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VOORWOORD

Beste Essenaar,
 
Essen is een wondermooie gemeente, waar we allemaal fier op mogen zijn. 
Het is hier goed wonen!
 
CD&V heeft de ambitie om ook de volgende jaren de handschoen op te nemen en onze gemeente mee te 
besturen. Om zo, samen met iedereen, ervoor te zorgen dat Essen een wondermooie gemeente blijft. En om te 
verbeteren daar waar het kan! Om verenigingen en vrijwilligers te helpen, bedrijven vooruit te helpen en scholen 
te steunen, om al onze gezinnen en Essenaren te koesteren! Daarvoor heeft CD&V een ploeg samengesteld van 
vijfentwintig ijzersterke kandidaten voor de gemeenteraadverkiezingen.
 
Ik ben blij en fier dat ik u hierbij deze vijfentwintig kandidaten mag voorstellen. Samen vormen zij een team dat 
gepokt en gemazeld is in onze Essense samenleving, een team met toekomstgerichte en haalbare ideeën. Een 
team met een visie. Een team waarin u vertrouwen mag hebben, en waarop op u kan bouwen!  
 
Gaston Van Tichelt,
kandidaat-burgemeester



Gaston Van Tichelt
Adres

Leeftijd, Beroep

Familie

Vrije Tijd, 
Verenigingsleven

Daarvoor ga ik

Kalmthoutsesteenweg 193
burgemeester@essen.be
04 78 52 20 76

47, Burgemeester

Gehuwd met Anja Maas, papa van Florian (17), 
Elias (16) en Emilia (13).

Terrasje doen en gezellig buurten, hou van lekker eten, liefhebber van Italië. Lees graag 
boeken, hou van geschiedenis en ga graag naar voetbal en cyclocross.  
Voorzitter van de vzw Kobie en de vzw College van het Eucharistisch  Hart, lid van KSV 
Wildert en (oud-)Taxandria.

Een burgemeester zijn voor élke Essenaar, die verbondenheid aanmoedigt in plaats 
van tegenstellingen opzoekt. 
Essen positief naar buiten brengen en subsidies voor Essen binnenhalen.
Een propere en (verkeers)veilige gemeente, waar geïnvesteerd wordt in onze lokale 
economie en het verenigingsleven. 
Ik ga voor ervaring, deskundigheid, gezond verstand en hou enorm veel van Essen!



Brigitte Quick
Adres

Leeftijd, Beroep

Familie

Vrije Tijd, 
Verenigingsleven

Daarvoor ga ik

Kerkstraat 41
brigitte.quick@essen.be
04 76 29 16 47

57. Schepen van openbare infrastructuur, 
verkeersveiligheid, mobiliteit, sport en 
burgerzaken

Gehuwd met Gie Hereygers. Moeder van Eline (29) en 
Thijs (27). Mac, onze boxer, is een stukje van ons gezin.

Meestal te vinden tussen de mensen. Ik hou van gezelligheid, vriendschappen en mijn 
familie.
Ik kijk graag naar optredens en wedstrijden (sport , muziek, cultuur…). Culinair genieter 
en optimist.
15 jaar organisator Dag van het Buitengewone Kind.

Verbondenheid, vertrouwen en samenhorigheid in een veilige, gezonde gemeente.
Een eerlijk en respectvolle behandeling van elk burger en er zijn wanneer nodig.
Gedreven in projecten en dossiers om ze te realiseren en blijvend zoeken naar zaken 
die beter kunnen.
Concreet: led verlichting op alle openbare plaatsen en straten, structurele 
verbeteringen wegen woonbos en weekendzone en iedereen in beweging.
Graag nog eens 6 jaar met PIT!



Steff Nouws
Adres

Leeftijd, Beroep

Familie

Vrije Tijd, 
Verenigingsleven

Daarvoor ga ik

Sint-Jansstraat 160/1
steff.nouws@hotmail.com
04 79 71 26 97

26. Ondersteunend medewerker Gitok

Gehuwd met Marianne Vanuytven.

Coördinator van (N)iemandsland, muzikant bij Harmonie Essentia en Dofkapel, leerling 
bij Muzarto, bestuurslid van vzw Kobie, monitor en instructeur bij Kazou vzw 
(Jeugdvakanties CM), oud-voorzitter Jeugdraad Essen en ex-monitor Speelpleinen 
Essen. 
Fiere winnaar van het Gouden Ei 2018.

Cultuur in Essen verder uitbreiden en uitdiepen en waar mogelijk upgraden.
Fietsmogelijkheden en verkeersveiligheid verbeteren.



Liesje Van Loon
Adres

Leeftijd, Beroep

Familie

Vrije Tijd, 
Verenigingsleven

Daarvoor ga ik

Moerkantsebaan 304
vanloonliesje@hotmail.com
04 86 08 98 46

33. Opvoedster

Gehuwd met Kurt Tilburgs, mama van Amelie (9), Maité 
(7), Mila (5) en Lena (5).

Ik hou van een gezellige avond met vrienden en van toneel spelen.
Bestuurslid KVLV, oud-leidster KLJ-Hoek, lid en verkeersverantwoordelijke van 
Ouderraad Mariaberg Hoek. 

Sinds 2017 hebben mijn man en ik een nieuw geitenbedrijf gebouwd. Hier werken 
we met veel goesting en liefde aan. Ik zal mij daarom voornamelijk inzetten voor de 
landbouw in onze gemeente. Graag wil ik de landbouwers steunen en helpen waar ik 
kan.
Naast landbouw zet ik mij ook graag in voor verenigingen en jeugd en voor 
verkeersveiligheid aan school.



Dirk Konings
Adres

Leeftijd, Beroep

Familie

Vrije Tijd, 
Verenigingsleven

Daarvoor ga ik

Over d’ Aa 191
dirk.konings@essen.be
04 75 53 19 66

48. Technisch-adjunct directeur Sint-Jozefinstituut.
Eerste schepen, bevoegd voor Financiën, Ruimtelijke 
Ordening, Rioleringsbeleid, Plattelandsbeleid en 
Landbouw, Onderwijs.  

Gehuwd met Kath Suykerbuyk, papa van Ties (17), Ems (16) 
en Nore (14).

Wielertoerist bij Gaffelo, tapper van dienst bij jeugdvoetbal FC Horendonk, lector 
parochie Horendonk, ex-kookouder chiro Klavertje4, lid van VOSOG Essen, vrijwilliger 
achter de schermen bij Oxfam Wereldwinkel Essen, gastgezin AFS, …

Een rijk verenigingsleven moet gekoesterd worden. Essen is een mooie landelijke 
gemeente en moet dit ook blijven. De afgelopen jaren werkt ik aan gezonde 
gemeentelijke financiën. Ik zorgde ervoor dat onze schulden meer dan halveerden: van 
16,4 naar 7,6 miljoen. Dat zorgt ervoor dat we minder leningslasten moeten 
terugbetalen aan de banken en we dus meer overhouden om zelf te investeren!



Jan Suykerbuyk
Adres

Leeftijd, Beroep

Familie

Vrije Tijd, 
Verenigingsleven

Daarvoor ga ik

Dr. J. Goossenaertsstraat 3
jan.suykerbuyk@telenet.be
04 73 84 50 35

48. Leraar Gitok, gewezen perscorrespondent

Gehuwd met Nathalie De Clercq, papa van Milan (15) en Quinten (17).  
Zoon van vroegere burgemeester Herman Suykerbuyk en Jeanne Mariën.

Betrokken bij G(ehandicapten)-voetbal Olympic Essen. Bourgondisch fietser. Auteur in 
jaarboek De Spycker en van twee boeken over Essen.
Bestuurslid Heemkundige Kring, Karrenmuseum en VVV De Tasberg. Oud-voorzitter 
Jong-CD&V.
Sinds 2013 fractieleider in de gemeenteraad. Ervaring als OCMW-raadslid en OCMW-
voorzitter. Lid van de Politieraad. 

Wonen met een beperking: moet ook in Essen kunnen. Camera’s doen hun intrede, 
zowel in verkeer, als bij overlast. Mensen aan het werk krijgen, zeker ook over de grens. 
De logistieke sector daar smeekt om jobs. Oude terreinen (Sint-Jozefkliniek, 
grensovergang (Ringweg)) nieuw leven inblazen. 
Meeleven = inburgeren. Essen is een pionier in G(ehandicapten)-sport en vrije 
tijdsbesteding voor mindervaliden. Maak de speeltuinen toegankelijker voor personen 
met beperking, door speciale toestellen te plaatsen. Ontmoetingsmomenten met politie 
in alle wijken.



Brigitte Van Aert
Adres

Leeftijd, Beroep

Familie

Vrije Tijd, 
Verenigingsleven

Daarvoor ga ik

Kloosterstraat 59
Brigitte_vanaert@yahoo.com
04 79 01 65 42

50 Huismoeder, kinderverzorgster, trainer B 

Gehuwd met Johan Witters. Moeder van Jonas, Lotte, 
Jan, Katleen en Jaak. Vakantiegezin voor Melissa en Steven.

Trainster G-gym, trainer B tumbling, vrijwilligster buurtzwerfvuilteam en voor het 
onderhoud van het kapelletje Kloosterstraat, oud-scoutsleidster en Chirolid, lid 
volleybalploeg Den Block.
Gemeenteraadslid. 

Verkeersveiligheid : fietsstraten-deelfietsen-leenfietsen, conflictvrije kruispunten, 
veilige toegankelijke voetpaden.
Bouw van turnhal verder mee opvolgen en G-sport uitbreiden.
Fonteintjes op verschillende pleintjes, meer groen en minder beton.
Ondergrondse afvalsorteerstraatjes waar je dag en nacht je afval kan sorteren.
Buurtinitiatieven stimuleren en mee helpen realiseren.
Stimuleren van samen tuinieren bij zorgzones.
Essen is de warmste gemeente, daar blijf ik 300% voor gaan.



Marita Verpalen
Adres

Leeftijd, Beroep

Familie

Vrije Tijd, 
Verenigingsleven

Daarvoor ga ik

Rooiendamlaan 17
maritaverpalen@gmail.com
04 79 22 48 24

57. Administratief bediende in het familiebedrijf 
“Reizen Verpalen – Autocars De Vlinder”

Gehuwd met Erik De Crom, plus mama van Jorn, Jolien en Senne. Moeke voor Louanne 
(3) en Elias (1). Dochter van Raf Verpalen en Maria Boden. Kleindochter van Jan 
Verpalen.

Ik zing, tennis en kook graag. Hou me graag bezig met de kleinkinderen, waar ik dol op 
ben.
Lid van KVLV Wildert en KVLV-tennisclubje, soprane bij het zangkoor Zing met Ons, 
vrijwilliger bij KSV Wildert, waar Erik secretaris is. 
Gemeenteraadslid. Lid van de Politieraad. 

Aandacht voor preventieve gezondheidszorg, betaalbare woningen voor jonge gezinnen 
én seniorenwoningen.  Ik ijver voor goede samenwerking met Essense zelfstandigen en 
steun aan de verenigingen.
Als rasechte Essenaar wil ik me blijven inzetten voor onze prachtige gemeente en alle 
inwoners.



Kristof Hectors
Adres

Leeftijd, Beroep

Familie

Vrije Tijd, 
Verenigingsleven

Daarvoor ga ik

Deken Verbiststraat 4
Kristof.Hectors@schoups.be
04 77 29 77 05

34. Advocaat-vennoot bij Schoups Advocaten 
in Antwerpen

Gehuwd met Elisabeth Van De Walle. Papa van 
Margot (1).

Lid van Unizo en Bedess, lid van de Algemene Vergadering van vzw College v/h 
Eucharistisch Hart.

Vanuit mijn ervaring  in bestuursrecht, ruimtelijke ordening, milieu- en energie en het 
bedrijfsleven werken rond het volgende:
vlotte communicatie tussen bestuur en Essense bedrijven, optimaliseren en verdere 
implementatie van een doordacht kernversterkend kleinhandelsbeleid in overleg met 
bedrijven;
Initiatieven ontwikkelen rond betaalbaar wonen, duurzame mobiliteit, bereikbaarheid 
(voor jong en oud) en verkeersveiligheid;
voeren van een modern beleid rond zorg, ruimtelijke ordening en milieu;
mee invullen van voortrekkersrol  gemeente in beleid rond duurzame energie en 
energie-efficiëntie.



Judith Francken
Adres

Leeftijd, Beroep

Familie

Vrije Tijd, 
Verenigingsleven

Daarvoor ga ik

Oude Baan 145
judithfrancken@hotmail.com
04 72 85 08 03

34. Zelfstandig logopediste en tolk Vlaamse 
Gebarentaal.

Gehuwd met Jeroen Voeten. Mama van Nelles (6), Flor (4) en Lia (1). 
Dochter van René Francken en Rita De Kooning.

Ons gezin is enorm belangrijk voor mij dus daar gaat veel vrije tijd naartoe. Graag 
engageer ik me dan ook voor de nodige hulp op de school van onze kindjes. Op sportief 
vlak ga ik graag zwemmen. Daarnaast organiseer ik ook al 3 jaar het geburenfeest mee 
en ben ik actief lid van Vrouwen met vaart (KVLV) en Jong CD&V Essen. 
De afgelopen 6 jaar maakte ik ook graag deel uit van de OCMW-raad en later van de 
Gemeenteraad. 

Een toegankelijk Essen voor iedereen op alle vlakken.  Als boerendochter streef ik ook 
naar het behoud van het landelijk karakter van Essen.



Jan Mens
Adres

Leeftijd, Beroep

Familie

Vrije Tijd, 
Verenigingsleven

Daarvoor ga ik

Grensstraat 59
jan.mens@telenet.be
04 73 52 21 49

46. Werkende in chemisch bedrijf Antwerpse 
haven.

Gehuwd met Nancy De Ridder. Papa van Jenthe (21), 
Wout (19) en Lore (17).

Fietsen, wielertoerisme. Ik organiseer graag evenementen en breng graag mensen 
samen. Bezoek graag festivals.
Bestuurslid van de Molenheidevrienden, organisator van Cyclocross Essen en van 
lokale wielerwedstrijden.

Veiligheid in Essen: problematiek rond drugs aanpakken.
Mobiliteit in het centrum. Mogelijkheden met de as Nieuwstraat-Stationsstraat en 
omringende straten optimaliseren. Dit kan zowel ons eigen welzijn als dat van 
handelaars en ondernemers ten goede komen.
Fietspaden, ook diegene die betrekking hebben op woon- en werkverkeer (ook buiten 
Essen) en schoolverkeer blijven verbeteren. 
Ervoor zorgen dat Essenaren, jong en oud, hun sport of vrijetijdsbesteding in een zo 
modern mogelijke omkadering kunnen uitoefenen. Vele  topsporters, artiesten of 
virtuozen hebben Essen  hierdoor al eerder op de kaart gezet. Hierin blijven investeren.
Onze Essense verenigingen en vrijwilligers spelen bij elk evenement, in welk segment 
dan ook, een belangrijke rol. Wij moeten hen sterk ondersteunen.
Ouderenzorg en vergrijzing.  Tegengaan van vereenzaming en sociaal isolement.



Anneleen Van Loon
Adres

Leeftijd, Beroep

Familie

Vrije Tijd, 
Verenigingsleven

Daarvoor ga ik

Schelpheuvelstraat 41
van_loon_anneleen@hotmail.com
04 98 81 45 27

33, Kleuterjuf

Gehuwd met Tim Van Meel, mama van Jeff (8) 
en Noor (5).

Ik breng graag veel tijd door met mijn gezin, ook familie en vrienden liggen me nauw 
aan het hart. ‘Gezelligheid’ is iets waar ik veel belang aan hecht. Sportief gezien ben ik 
enthousiast bezig met wielrennen en joggen.

Iets waar ik dagelijks mee geconfronteerd wordt, is de veiligheid rondom scholen. 
Wanneer ik met mijn kinderen naar school fiets, merk je hoe gevaarlijk of hoe veilig 
bepaalde plekken zijn. Bepaalde verkeerspunten moeten echt veiliger, hiervoor wil ik me 
100 procent inzetten. Ik wil van Essen een "kindvriendelijke” gemeente maken, als juf 
heb je na enige tijd een goed zicht op wat kinderen nodig hebben.
Ik wil me engageren om het label “kindvriendelijke gemeente” te behalen. 
Ik ga voor een “nog gezelliger” Essen. Het moet fijn zijn om in het centrum van Essen te 
komen, parkeergelegenheden, winkelpanden, maar evengoed toffe uitstapjes, 
blotevoetenpad, pluktuinen en evenementen waar we de Essenaren kunnen 
samenbrengen in een fijne sfeer. Het onderdeel ‘ondernemen in Essen’ wil ik ook 
aanpakken. ‘Wat willen de ondernemers? Wat hebben ze nodig? Wat missen ze? Hier 
moet oor voor zijn…
Mijn aandacht gaat ook naar veilige, fietsvriendelijke, mooie fietspaden.



Marc Wauters
Adres

Leeftijd, Beroep

Familie

Vrije Tijd, 
Verenigingsleven

Daarvoor ga ik

Rietstraat 5
wauters.marc@icloud.com
04 75 87 48 32

62. Sinds kort gepensioneerd, oprichter en gewezen 
zaakvoerder van Prima-Print (Drukwerk, Reclame, 
Belettering), en gewezen uitgever van weekblad De 
Echo

Gehuwd met Gerd van Nijnatten uit Horendonk. Vader van Sam, Tom en Wim en 
schoonvader van Ellen en Karlijn. Pépé van Joppe (3), Flo (2) en Kato (2). 

Gewezen bestuurslid en voorzitter van Unizo-Essen. Rechter in Sociale Zaken aan de 
Arbeidsrechtbank van Antwerpen. 
Vrijwilliger bij Babbelpunt en bij Open School Antwerpen. Zingend lid van ensemble 
Cantores en spelend lid van de band Verniet Steendood
Lid van Den Groten Toer Joggers. Ik doe Nederlandse conversatie met anderstaligen, of 
liever, nieuwe Essenaren. Als ze voldoende Nederlands beheersen, begeleid ik hen ook 
naar de arbeidsmarkt.

Als gewezen zaakvoerder van Prima-Print en voormalig voorzitter van UNIZO-Essen 
heb ik me steeds geïnteresseerd en geëngageerd voor de lokale economie in onze 
gemeente. Het is belangrijk dat de ondernemers een aanspreekpunt hebben in het 
gemeentehuis. Nu ik wat meer tijd heb, ga ik me daar ten volle voor inzetten.
Als jonggepensioneerde wil ik me inzetten voor de seniorenwerking in onze 
gemeente. Ook het vrijwilligerswerk in het algemeen heeft mijn interesse.



Ludo Somers
Adres

Leeftijd, Beroep

Familie

Vrije Tijd, 
Verenigingsleven

Daarvoor ga ik

Verbindingsstraat 23
ludo.somers4@telenet.be
04 97 58 08 79

57. Werfleider in de bouwsector 

Gehuwd met Marleen Elst. Papa van Jolanda en Sandra, en opa van Helena (6) , 
Steffie (5) en Lucas (8 maanden).

De meeste vrije tijd ging de laatste tijd in de bouw van het lokaal van de KLJ-Hoek. Op 
vrijdag pas ik op de kleinkinderen. 
Wedstrijdvisser  bij visclub ”De Knorhaan “ en biljarter bij “Krijt op Tijd” . 
Lid van de Landelijke Gilde van Essen-Hoek. 
Voorzitter van de Gemeenteraad. Lid van de Politieraad. 

Ik ga voor een fietspad in de Huybergsebaan (naar Hoek) en voor het doortrekken  van 
het fietspad Moerkantsebaan tot Huybergen.
Behoud van groen en landelijk karakter.
Ophaling van gescheiden ( plastic ) afval.
Ik luister graag naar de mensen en zoek mee naar oplossingen. Zo heb ik de laatste 
jaren mijn steentje bijgedragen aan de vele mooie realisaties op Hoek. 



Maria Konings
Adres

Leeftijd, Beroep

Familie

Vrije Tijd, 
Verenigingsleven

Daarvoor ga ik

Moerkantsebaan 135
maria.konings2@telenet.be
04 72 75 86 34

65. Gepensioneerd. 

Gehuwd met Ludo Beyers. Moeder van Jurgen en Birgitte, schoonmoeder van Bart en 
Greet. Moeke van Silke (18), Seppe (16) en Luca (12).

Brugfiguur in Mariaberg, vrijwilliger in het Lokaal Dienstencentrum, het Babbelpunt ,  
Kind & Gezin, rusthuis St.-Michaël en de vzw Kobie. Straatverantwoordelijke van de 
BIN-Heikant en Voorzitter van Vrouw & Maatschappij, de vrouwenbeweging van 
CD&V. Lid OCMW raad.

Ik ga voor een positieve, groene en actieve samenleving, met waardering en respect 
voor iedereen. Ik ga voor een eerlijk beleid voor alle Essenaren, van welke cultuur ook, 
met een hart voor iedereen. 
In het bijzonder interesseer ik me in thema’s als armoede, asiel, migratie en integratie, 
gezondheid, welzijn en onderwijs. 



Kirsten Tobback
Adres

Leeftijd, Beroep

Familie

Vrije Tijd, 
Verenigingsleven

Daarvoor ga ik

Spoorwegstraat 25 
kirsten.tobback@telenet.be
04 99 40 23 89

33. Leerkracht lager onderwijs (Stedelijk 
Onderwijs Antwerpen).

Gehuwd met Gerd Nelen. 

Ik wandel en fiets graag, doe graag een terrasje onderweg, een pint pakken met de 
vrienden ,… 
Bestuurslid van de Essense Tennisclub (ETC), waar ik verantwoordelijk ben voor het 
organiseren en opvolgen van de jeugdinterclub en voor het enkel- en dubbeltornooi 
dat onze club elk jaar weer organiseert. 
Zelf ben ik actief tennisser binnen deze club.

Door mijn beroep als leerkracht liggen kinderen en jongeren me nauw aan het hart. Ik 
wil me daarom ook extra inzetten voor ons onderwijs, de jeugdwerking en het 
uitgaansbeleid in onze gemeente. Kortom er mee voor zorgen dat Essen een leuke, 
veilige, keitoffe gemeente is om in op te groeien. 
Daarnaast wil ik me ook inzetten voor de sportclubs en sportactiviteiten in onze 
gemeente. Zodat ook hier elk kind/ jongere, volwassene zich kan ontwikkelen en 
ontplooien naar eigen kunnen en interesses. 
Als laatste wil ik me graag achter de gendergelijkheid zetten. Opkomen voor de 
gelijkheid van iedere persoon, jong of oud. Er zo voor zorgen dat iedereen zich thuis 
voelt in onze gemeente. 



Stefanie van Mastricht
Adres

Leeftijd, Beroep

Familie

Vrije Tijd, 
Verenigingsleven

Daarvoor ga ik

Schelpheuvelstraat 60, 
stefanie.vanmastricht@willemeninfra.be
04 99 34 75 73

31. Verantwoordelijke schade en verzekeringen 
en contract manager. 

Vriendin van Koen Lambrechts, dochter van 
Rinus van Mastricht en Marleen Baeyaert, en trotse zus van Ronald en Thomas. 

Ik reis en lees graag, hou van familie-uitjes, lopen en body pump@home. Ik ben fiere 
plan-mama van Lila (uit Nicaragua), en ben lid van 4Oceans. 
Ik ben mede-organisator en vrijwilliger van de Dag van het Buitengewone Kind. 
Ik heb brede interesse in mode (wist je dat er een prachtig aanbod aan Essense 
webshops is?), gezondheid (wist je dat er in Essen tal van aanbieders met natuurlijke 
voedingssupplementen zijn en boerderijen die bio aanbieden?), interieur/inrichting/
decoratie (wist je dat er volgens mij geen enkele decoratiewinkel in de buurt is waar ik 
nog niets heb gekocht?), en organisatie van evenementen (van klein verjaardagsfeestje 
tot groots huwelijk, babyborrel, vrijgezellenfeest, … love it).  
Lid van de OCMW-Raad. 

Voor meer (groene) ontmoetingsplaatsen en toffe evenementen voor jong en oud. 
Voor een doordachte aanpak van mobiliteitsproblemen en voor meer 
verkeersveiligheid, in het bijzonder op Essen-Heikant. En voor een mooie herinrichting 
van de Douaneloods, met een levendige omgeving waar er vanalles kan georganiseerd 
worden. 



Katinka Theuns
Adres

Leeftijd, Beroep

Familie

Vrije Tijd, 
Verenigingsleven

Daarvoor ga ik

Kleine Horendonk 9
katinkatheuns1@outlook.com
04 92 63 50 31

21. Student aan de Karel de Grote Hogeschool 
Antwerpen, richting Sociaal Werk. 

Dochter van Dirk Theuns (55) en Karin Van den Zegel (56). Zus van Robin (25), Vladdi 
(27) en Sanne (28).

Lopen, wandelen, tennissen. Ik sta graag achter de tap in de Rex, en engageer me voor 
goede doelen. Bijvoorbeeld: Dodentocht uitgewandeld t.v.v. Het Kabaske.

Ik wil dat onze burgers gehoord worden, via referendums en wijkvergaderingen. Ik wil 
meer mogelijkheden voor het vernieuwen van oude (leegstaande) woningen, naar bv. 
kangoeroewoningen of gedeelde woningen. 
En dat in een groen, natuurlijk en bosrijk Essen, waar we ons goed kunnen ontspannen. 
Met veilige straten en fietspaden.



Wim Verdijck
Adres

Leeftijd, Beroep

Familie

Vrije Tijd, 
Verenigingsleven

Daarvoor ga ik

Sint-Jansstraat 84
verdijck.wim@skynet.be
04 79 63 68 89

51. Zelfstandige horecauitbater (W&A Wildert en 
toekomstige b&b aan de Quarantainestallen

Gehuwd met Ann Bogaerts. Papa van Jules (20) en Stanneke (15).

In de weinige vrije tijd maken we avontuurlijke reizen.   

Ik wil werk maken van Essen als sterke toeristische trekpleister. Ik wil dat onze jeugd in 
elke wijk een plaats heeft waar ze zelf dingen kan organiseren. Niet alleen voor de 
jeugd trouwens:  iedereen moet elkaar kunnen ontmoeten op pleinen met banken, 
jeugdhuizen, dorpscafés, …, waar we naar mekaar kunnen luisteren en waar iedereen 
belangrijk mag zijn.
Zelfstandige ondernemers moeten beroep kunnen doen op een coördinator en een 
gemeentelijk ondernemingsloket. 
Ik ga voor meer veiligheid aan de schoolomgeving van Wildert.



Corry Verhulst
Adres

Leeftijd, Beroep

Familie

Vrije Tijd, 
Verenigingsleven

Daarvoor ga ik

Deckerslaan 6  
guy.maas@proximus.be
04 79 38 31 54

63. Gepensioneerd

Gehuwd met Guy Maas. Moeder van Ellen en Veerle, schoonmoeder
van Bastiaan en Dieter. Oma van Jef (8), Cis (6), Wannes (5) en Pepijn (2).

Voorzitster van het Oudercomité van De Regenboog. 
Lid van de OCMW-Raad.

Gebruiksvriendelijke en veilige fiets – en voetpaden. En zeker wil ik mij inzetten voor 
meer begrip en respect voor andersvaliden. 



Gerard Quick
Adres

Leeftijd, Beroep

Familie

Vrije Tijd, 
Verenigingsleven

Daarvoor ga ik

Schanker 6
gerard.quick@telenet.be
04 77 65 53 75

72. Gepensioneerd diensthoofd burgerzaken bij de 
gemeente.

Gehuwd met Hilda Hoppenbrouwers . Vader van Ingrid (x Tom Heijnen), Guy (x An 
Lambrichts). Opa van Isis (25), Igna (19), Sam (20), Wout (17), Jason (16), Rune (12) en 
Amy (10). 

Voorzitter van de Essense Zaalvoetballiga, en van de adviesraad voor Internationale 
Samenwerking. Al 46 jaar ben ik secretaris van de gemeentelijke Sportraad. Ik ben 
bestuurslid van KFC Horendonk, en lid van de tennisclub ETC en Rozenhof, van ESA en 
van de Sint-Sebastiaansgilde. Lid van de OCMW-Raad.

Als geboren en getogen Essenaar wil ik me inzetten zodat ieder Essenaar, ongeacht 
geslacht, leeftijd of nationaliteit, het aangenaam vindt om in Essen te leven, te wonen 
en eventueel te werken. Zodat iedereen, net zoals ik, fier mag zijn op onze mooie 
gemeente!  
Sport, het verenigingsleven, en de samenwerking met onze zustergemeenten (vooral 
Essen-Oldenburg en Zilina) zijn mijn bijzondere interessepunten.



Chris Van Hees
Adres

Leeftijd, Beroep

Familie

Vrije Tijd, 
Verenigingsleven

Daarvoor ga ik

Over d’Aa 97
chrisvanhees140965@gmail.com
04 70 93 74 74

53. Werkzaam bij Janssen Pharmaceutica

Gehuwd met Jef de Backer. Moeder van Gert-Jan, Seppe, Annouck, Ruben en Ellen. 
Oma van Jonas (13), Merel en (10) Louis (bijna 1) 

Ik hou er van allerlei evenementen te organiseren, zoals de Rommelmarkt en het 
Straatfeest van Over d’Aa. Ik ga graag supporteren voor de voetbalploeg van Seppe, en 
bij gelegenheid ga ik graag fietsen en wendelen met vriendinnen. 
Gemeenteraadslid.

Betaalbare woningen voor onze jongeren, en extra seniorenwoningen. Aandacht voor 
een betere bereikbaarheid voor minder mobiele mensen, bv. aan het station en de 
winkels. Veder ga ik voor een levendige buurtwerking. 



Gert Raijmaekers
Adres

Leeftijd, Beroep

Familie

Vrije Tijd, 
Verenigingsleven

Daarvoor ga ik

Spoorwegstraat 27
gertraijmaekers@live.be
04 95 42 23 94

36. Uitbater Rex. Voormalig medewerker EVONIK.

Gehuwd met Winsame. Papa van Anita (17), 
Kevin (5) en Karl (2). 

Organisator van vanalles in en rond de Rex. Voorzitter CD&V Essen. Fair Trade 
ambassadeur van Essen, altijd te vinden voor een etentje of gezellig iets drinken. Lid 
van Oxfam, Greenpeace, Wereld Natuur Fonds, SOS kinderdorpen, Mede-oprichter 
van de Vereniging van Essense Tappers (V.E.T.)

Een mooi Essen waar iedereen kan feesten en zich kan amuseren, waarin iedereen 
zich veilig voelt, met de nadruk op gezinnen en verenigingen!



Imelda Schrauwen
Adres

Leeftijd, Beroep

Familie

Vrije Tijd, 
Verenigingsleven

Daarvoor ga ik

Nieuwstraat 40/1
imelda.schrauwen@telenet.be
04 77 48 80 22

59. Apotheekassistente. 
OCMW-voorzitter.

Partner van Karel Lansloot.
Moeder van Vincent, Olivier en Benjamin. Trotse Oma van Juliette (8), Arne (7),
Maurice (6), Jack (5), Daan (3) en Theo (1)

Fietsen, wandelen en genieten aan zee.

Een fijn Essen voor iedereen!
Verdoken armoede opsporen en verhelpen. Een modern gezondheidscentrum als 
opvolger voor de polikliniek. Zo moeten minder mensen telkens de verplaatsing maken 
naar Klina.



Ludwig Caluwé
Adres

Leeftijd, Beroep

Familie

Vrije Tijd, 
Verenigingsleven

Daarvoor ga ik

Kloosterstraat 61
ludwig@caluwe.be
04 76 24 95 13

57. Provinciaal gedeputeerde.

Gehuwd met Mia Suykerbuyk,
Vader van Helena (27), Jan (25) en Hendrik (22).

Ik fiets en wandel graag en ben steeds geboeid door geschiedenis en erfgoed. Ook 
help ik met veel plezier mee aan het organiseren van de Essense veldrit via het bestuur 
van de Molenheidevrienden. 

Een aantrekkelijke, levendige gemeente die zijn dorps karakter behoudt met 
voldoende aandacht voor landbouw, winkels, bedrijven en het verenigingsleven.
De voorbije jaren heb ik mee kunnen vorm geven aan een vruchtbare samenwerking 
tussen de gemeente en de provincie. Het zorgde voor een provinciale ondersteuning 
van de Rangeerloods, de tuin van het College, de nieuwe turnhal, de afwerking van de 
fietsostrade, de uitbreiding van de Rijkmaker en ga zo maar door. Ook daarom steun ik 
met veel overtuiging onze vernieuwde en verjongde CD&V-ploeg.



HET CD&V-TEAM >>
1. Gaston van Tichelt
2. Brigitte Quick
3. Steff Nouws
4. Liesje Van Loon
5. Dirk Konings
6. Jan Suykerbuyk
7. Brigitte Van Aert
8. Marita Verpalen
9. Kristof Hectors
10. Judith Francken
11. Jan Mens
12. Anneleen Van Loon
13. Marc Wauters

14. Ludo Somers
15. Maria Konings
16. Kirsten Tobback
17. Stefanie van Mastricht
18. Katinka Theuns
19. Wim Verdijck
20. Corry Verhulst
21. Gerard Quick
22. Chris Van Hees
23. Gert Raijmaekers
24. Imelda Schrauwen
25. Ludwig Caluwé

Je mag je stem op meerdere mensen uitbrengen.


