Dorothy De Beuckelaer
Dorothy groeide op in Ekeren-Donk en bracht er haar jeugd onder
andere door bij de plaatselijke scoutsvereniging, waar ze 7 jaar
lang deel uitmaakte van de leiding. Na haar jeugdjaren verhuisde
ze naar Antwerpen en Borgerhout. Enkele jaren geleden vestigde
ze zich samen met haar man Karl en hun zonen Lucas en Mathijs
in Wijnegem. Beiden lopen school in de Vrije Basisoefenschool
en spelen tafeltennis bij TTC Henricus. Dorothy organiseert mee
Wijnegem Autoluw in haar straat en springt af en toe als bereidwillige
ouder in bij de activiteiten in de school van haar kinderen.

#KiesLokaal
Beste Wijnegemnaren,
Afgelopen zondag zochten we jullie opnieuw op ter hoogte van de drie
Wijnegemse bakkers. Ter promotie van het lokaal winkelen deelden we
er onze winkeltassen uit en noteerden we jullie verdere suggesties en
bedenkingen voor ons partijprogramma. Opnieuw bedankt hiervoor!

Ze zocht bij haar verhuis naar Wijnegem doelbewust de stadsrand
op en vindt het hier fijn wonen. Ze is van mening dat, alhoewel onze
gemeente dicht bij de grootstad ligt, ze toch haar dorps karakter heeft
kunnen bewaren, ondanks de evoluties van de laatste jaren. Dorothy
vindt het leuk dat het hier nog steeds de normaalste zaak van de
wereld is om bij de buren binnen te springen als je eens zonder boter
of melk zit en waar je bij thuiskomst nog een babbeltje kan slaan met
de buren.

V.U. Hugo Schyvens, Ruggeveldstraat 33, 2110 Wijnegem.

Dorothy gelooft in de kracht van een lokale partij als dorpspartij durf!
die niet systematisch kiest voor links of rechts, maar per onderwerp
telkens een standpunt inneemt en daarbij al eens tegen de wind in
durft te lopen. Samen met de andere ‘durvers’ wil ze graag verder
werken aan een aangenaam Wijnegem, waar iedereen zich kan
thuisvoelen en het dorpsgevoel kan blijven bestaan.

Dorothy De Beuckelaer, 45
Project coördinator bij
Deufol Packaging

Wijnegem, een dorp
naar mijn hart!

Ondertussen is ook onze volledige kandidatenlijst voor 14 oktober
klaar en leggen we de laatste hand aan het programma waarmee we
Wijnegem de volgende 6 jaar nog beter willen besturen. We maken
van de zomermaanden gebruik om de tien speerpunten waarrond dit
programma is opgebouwd onder jullie aandacht te brengen. Hou je
brievenbus dus goed in de gaten! In afwachting hiervan stellen we jullie
hier opnieuw 3 kandidaten voor.
Tot binnenkort !
Nadine Wouters 		Hugo Schyvens
OCMW-Voorzitter en lijsttrekker
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).

Greet Anthoni
Greet is een vertrouwd gezicht in Wijnegem, waar ze opgroeide als
jongste in een gezin met drie dochters. Na haar studies zei Greet
Wijnegem enkele jaren vaarwel om naar het verre Beveren-Waas
te trekken. Na dit korte intermezzo keerde ze vrij snel terug naar
de straat waar ze haar jeugd doorbracht, de Koolsveldlaan. Daar
woont ze nu met Diego en hun twee zonen, Lowie en Jules,
op een boogscheut van haar ouderlijke huis en haar grootvader
Staf in woonzorgcentrum Rustenborg.
Greet ging naar school in de Vrije Basisoefenschool en het
Annuntia-Instituut, waar haar kinderen nu ook op de schoolbanken
zitten. Samen met haar gezin geniet ze graag van het uitgebreide
Wijnegemse vrijetijdsaanbod en vind je hen als echte
levensgenieters vaak terug bij de evenementen in onze gemeente.
Greet gelooft erg in een lokaal en partij-onafhankelijk bestuur
voor Wijnegem, een bestuur waar de inwoners gehoord worden en
op die manier inspraak hebben in het lokale beleid. Daarom sluit
ze zich graag aan bij dorpspartij durf! en kan je haar in oktober
terugvinden op onze kieslijst. Samen met de andere ‘durvers’ wil
ze van Wijnegem een nóg betere plek maken om te wonen. Een
gemeente waar ruimte is voor ontmoeting tussen buren, vrienden
en familie, voor zowel jong als oud. Binnen haar engagement voor
dorpspartij durf! zal ze op een creatieve en enthousiaste manier
mee nadenken over het lokale beleid van onze gemeente.

Greet Anthoni, 40
Media & PR verantwoordelijke
bij Retail Concepts

Samen werkeaann Wijnegem!

Guy Forssman
Guy Forssman, 52
Media expert bij het
Belgisch Leger

Durf eente kionaezenfhankvoorelijke partij!
Guy groeide met zijn zus op in Brasschaat en ging er naar het Koninklijk
Technisch Atheneum. Na omzwervingen in Deurne en Borgerhout kwam
hij via zijn echtgenote in 2007 in Wijnegem terecht, waar hij zich snel
thuis voelde samen met hun dochters Elizabeth en Lieselotte. Na zijn
opleiding tot vliegtuigmechanicus bij Defensie werkte hij tot 1997 als
mechanicus aan de C-130’s van het Belgische leger. Nadien stapte hij
binnen Defensie over naar de communicatiedienst, eerst als klankman,
nadien als geluidstechnicus. Momenteel werkt hij er bij de archiefdienst.
In Wijnegem engageert hij zich als coördinator van het
BuurtInformatieNetwerk voor de zelfstandige ondernemers en is hij
af en toe vrijwilliger in gemeenschapscentrum ’t Gasthuis, waar hij bij
voorstellingen het geluid en licht mee in goede banen leidt en assisteert
bij de filmvoorstellingen.
Guy wil mee zijn schouders zetten onder dorpspartij durf! omdat hij
ervan overtuigd is dat dit de beste manier is om mee de toekomst voor
de Wijnegemnaren vorm te geven. Een lokale partij als dorpspartij
durf! moet zich immers niet buigen naar de orders van hogerhand en
kan zo in alle onafhankelijkheid en los van alle mogelijke gelobby haar
beleid vorm geven. Guy hoopt mee te kunnen bijdragen tot een open
communicatie naar onze inwoners. Je vindt hem in oktober terug op
onze kieslijst.

#KiesLokaal

