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Stem 
op heel 

onze VIA-lijst.  
Wij zijn een 

‘team’!

Ria kent Kaulille van binnen en van buiten. Bron van informatie is 
haar gedreven ACV man Louis, haar kinderen Ellen (36), Maarten 
(32) en Tine (29). Deze generatie wordt rijkelijk aangevuld met 
Imme (11), Senne (8) en peuter Lukas. Die van Leten zijn gekend! 
Al 39 jaar geeft Ria les aan 12-14 jarigen. Dat hou je enkel vol als je 
die gasten onvoorwaardelijk graag ziet. En dat doet ze… met hart 
en ziel. Petje af!

Ria is dankzij Bèr Berghs en Jos Michels onze politica 
sinds 1983. Ze mag nu al spreken van een  

politieke loopbaan. Gemeenteraadslid, OCMW 
raadslid, lid vast bureau, schepen van sociale za-
ken, gezin en jeugd. Steeds sociaal bewogen om 
haar idealisme te kunnen verwezenlijken. 

Ria weet waarover ze praat. Van haar  
enthousiast voorzitterschap kan gans Femma Kaulil-

le getuigen. Als gebedsleider verzorgt ze  
gebedswaken bij overlijden.  

En ja… ze kan verdorie lekker koken.
Meer vrouwen in het politiek  
landschap. Meer dames voor  
Visie, Inspraak en Actie.  
Ze is een toonbeeld.  
Dapper en strijdvaardig!

Ria Voortmans
• 59 jaar
• getrouwd met Louis Leten
• mama van Ellen, Maarten en Tine, oma van 

Imme, Senne en Lukas
• woont in Kaulille

SOCIAAL EN ZORG 

‘Inzetten voor  
een zorgende  

samenleving waar ook 
rekening gehouden wordt 
met de zwaksten, de jonge 
gezinnen, de kinderen en 
jongeren, de hulpbehoe-

vende bejaarden..’

Ria

Klein van gestalte maar een zeer grote madam. Zo kent iedereen 
Jaklien in Kaulille en Bocholt. Al jaar en dag prominent aanwezig met 
grote inbreng in het maatschappelijk leven. Ouderenzorg en  
dienstverlening is hare dada. Hulpvaardigheid zou weleens  
een verborgen tattoo kunnen zijn. 
In de eerste plaats is Jaklien de echtgenoot van duivel-doet-al Piet 
Janssen en mama van Rob (38) en Dirk (34). Maar de meeste  
aandacht gaat als lieve oma naar de kleinkinderen: Liene en Jorn.
Opleiding: verpleegkundige. Meer dan 40 jaar zet Jaklien 
zich nu al in voor het welzijn van onze oudsten in het 
WZC De Voorzienigheid. Momenteel bezet ze, samen 
met haar collega, de sociale dienst.  
Dankzij haar ervaring is ze een anker en houvast voor al 
onze rusthuis- en serviceflatbewoners.  
Jaklien weet en Jaklien doet het… zonder onderscheid. 
Zo is ze!  
Een innemende en omarmende figuur voor iedereen. 
Hoe kan het ook anders. In 2006 en 2012 werd 
Jaklien verkozen en werd ze een zeer gewaar-
deerd raadslid in het OCMW en de gemeen-
teraad. De plaats bij uitstek om het op 
beleidsvlak op te nemen voor  
ouderen, kinderen en zieken die  
het moeilijk hebben. 
Kortom: een figuur die er met hart 
en ziel en al haar krachten staat…  
Ze doet het voor ons allemaal!

VERZORGEN     

‘Ik sta voor een  
hartelijk Bocholt waar 

aandacht besteed wordt 
aan de personen die het 

moeilijker hebben in 
onze gemeente.’

Jaklien

MET EEN HART  
VOOR IEDEREEN

Wie is wie?

Met VIA...

Kies voor VIA

• 61 jaar
• getrouwd met Piet Janssen 
• mama van Rob en Dirk
• woont in Kaulille

Jaklien Goijens



Een kokette jonge dame en nieuwkomer in de VIA-groep. 
Sofie is op en top Bocholtenaar en groeide op in de Kapelstraat. Wat 
een leuke en warme Kapel 18 buurt te bieden heeft … vraag het haar 
gerust. De vitaminen om zich in te zetten voor anderen kreeg ze van 
papa Rik en mama Rina. Ouders met een voorbeeldfunctie, zeg maar. 

Sinds 2016 woont ze op de Hees in hun mooi ge-
restaureerde woning met haar vriend Robert. Als 

je het resultaat ziet dan weet je dat ze ‘keihel’ 
kunnen werken!  
Sofie werkt als zorgkundige in het Woonzorg-
centrum De Voorzienigheid. Daar organiseert ze 
de dagbestedingen voor ouderen. Animatie op 

maat van de ouderen heet dat tegenwoordig. 
En dat doet ze met hart en ziel en vooral… 
met de glimlach! 
Hobby = dansen. In de MKM-zalen boven 
de Oude Melkerij van Bocholt geeft Sofie 
dansles aan jongeren. #Sportersbeleven-
meer geldt zeker voor hen en natuurlijk 
ook voor haar. 

Sofie gaat voor het geluk van iedereen. 
Jong en idealistisch is ze …  

en dat straalt ze uit. 
En waar haalt ze haar mondige en  
jeugdige, en nu haar politieke wijsheid?  
Bij onze senioren! 

• 30 jaar
• samen met Robert Jansen
• woont in Bocholt (Hees)

GELUK VOOR IEDEREEN

‘Een luisterend oor, 
warme zorg en hulp 

aanbieden
zodat iedereen zich op  
alle vlakken thuis kan  

voelen in Bocholt.

Sofie

VE
RZ

ORGEN VERBINDEN

VERSTERKEN VERRASS
EN

Het sociaal huis 
gaat 

vreemd !!

WAT DOEN WE: 
Uitbreiding kinderopvang Kaulille. Bijkomende ondersteuning 
voor de opvangen van Lozen en Reppel. Er komt een ‘Huis van 
het Kind’ ter ondersteuning van ouders.

 
WAT WILLEN WE NOG :♥ Bocholt wordt mobiel-vriendelijk voor  

scooters, rollators en rolstoelen.
♥ We begeleiden senioren in de aankoop en 

africhting van een gezelschapshond.
♥ We dromen van een tweedehandswinkel!
♥ Bocholt krijgt een ‘HUIS VAN HET KIND’ voor 

info en opvoedingsondersteuning.Steeds 
meer ouders ondervinden moeilijkheden met 
de opvoeding van hun kind. VIA biedt een 
helpende hand. Jonge ouders en ouders met 
probleemkinderen kunnen voor advies  
terecht bij speciaal opgeleide deskundigen.

♥ VIA droomt van een SOCIAAL RESTAURANT 
EN SOCIALE KRUIDENIER!

‘Wees 
de verandering 

die je in de wereld 
wil zien gebeuren.’

Ghandi

Onze OCMW-diensten doen prachtig werk en toch durven sommige Bochol-
tenaren de stap naar het Sociaal Huis niet te zetten. Daarom stappen we 
zelf naar de mensen toe! Bocholt krijgt een inloophuis in Bocholt en Kaulille 
en een zorgpunt waar externe diensten Bocholtenaren kunnen helpen. 

Een gemeente is maar zo rijk als 
haar armste inwoner!  Voor VIA 
telt alvast iedereen mee! En iedere 
inwoner van Bocholt moet kansen 
krijgen om gelukkig te zijn.  

VIA is een echte ‘gezinspartij’ ! Bij VIA krijgt elke 
gezinsvorm kansen. Kansen voor een harmonieus 
gezinsleven, kansen voor een degelijke kinderop-
vang en school, kansen om sport of jeugdbewe-
ging te beleven… Wij ondersteunen elk initiatief 
dat kinderen ondersteunt of beschermt.

Onze senioren hoeven zich geen zorgen te maken  
over hun oude dag! Samen met de zorgpartners is 
een nieuw ouderenzorgplan uitgewerkt. Goede betaalbare zorg, dicht bij huis 
is gegarandeerd. En kinderen zullen niet bijspringen in de kosten.

• 47 jaar
• gehuwd met Chris Philippe
• mama van Lenz en Jorn
• woont in Reppel

Christel is verknocht aan Reppel. Al 21 jaar kent ze het 
reilen en zeilen van dit ‘dorp met toekomst’. Als lid van 
het schoolbestuur de Geluksvlinder heeft ze goede 
voeling met wat er leeft. Haar vriendenkring is een 
bron van inspiratie.
 Christel is nog steeds verliefd op Reppel en doet er 
alles voor. Getuigen hiervan: echtgenoot Chris en 
de twee jonge sporters Lenz (17) en Jorn (16). 
Terecht fier op hun mama en haar engagementen. 
Alleszins een ferm gezin waar samen de handen 
uit de mouwen worden gestoken. Ontspanning: 
fervente supporters van Genk. Go for it!
Christel werkt als administratief bediende van 
het Kempisch Tehuis in Houthalen. Meer dan 
wie ook kent ze de woonproblematiek in 
onze streek. Betaalbaar en gezond kunnen 
wonen is een grote sleutel tot welvaart en 
welzijn. Dat ervaart ze elke dag. Haar ex-
pertise en ervaring deelt ze graag in onze 
VIA-groep. Als Christel spreekt zwijgt ie-
dereen. Ze is toonaangevend en argumen-
teert sterk haar visie en wensen. Zeker 
voor Reppel, wat de toekomst betreft 
voor jeugd, buurthuis en woonbeleid.

EEN GEZELLIG, BETAALBAAR EN  
LEEFBAAR BOCHOLT

‘Ik sta voor 
een sociaal Bocholt. 
Waar iedere inwoner 

een plaatsje heeft en met 
hart en ziel kan leven en 

genieten.’

Christel

Sofie Gielkens

Onze senioren 
verdienen 
de beste 

zorg !

VIA zorgt voor meer kansen tot dagopvang 
en kortverblijf ! Zelfs een seniorenhotel is een 
droom. Mensen met een beperking kunnen hun 
dag zinvol invullen met workshops en ateliers 
in de inloophuizen. Hun knutselwerkjes worden 
verkocht in een verkoophoek.

Onze 
kinderen... 

onze 
toekomst !

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

Mensen 
met een beperking, 

en kansarmen …  
vallen bij VIA  

niet uit  
de boot !

Christel Schepers 

Wil je er meer van weten, verras jezelf op  www.via-bocholt.be


