
Beste Wijnegemnaren, 
De afgelopen weken stelden we jullie al enkele nieuwe en reeds 
vertrouwde gezichten voor die zich binnen onze onafhankelijke dorpspartij 
willen engageren om het bestuur van onze gemeente verder te zetten.  
Ondertussen werken we ook intensief verder aan het programma 
waarmee we de volgende jaren Wijnegem nog beter willen besturen.  

Bij het uitwerken van dit partijprogramma willen we ons oor ook bij jullie 
te luisteren leggen...  Heb je zelf frisse en originele ideeën of wil je onze 
realisaties uit het verleden en onze ambities voor de toekomst beter leren 
kennen? Dat kan, want op zaterdag 26 mei vind je ons tussen 12 u en 14 u 
terug op het kruispunt van de Turnhoutsebaan en de Merksemsebaan.  
Samen met enkele andere kandidaten en sympathisanten van dorpspartij 
durf! staat onze lijsttrekker, Nadine Wouters, klaar om jullie ideeën en 
suggesties voor ons dorp te verzamelen en jullie vragen te beantwoorden.  

Ook de nieuwe kandidaten die we vandaag voorstellen, Les, Nadia en 
An, zullen die dag aanwezig zijn om naar jullie ideeën te luisteren.   Heb 
je geen tijd om langs te komen?  Laat je ideeën, reacties of suggesties 
dan niet verloren gaan en bezorg ze ons!  Hieronder vinden jullie onze 
contactgegevens.

Tot binnenkort !

An groeide op in de Wijngaardstraat en doorliep haar lagere 
school in de Basisoefenschool. In haar vrije tijd volgde ze muziek- 
en pianolessen in de Muziek & Woord Academie en turnde ze 
bij Edel & Sterk. Ook zat ze in de scoutsleiding, zag je haar vaak 
in jeugdhuis Ahoy en engageerde ze zich lang voor Wijnegem 
Zapt, de organisatie achter de jaarlijkse muzikale Wijnegemse 
kroegentocht.

Na haar studies en een korte loopbaan als apotheker koos ze 
voor een meer creatieve jobinvulling als webdesigner, graficus en 
redactrice. Als trotse mama van twee pubers in co-ouderschap wil 
An binnen dorpspartij durf! graag meewerken aan een aangename, 
veilige, gezellige en groene gemeente voor alle inwoners. An 
was 7 jaar actief binnen vzw ‘de Rand’, een organisatie die inzet 
op de integratie van anderstaligen in de rand rond Brussel, en is 
momenteel actief als lay-outer voor Natuurpunt Schijnbeemden.

Omdat ze gelooft in een lokaal en neutraal bestuur door en voor de 
Wijnegemse inwoners, ver weg van de partijpolitieke ideologieën, 
sloot An zich aan bij dorpspartij durf! Graag wil ze met de andere 
‘durvers’ een toffe plek maken van haar gemeente, met veel ruimte 
voor inspraak en waar iedereen, jong of oud, zich thuis voelt. Samen 
met Nadine Wouters en de andere kandidaten van dorpspartij 
durf! zal je An in oktober terugvinden op onze kieslijst.  

An Stuyck, 49

An Stuyck

Samen werken aan een 
groen en sociaal Wijnegem!

Nadine Wouters
OCMW-Voorzitter en lijsttrekker 

Hugo Schyvens
Voorzitter dorpspartij durf!

www.dorpspartijdurf.be   Dorpspartij Durf   dorpspartijdurf

dorpspartij durf! wil elke inwoner betrekken bij het beleid. Je kan  
reacties, suggesties of ideeën kwijt via email aan info@ikdurf.be. 
of bij onze voorzitter Hugo Schyvens (Ruggeveldstraat 33).
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Les groeide op in Antwerpen.  Toen ze in 2003 samen met haar 
partner Wim in Wijnegem een bouwperceel kocht, voelde ze 
onmiddellijk de Wijnegemse dorpssfeer. Ze keek er naar uit om snel 
aan de bouw van hun droomwoning te kunnen beginnen en in onze 
gemeente te komen wonen. Het dorpsleven sprak haar onmiddellijk 
aan: op de fiets met vers geplukte prei van bij de bioboer of met 
een lekker stokbrood in de fietstas het dorp doorkruisen leek haar 
een fantastisch vooruitzicht.

Samen met Wim verhuisde ze in 2010 naar ons dorp, stichtte ze een 
gezin en bouwde hier een grote kennissen- en vriendenkring uit. De 
afgelopen jaren zette Les zich in voor verschillende Wijnegemse 
organisaties: de scouts waar zoon Sid zich elke week uitleeft, 
Wijnegem Zapt, de lagere school De Notelaar en Wijnegem 
Autoluw zijn maar enkele voorbeelden. Valt er iets te beleven in 
Wijnegem, dan is de kans groot dat je Les tegen het lijf loopt!

Het duurde dan ook niet lang voor Les zich een op-en-top 
Wijnegemse voelde. Na jarenlange vrijblijvende, occasionele 
inzet in ons dorp voelt ze dat de tijd rijp is om een stap verder te 
gaan. Haar engagement, creativiteit, openheid en betrokkenheid 
zijn waarden die ze elke dag met zich meedraagt in haar rol 
als vernieuwende leerkracht. Waarden die ze vanaf nu graag 
meeneemt naar de vergaderingen van dorpspartij durf! Les is in 
oktober ook kandidate op onze kieslijst.

Les van Genegen, 43
Leerkracht basisonderwijs bij  
Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Les van Genegen

Klaar voor de  
    volgende stap!
  

Nadia woont op de Merksemsebaan, maar bracht haar jeugdjaren 
door op het Antwerpse Kiel, waar ze haar lagere school doorliep 
en nadien in ’t Stad een opleiding handel en administratie 
afrondde. Ze turnde bij een vereniging op het Kiel en deed ook 
aan kunstschaatsen in het Sportpaleis. Aan deze hobby hield 
ze een goede vriendschap over met een andere schaatster uit 
ons dorp. Zo leerde Nadia tijdens haar jeugd Wijnegem kennen.  
Ze ontmoette er haar ex-man en verhuisde toen ze twintig was 
naar de Molendreef. Ze baatte enkele jaren lang het Wijnegems 
kippenhuis uit en werkt momenteel part-time als huishoudhelpster 
bij een Wijnegems gezin.  

Nadia woont heel graag in ons dorp en zag over de jaren heen veel 
realisaties en veranderingen. Ze bekijkt de evoluties die ons dorp 
onderging vooral vanuit het perspectief van haar kleinkinderen 
en wil dan ook graag samen met dorpspartij durf! meedenken 
over de verdere toekomst. De verkeersveiligheid rond de scholen, 
de ondersteuning van de middenstand en het culturele en sociale 
aanbod voor de 50-plussers zijn haar stokpaardjes.  

Nadia koos ervoor om dit engagement op te nemen bij een lokale 
en onafhankelijke partij. Enkel op die manier kan haar geliefkoosde 
gemeente bestuurd worden zonder invloed van bovenaf. Ze stelt 
zich dan ook doelbewust verkiesbaar bij dorpspartij durf! 

Nadia Holemans

Nadia Holemans, 54
Huishoudhelpster bij Huishoudhulp 
Van Cauteren

Voor en door           Wijnegemnaren.


