuw kringloop-
park. Werken aan 

een duurzaam 
Bocholt!

Krijgen we 
Bocholt  

op de fiets? 

 
WAT WILLEN WE NOG :♥ Statiegeld op verpakkingen♥ Zijn mini-containerparkjes in elk kerkdorp 
haalbaar ?

♥ Hondenpoep uit het straatbeeld !!
♥ De Dorpsstraat wordt een fiets(belevings)

straat !
♥ Fietspaden langs alle drukke invalswegen.
♥ Moderne diefstalveilige fietsenstallingen in 

elk kerkdorp.♥ Ontwikkeling van KMO-zone kanaal
♥ Een facelift met degelijke verlichting op het 

Nevenplein.♥ Schutterij, KWB, Alferi en krachtbal Kaulille 
krijgen hun lokatie.♥ Inrichten en bestraten van omgeving Dam-

burg 

De kunst 
van goed beleid 
voeren is samen 

durven kijken 
naar morgen.

Een gezond, groen, proper Bocholt is 
topprioriteit voor VIA. Het is onze ver-
antwoordelijkheid om een gezond en 
duurzaam leefmilieu en klimaat te blijven garanderen. 
Wij helpen mee om Bocholt energieneutraal en klimaatvrien-
delijk te maken! Want ook onze kleinkinderen hebben recht 
op een gezonde toekomst!!

Op de KMO-zone Kanaal. Onze  
bewoners sorteren goed en moeten dit 
in de beste omstandigheden kunnen 
doen. In de centra: glasbollen onder  
de grond.

Wij kunnen ons in Bocholt beroepen op een deskundig 
personeelsteam. Zijn zullen door hun vriendelijkheid 
het voorbeeld zijn van een ‘hartelijk’ Bocholt! VIA wil 
haar inwoners op de best mogelijke manier ten dienste 
staan: met zitdagen, afspraken, E-loket en... op  
momenten dat mensen zich vrij kunnen maken.

Wij gaan  
resoluut voor  

een nieuw  
containerpark

• 58 jaar
• getrouwd met Thieu Janssen
• mama van Katleen en Ann
• Omi van Siebe, Fé, Merle, Joppe en 

Charlotte
• woont in Kreyel

Elza en Thieu ontvangen gezinnen en gasten voor hun 
vakantiewoning. Deze komen voor rust en groen. Zo 
vertegenwoordigen ze in de Muisputten ons ‘Bogget’. 
Of wat dacht je?
Elza is gepensioneerd en heeft dus geen tijd.  
Reden: voorzitster van KVLV, lid van vzw  
Parochiehuis, vrijwilligster bij Kind en Preventie. 
Sinds kort behoort ze tot de groep buurtge-
zellen die zorg en aandacht hebben voor onze 
oudste bewoners in de vele buurten.
Inzet en luisterbereidheid typeren Elza,  
bescheidenheid siert haar. Elza is een  
vertrouwensfiguur en straalt dit ook uit.  
Zij weet wat er bij de mensen leeft en is  
gevoelig voor de dagdagelijkse problemen 
van jonge gezinnen. 
Eerste fan van het verenigingsleven.  
Mensen samenbrengen en zorgen dat  
iedereen mee is. Elza koestert het groene 
en landelijke karakter en wil deze  
ontspannende uitstraling mee helpen 
realiseren in de vier kerkdorpen.

EEN HART VOOR ELKAAR

Elza Swennen

‘Groen en landelijk, 
open ruimte 

ook in het centrum.’

Elza

Thieu Damen
Merken jullie ook hoe het verkeer 
is toegenomen ? Opstoppingen en 
files… soms niet te doen.  VIA geeft 
je een alternatief . Gebruik de fiets 
voor je verplaatsing in de buurt ! 
Het is soms even snel en bovendien 
gezond ! Helpen jullie mee om van 
Bocholt een ‘fietsvriendelijke’  
gemeente te maken ?

Excellente 
vriendelijke 

dienstverlening 

Iedereen kent Mathieu Damen, of zou hem  
moeten kennen.
Een vaste en solide waarde in Lozen maar zeker als landbouwer  
gekend in gans de streek. Thieu toont steevast betrokkenheid en is 
een grote vriend van de natuur. Al meer dan 20 jaar is onze prominente 

Lozenaar voor en achter de schermen politiek betrokken. 
Hij kent de agrarische sector door en door en komt letterlijk 
op voor de belangen en de toekomst van de vele landbouw-
gezinnen in onze gemeente. Zijn engagement binnen de 
Landelijke Gilde is opmerkelijk en zijn helpende handen en 
inzet zijn gekend. Thieu kent als geen ander de verzuchtin-
gen van onze Lozer bevolking en komt op voor de toekomst 

van zijn geboortedorp.  
Hij zegt zijn zeg, recht toe recht aan…  

Maar met groot respect voor iedereen. 
En als Thieuke er even weg is of wat later…  
weet dan: hij moet melken. Voor zijn dieren  
wijkt dan alles. 
Wist je dat hij en zijn levensvriendin  
Christien een boerderijvakantieverblijf uit-
baten en Bocholt zo mee op de toeristisch 
kaart zetten? Een familie landbouwonder-
neming met hart en ziel en dat gaat hen 
goed af. Ook hier staat een sterke vrouw 
achter een geëngageerde man.  
Dankjewel!

Zijn levensmotto: recht in de  
(werk)schoenen staan en recht in de ogen 

kijken. Geloof ons. Thieu weet meer dan je denkt 
en voelt je hartenklop. Een man uit de duizend die 
VIA mee gestalte geeft.


