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HULSHOUT
IN MEMORIAM: MARK MEURRENS (21/04/1940 - 19/09/2013)
ALS MENS

V.U.: Danny Mattheus - Groenstraat 29 - 2235 Westmeerbeek - danny.mattheus@n-va.be

Mark werd geboren in Haren, een deelgemeente van Brussel. Daar maakte hij de
naoorlogse agressieve verfransing mee,
waardoor hij ‘flamingant’ werd. In 1968
trouwde hij met Rachel van Hoof en
kwam hij in Hulshout wonen. Samen
hebben zij 5 kinderen en 14 kleinkinderen. Hij genoot van zijn groot gezin,
vooral tijdens de vele samenkomsten
en vakanties.
Mark was burgerlijk ingenieur van opleiding en werkte in de luchtvaart. Hij was
sociaal betrokken. Hij heeft zich een
tijdlang ingezet in de KWB en in de
catechese. Tot op vandaag was hij in de
parochie actief in het zangkoor, bij
Broederlijk Delen en als lector in de
zondagsviering. Hij was medetrekker van
het Davidsfonds en de ontwerper van de
jaarlijkse fietszoektocht van de Chiro.

Woordje van de voorzitter
Beste lezer,
Normaal gezien staat hier een tekstje
geschreven door Mark Meurrens, onze
voorzitter. Maar het is helaas een tekst
geworden over Mark.
Het verlies van Mark is bij ieder van ons
hard aangekomen. Maar onze ploeg staat
vol overtuiging en bereidheid klaar om zijn
taken en gedachtegoed meer dan ooit verder te zetten. Het is nu ook mijn opdracht
om de inleiding van dit blad over te nemen.
De voorpagina is uit respect volledig aan
Mark gewijd. We buigen eerbiedig ons
hoofd en danken Mark oprecht voor alles
wat hij heeft gedaan voor de N-VA en de
gemeente Hulshout.
Wij wensen zijn vrouw Rachel en de hele
familie veel sterkte.
Uw waarnemend voorzitter,
Danny Mattheus

www.n-va.be/hulshout

Mark hield van cultuur en vooral van
klassieke muziek. Hij speelde orgel en
was een Mozartkenner.

ALS POLITICUS
Zijn politieke loopbaan begon in 1976 in
de Hulshoutse Volksunie. Mark was onafgebroken gemeenteraadslid van 1982 tot
2007. Hij was bestuurslid en zetelde in de
arrondissementele raad. Na Frans Van
den Bruel en Eddy De Rijdt werd Mark
de derde voorzitter. Verder zorgde Mark
altijd voor het Volksunieblad. Hij schreef
vele artikels, één daarvan was ‘Dagboek
van Hertog Jan’.
Er waren zoveel zaken waar Mark voor
ijverde en enkele willen we hierbij uitdrukkelijk vernoemen: het afbreken van
de verbrandingsoven van Heist-op-denBerg, het staken van de bouw van een
brug over de Nete, het plaatsen van verkeerslichten in de dorpskern en de redding van het Toreke.
In 2005 schreef Mark mee aan het verkiezingsprogramma en het bestuursakkoord
voor ons plaatselijk Vlaams kartel. Zelf
kwam hij niet op. Hij zette een stapje
opzij voor Myriam Deckers en Gust Van
den Bruel. Mark werd de vertrouwenspersoon van Gust, die blind is.
In 2011, onder impuls van Kurt Winkelmans en Stef Mattheus, maakte onze
N-VA-afdeling een doorstart en werd
Mark opnieuw tot voorzitter gekozen. Hij
zorgde voor een sterke N-VA-lijst en een
schitterende campagne. Na onze geweldige overwinning, waarbij Mark verkozen
werd als raadslid, gaf hij toch de voorkeur
om de vertrouwenspersoon van Gust te
blijven. Hierdoor kregen Bart Ceulemans
(gemeenteraad) en Hilde Bruynseels
(OCMW-raad) de kans om in te schuiven.

Door de woordbreuk van CD&V en het
opportunisme van Groen werden we naar
de oppositiebank verwezen. Toen we van
die slag bekomen waren, zijn we gedreven aan het werk gegaan. We maakten
plannen, we raakten op elkaar ingespeeld, we ontdekten ieders sterke troeven, we hadden verschillende dossiers
die we aan het voorbereiden waren. Mark
was hierbij onze mentor en ervaren coach.

AFSCHEID
En nu, nu rouwen we. We treuren.
We eren en gedenken Mark. We proberen,
net als velen, de familie bij te staan in hun
groot verdriet.
Ook wij zullen Mark blijven missen. Maar
we zullen zijn werk verder zetten, met
dezelfde kracht en verbetenheid. En we
zullen Mark blijven herinneren als die
warme mens die zich inzette voor zoveel
en zovelen. Die stille en betrouwbare
kracht die zich wegcijferde voor anderen.
Die oog had voor de zwakkeren in de
maatschappij, een vat vol ideeën en plannen, een inspiratiebron voor ieder.
En ergens zal Mark altijd bij ons zijn.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

De onderwijshervormingen
Gastspreker: Kris Van Dijck
Begin september trokken heel wat jongeren weer naar de
schoolbanken. Ondertussen draait alles weer op volle toeren.
Nog even gaat ons onderwijssysteem verder op zijn huidig
elan, maar daar komt binnenkort verandering in.
Onderwijs is een belangrijk deel in ons leven en vaak ook bepalend voor de verdere toekomst. Reden te meer om de gestemde
hervormingen uit te voeren. De N-VA heeft lang en hard onderhandeld voor het akkoord. Het nieuwe onderwijsakkoord moet
immers het Vlaamse onderwijs aan de top houden en knelpunten wegwerken.
Op donderdag 31 oktober 2013 mogen wij Kris Van Dijck verwelkomen. Hij werkte als onderwijsspecialist mee aan de onderhandelingen voor de N-VA. Volgens ons de uitgelezen
persoon om hierover wat meer te vertellen.
Op deze avond is iedereen meer dan welkom: (toekomstige)
leerkrachten, directies, (groot)ouders, geïnteresseerden.

De N-VA komt naar je toe
Op 9 november 2013 komt de N-VA naar je toe! Die dag
houden wij onze luistertoer en houden we halt in elk dorp
van onze gemeente. Wij willen immers graag naar onze
inwoners luisteren en dit niet alleen tijdens de
verkiezingsperiode.
Kom dus langs op ons standje met je verhalen, vragen, klachten, wensen, voorstellen, … Wij gaan er mee aan de slag in de
gemeenteraad en de OCMW-raad, want wij vertegenwoordigen graag jullie stem.
Gewoon langskomen om te genieten van een lekkere kom
soep, kan ook. Wij delen die dag gratis soep uit. Soep die
werd gemaakt door ‘In de soep’. Dat is een tewerkstellingsproject van de vzw Lokaal Welzijn, een vzw die ondersteund wordt door het OCMW van Hulshout. Bij deze
willen wij ook hun werk even in de kijker zetten.
Knip verderop in dit blaadje de soepbon uit en kom hem
omwisselen voor een kop van deze lekkere soep in ons
standje. Wil je al meer info over ‘In de soep’, kijk dan op
hun website www.indesoep.be.
Je kan ons kraampje terugvinden op 9 november 2013 op
volgende plaatsen:
• Hulshout, aan de pastorij van 10 tot 12 uur
• Houtvenne, aan de kerk van 13 tot 15 uur
• Westmeerbeek, aan de kerk van 16 tot 18 uur
Wij hopen jullie allen te mogen verwelkomen!

hulshout@n-va.be

Een half jaar OCMW-raad
Sinds 1 januari zetelen er voor de N-VA vier
raadsleden in de OCMW-raad. Hierdoor zijn wij
de grootste fractie. Koen Van Hoogten
vertegenwoordigt onze fractie in het Vast Bureau
(dagelijks bestuur). We kunnen ook met enige
fierheid zeggen dat we met Myriam Deckers als
enige ook een raadslid met ervaring hebben,
namelijk 12 jaar OCMW-raad, waarvan 6 jaar in
het Vast Bureau.

Menselijkheid
Voor onze andere raadsleden is het OCMW een nieuwe materie, wat een hele uitdaging is. We hebben daarom alle vier
een vormingscursus gevolgd. We streven er naar om op constructieve wijze de werking en het budget nauwlettend in
het oog te houden. Dat betekent dat we in deze raad geen zware oppositie willen voeren, maar kritisch zullen zijn,
zodat het Hulshoutse belastinggeld op een verantwoorde manier besteed wordt. Verder willen we alle dossiers
benaderen met logisch verstand, maar vooral met menselijkheid.

Hecht en gemotiveerd team
De eerste raadszittingen waren alvast zeer leerrijk: we kregen van alle personeelsleden een zeer interessante uiteenzetting over hun werking en werden rondgeleid in het OCMW-gebouw en in het woonzorgcentrum Ter Nethe. We
merkten onmiddellijk op dat hier een hecht en gemotiveerd team aan het werk is: mensen met kennis van zake, een
groot inlevingsvermogen en steeds bereid tot dialoog.
Het hele OCMW-gebeuren zal voor ons een hele uitdaging worden, want ook hier staan er heel wat nieuwe projecten
in de steigers. Meer nieuws volgt nog.

Wist je dat … …

30 jaar geleden in ons Volksunieblad Mark al schreef ‘Wist u dat…?’
… ons jongste lid Hadewych geboren is? Wij wensen de fiere mama’s Leen en Cindy alvast
een dikke proficiat!
… ons raadslid Nancy Antone na een ernstige ziekte weer klaar is voor actie?
… op initiatief van ons raadslid Luc Van den Vonder de veiligheid aan de kruispunten van
de Grote Baan worden aangepakt?
… dit jaar de Schaal Marcel Indekeu gewonnen werd door Hulshoutenaar Mathias Van Der
Sanden? Na Staf Van Roosbroeck en Benny Heylen is hij pas de derde Hulshoutenaar die
dat kan. Proficiat Mathias!

‘Het Toreken’
‘Slimmerick’ van Hulshout
In de beemden langs de Nete
Staat een toreke vergeten
Tussen onkruid en vuilnis
Verwaarloosd erfgoed… typisch
Het symbool van ons dorp,
moet je weten

‘GOED VOOR EEN KOM SOEP’
Op de luistertoer van N-VA Hulshout op 9 november.
Smakelijk

www.n-va.be/hulshout

Samen houden we
het Vlaamse onderwijs aan de top

aso niet op de
schop, tso en
bso versterkt

De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor het interne gebruik van
de diverse diensten van de N-VA. De wet van
8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Wij gaan voor
een sterker ts
o
en bso, zonder
het aso te
verzwakken.
Vrijheid van
onderwijs blijf
t voor de N-V
De N-VA heeft hard meegewerkt aan de hervorming van
“Er ligt een
A
een absolute vo
orwaarde. Een
het
Vlaamse
onderwijs.
Het
masterplan
Onderwijs
dat
hervorming op
structuurhervo
rming is dan
ook
nu op tafel ligt, behoudt wat goed is en hervormt wat
een vrijwillig
tafel die het
verhaal. Schol
en
en ouders moe
beter kan. Het is een gerichte hervorming, die vrijheid
goede van het
ten niet in een
der
w
elk organisatie
geeft
aan
leerlingen
én
scholen.
Vlaamse
systeem
m
ee
st
ap
pen. De bestaa
onderwijs
nde
Het Vlaamse onderwijs behoort tot de wereldtop.
studierichtinge
behoudt en
n worden
Dankzij de vele hardwerkende en gemotiveerde
gescreend en
opgenomen in
tegelijk de
onderwijsmedewerkers is ons onderwijs zo sterk en het nieuwe in
d
elingsprincip
knelpunten
e
(de matrix). A
kwaliteitsvol. Het is een verhaal van mensen, niet
ls
deze nieuwe
wegwerkt
indeling de on
van structuren. Het onderwijs versterken betekent
derwijskwalit
met concrete
eit
garandeert, ku
dat we moeten focussen op die mensen, niet
nnen scholen
maatregelen.”
er
vo
or
kiezen om hu
zozeer op de structuren.
n aanbod
te verruimen
of het ongewijz
igd
te houden. En
GEERT BOURGEOIS,
of dat nu de n
aam
viceminister-president van de Vlaamse Regering
‘aso’ of ‘doors
troom’ draagt,
doet weinig te
r
zake.
Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten
van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit.
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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