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VAN OPSTAL Dorien
Hulshout - Eindeken
33 jaar
Dossierbeheerder in een 
boekhoudkantoor

2

WINKELMANS Kurt
Hulshout
45 jaar
Zelfstandig extern 
boekhouder-fiscalist  
BIBF

3

VAN DEN BRUEL Gust
Westmeerbeek
61 jaar
Gepensioneerd leerkracht 
middelbaar onderwijs

1

PELGRIMS Stefaan
Houtvenne
31 jaar
Leerkracht lichamelijke 
opvoeding

4

CEULEMANS Bart
Westmeerbeek
46 jaar
Econoom,  
preventieadviseur in een 
middelbare school

5

•  Vol vertrouwen naar de toekomst

•  Weloverwogen en met het nodige respect

•  Eerst luisteren, dan ondernemen

•  Samen er voor gaan

•  Behouden wat kan, veranderen wat moet

•  Samen voor een open en warm Hulshout

•  Een veilig en welvarend Hulshout waar  
iedereen zich thuis voelt 

•  Met oog voor klein en groot

BRUYNSEELS Hilde
Hulshout
60 jaar
Gepensioneerd zorgkundige

6

VAN DEN VONDER Luc
Hulshout - Eindeken
52 jaar
Arbeider

7

ALBERT Kurt
Westmeerbeek
45 jaar
Leerkracht kleuteronderwijs

8

HOREMANS Anne
Hulshout
26 jaar
Leerkracht lager onderwijs

10

VAN LOMMEL Sofie
Westmeerbeek
33 jaar
Leerkracht buitengewoon 
onderwijs  

11

VAN DEN BROECK Jan
Hulshout
59 jaar
Beroepsmuzikant

9

KUNNEN Laura
Hulshout
29 jaar
Juriste in een Hulshouts 
bedrijf

12

VETS Bart
Hulshout - Eindeken
37 jaar
Zaalverantwoordelijke in 
Hulshoutse Feestzaal 

13

•  Vrolijk, Vlaams en vrij

•  Samen bouwen aan de toekomst van Hulshout

•  Iedereen telt mee

•  Kunnen is doen

•  Luister, durf, doe

•  Voor een gemeente waar iedereen kansen krijgt

•  Met volle inzet voor een veilig en welvarend  
Hulshout

•  Voor een bruisend Hulshout dat leeft en waar 
iedereen belangrijk is

DECKERS Myriam
Hulshout
55 jaar
Paramedisch werker in CLB

14

MATTHEUS Danny
Westmeerbeek
61 jaar
Finance & administration 
manager 

15

DE CEUSTER Britt
Houtvenne
35 jaar
Zorgkundige

16

DE SCHUTTER Bea
Hulshout
59 jaar
Leerkracht middelbaar 
onderwijs

18

DEHERTOG Katrien
Westmeerbeek
40 jaar
Dossierbeheerder in een 
boekhoudkantoor

19

MOESKOPS Tiny
Houtvenne
41 jaar
Zelfstandig thuisverpleging 
en voetverzorging 

17

MATTHEUS Stef
Westmeerbeek
31 jaar
Directie lager onderwijs   

20

•  Inzetten op sociale opvang en ondersteunen wie 
noden heeft

•  Meer hart, meer ziel, meer Hulshout

•  Samen voor een sportieve, groene, gezonde  
gemeente

•  Investeren in onze toekomst = investeren in 
onze kinderen

VAN DEN BRUEL Jan
Hulshout
54 jaar
Zelfstandige

21

•  Voor een levendig en welvarend Hulshout: 
Ons dorp, onze handel en wandel
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Veilig thuis in een welvarend Hulshout

Mark Meurrens (°21.04.1940) begon zijn politieke loopbaan in 1976  binnen de Hulshoutse Volksunie. Mark 
was onafgebroken gemeenteraadslid van 1983 tot en met 2006. In 2007 werd hij de vertrouwenspersoon van 
Gust Van den Bruel. 
Onder zijn voorzitterschap maakte onze N-VA-afdeling een doorstart en bij de verkiezingen van 2012 zorgde 
hij mee voor een sterke lijst en een schitterende campagne. Na onze geweldige overwinning, waarbij Mark 
opnieuw verkozen werd als raadslid, opteerde hij toch om de vertrouwenspersoon van Gust Van den Bruel te 
blijven. 
Mark Meurrens overleed plots op 19 september 2013. Hoewel wij Mark nog steeds erg missen, hebben wij ge-
tracht zijn werk verder te zetten, met dezelfde kracht en verbetenheid. Zijn vrouw, Rachel van Hoof, schreef 
op onze vraag de volgende tekst aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.

Mark Meurrens overleed op plots op 19 
september 2013. Hoewel wij Mark nog 
steeds erg missen, hebben wij getracht zijn 
werk verder te zetten, met dezelfde kracht 
en verbetendheid. Zijn vrouw, Rachel Van 
Hoof, schreef op onze vraag de volgende 
tekst aan de vooravond van de gemeente-
raadsverkiezingen van 14 oktober.

Vijf jaar geleden overleed Mark, mijn lieve 
man. Sociaal bewogen als hij was, heeft hij 
zich ingezet voor de gemeenschap, vooral 
langs politieke weg. Hij was jarenlang  
gemeenteraadslid, later vertrouwensper-
soon van Gust Van den Bruel. Ik heb mogen  
ervaren hoe Mark deze opdracht met 
toewijding en overtuiging vervulde. Nooit 
tégen iemand, evenmin voor eigen eer en 
gewin, maar steeds voor anderen, voor het 
welzijn van álle mensen van deze gemeente. 
Ja, ik ben zeker dat hij het vanuit idealisme 
deed. Ik bewonderde hem daarin. Mark 
geloofde in wat hij deed. Hij had een brede 
aandacht en interesse voor wat wereldwijd 
gebeurde, maar vond daarbij de eigenheid 
van de Vlaamse cultuur heel belangrijk. 

Wij zijn een volk in Europa en in de wereld, 
was zijn visie. Hij voelde zich er mee  
verantwoordelijk voor. 

Mark was heel blij dat hij daarbij omringd 
werd door mensen die ook zo dachten en 
voelden. Als een hechte ploeg werkten ze 
samen, waren tegelijk ook goede vrienden 
en vriendinnen. Ze gingen met elkaar om in 
openheid en respect, waren samen ver-
draagzaam en geduldig. Een goede portie 
zelfkritiek én humor hebben daar zeker bij 
geholpen. 

Ook na het sterven van Mark heb ik 
ervaren hoe oprecht en sterk de inzet en 
de samenwerking is geweest. Want ze is, 
evenals de vriendschap, gebleven. Ik ben 

Gust en zijn ploeg daar zeer dankbaar en 
erkentelijk om. 
Enige tijd na de dood van Mark vond ik in 
een vergadermap een kladblad met daarop 
wat losse gedachten ter voorbereiding van 
een fractiebijeenkomst, vermoed ik. Op de 
achterzijde stond één zin, dwars over de 
hele breedte van het blad geschreven: ‘Laat 
u toch maar niet ontmoedigen en maak er 
het beste van.’ Het ontroerde mij, ik heb 
het blad met deze gedachte tot op vandaag 
bewaard. 
Dat wens ik deze ploeg voor nu en de  
komende tijd van harte toe: Dat ze samen  
blijven werken aan het beste, voor élke 
mens. 

Rachel Van Hoof 

De N-VA heeft een            voor Hulshout.

De kans op verandering...
N-VA Hulshout hecht veel belang aan de verkiezingen van 14 oktober 2018. Besturen doe je immers voor 
iedereen. Een goed bestuur veronderstelt oog en oor hebben voor reële problemen, maar ook duidelijke en 
realistische antwoorden geven op kritische vragen.

Duidelijkheid, openheid en respect voor de 
burger moeten hier de kernwoorden zijn.

Dit houdt in de eerste plaats in dat de 
gemeentelijke diensten meer toegankelijk 
worden en de administratie eenvoudiger.

N-VA wil door haar beleid onze gemeente 
veiliger maken voor alle inwoners. We 
willen dat onze kinderen veilig naar de 
dorpsschool kunnen gaan en dat iedereen 
veilig aan het verkeer kan deelnemen. Dit 
kan door voet- en fietspaden aan te leggen 
en te verbeteren en de trage wegen terug in 
gebruik te nemen.

We streven naar een welvarende gemeente 
door KMO’s aan te trekken op het  
industrieterrein en kleine zelfstandigen 
in de dorpskernen. Bloeiende bedrijven 
zorgen voor welvaart voor de Hulshoutse 
gezinnen.

Samen streven wij naar een Vlaamse thuis, 
waar mensen elkaar kunnen vinden in een 
bruisend verenigingsleven en kunnen sa-
menwerken aan een hechte gemeenschap.

“Veilig thuis in een welvarend Hulshout” 
is het thema waaraan wij samen met u 
willen werken in de volgende 6 jaar.

In de komende weken zullen we in 4 
verschillende folders onze standpunten 
toelichten. 
Vergeet ook niet om je licht op te steken op 
onze website. Daar is er steeds een  
wekelijkse update.
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Veilig thuis in een welvarend Hulshout

Gust is afkomstig van Hulshout, maar volgde zijn vrouw Fabke Verlinden 
naar Westmeerbeek. Ze hebben twee dochters, Jasmien en Sebastien, en 
een kleindochter Lou.

In zijn jeugd was Gust actief in de Chiro en in jeugdclub Alfa. Hij was  
medeoprichter van de Wereldwinkel en de dorpsquiz. Ook in toneelkring 
De Hulst speelde hij jarenlang zijn rolletje. Beroepsmatig was Gust technisch 
regent in de ‘vakschool’, maar door aanslepende problemen met de ogen 
diende hij als leerkracht vroegtijdig te stoppen. 

Zijn politieke overtuiging bracht hem op jonge leeftijd bij de Volksunie. 
Sinds 2007 is hij gemeenteraadslid. Omdat Gust blind is, wordt hij bijgestaan 
door een vertrouwenspersoon. “Eerst door mijn vriend en mentor Mark 
Meurrens”, vertelt Gust. “Na Marks overlijden namen Walter Van de Moer en Jef Van Hoof zijn taak over. Walter en Jef zijn zeer sociaal 
geëngageerd en gedreven. Zij zijn nu mijn begeleider, klankbord, waarnemer en een aanspreekpunt voor elke Hulshoutenaar.”

Maak kennis met Gust Van den Bruel (62 jaar)

Gust Van den Bruel met  
vertrouwenspersonen Jef en Walter

‘Laat u toch maar niet 

ontmoedigen en maak 

er het beste van.’

1. VAN DEN BRUEL Gust

2. VAN OPSTAL Dorien

3. WINKELMANS Kurt

4. PELGRIMS Stefaan

5. CEULEMANS Bart

6. BRUYNSEELS Hilde

7. VAN DEN VONDER Luc

8. ALBERT Kurt

9. VAN DEN BROECK Jan

10. HOREMANS Anne

11. VAN LOMMEL Sofie

12. KUNNEN Laura

13. VETS Bart

14. DECKERS Myriam

15. MATTHEUS Danny

16. DE CEUSTER Britt

17. MOESKOPS Tiny

18. DE SCHUTTER Bea

19. DEHERTOG Katrien

20. MATTHEUS Stef

21. VAN DEN BRUEL Jan

Een sterke ploeg voor HulshoutOnze bezieler


