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Voortstraat in Heusden 
“Onze burgemeester (46) woont samen met 

 Danielle Suekers. Als samengesteld gezin hebben 
ze drie opgroeiende kinderen: Bo, Gijs en Dries. 
Zijn vrije tijd vult hij op met tennissen, wandelen met 
de hond of genieten van een lekker etentje.”

Waar is de tijd dat ik als jongste lid van het schepen-
college mijn intrede deed in het politieke landschap van 
Heusden-Zolder. Na 10 jaar schepen te zijn geweest 
mocht ik de voorbije zes jaar burgemeester zijn van de 
mooiste gemeente van Limburg. Een voorrecht! En we 
mogen fier zijn op wat we de voorbije jaren gerealiseerd 
hebben. Maar we willen verder werken, doorgaan op de 
ingeslagen weg. Gemotiveerde, doordachte beslissingen 
nemen met steeds het welzijn van onze meer dan 33.000 
inwoners voor ogen.
Mezelf omschrijven doe ik niet graag. Ik ben een gedreven 
iemand die graag bereikt waar hij voor gaat. Als mens 
ben ik zeer sociaal ingesteld en vind ik het belangrijk 
dat iedereen zich GOED voelt in mijn omgeving. Ik kan 
enorm genieten van de weinige dagen rust om samen 
met  partner, kids en trouwe viervoeter wandelingen te 
maken, ergens lekker te eten of gewoon genieten van een 
pintje op een terrasje met vrienden. Op het sportieve vlak 
is de gezelligheid ondertussen veel belangrijker dan het 
resultaat.
Ik ben in de politiek gestapt met dezelfde instelling als mijn 
rol in het verenigingsleven: proberen mensen te helpen 
met hun problemen in het dagelijkse leven. En dat doe ik 
nog steeds als burgemeester. Ik hoop om op die manier 
iedereen een beter en GOED leven te laten leiden.

Beste inwoner van Heusden-Zolder,

Trots stel ik in deze folder onze fantastische ploeg 
voor!

Met G|O|E|D Heusden-Zolder kiezen we voor een 
geweldige groep mensen die met hart en ziel voor 
onze prachtige gemeente wil werken. 

Wij zochten en vonden een ideale mix van jong 
en wat ouder. Samen vormen we een gezellige, 
gemotiveerde bende die wil werken aan een beleid 
waar u als inwoner het GOED mee treft.

Iedere kandidaat zal zich graag in enkele woorden 
voorstellen. Aarzel niet om hem of haar aan te 
spreken om nog beter kennis te maken. Wij zijn er 
immers voor jullie!

Want dat is onze opzet: met een goed gesprek de 
politiek en jullie wensen bespreekbaar maken.

G van gedreven, O van open, E van eerlijk en de D 
van degelijk vormen samen het letterwoord GOED. 
Dat zijn de waarden van deze kandidaten, daar staan 
zij voor.

Zij kiezen ervoor om zich voor Heusden-Zolder in te 
zetten. U kiest toch ook voor hen?

Mijn stem hebben ze alvast.

Met vriendelijke groeten

Burgemeester Mario Borremans
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Zandstraat in Bolderberg 
“Marleen (55) is gehuwd 

met Jo Bongaerts, heeft 
twee volwassen kinderen: 
Jelle en Anke. Van opleiding 
kleuterleidster en de voor-
bije zes jaar schepen van 
cultuur en onderwijs.” 

Ik hou van de natuur, cultuur, 
fietsen, wandelen, mensen,…
Ik tracht te helpen waar nodig. 
Ik probeer het leven positief 
te zien en daar ook naar te 
handelen. Enthousiasme kan 
je uitdragen en motiveert je 
omgeving. Vandaar dat ik het 
belangrijk vind om gezond te 
leven en blij te zijn met de klei-
ne dingen. Ik stond dagelijks 
tussen de allerkleinsten op 
school en zij zijn mijn inspira-
tiebron. Ik hou van hun sponta-
niteit, van hun eerlijkheid, van 
hun onvermoeibaarheid.
Naar de toekomst toe zou ik 
graag verder werken aan de 
ingeslagen weg. Als sche-
pen heb ik de voorbije jaren 
mensen, organisaties proberen 
te helpen. Ik heb op die manier 
getracht een meerwaarde te 
zijn voor het Heusden-Zolder 
van nu, en van de toekomst.

Kleuterweg in Heusden 
“Onze vrolijke eend in de bijt is 

gehuwd met Carla Lijnen en samen 
hebben ze 3 volwassen kinderen: Ellen, 
Ine en Fauve. Dirk (57) werkt als opera-
tioneel verantwoordelijke.”

Het sociale engagement, de persoonlijke 
betrokkenheid draag ik hoog in het vaandel. 
Zowel privé, professioneel als binnen 
mijn politieke loopbaan staat het welzijn 
van de inwoner van Heusden-Zolder voor 
mij centraal. Senioren, jeugd, kansarme 
groeperingen, culturele organisaties en 
andere verenigingen ondersteun ik met 
veel enthousiasme. Ik voel enorm veel vol-
doening als ik hierin een positieve bijdrage 
kan en mag leveren. Op professioneel vlak 
koester ik dezelfde waarden en tracht ik met 
gezond overleg, het opvolgen van gemaakte 
afspraken en een daaraan gekoppelde open 
communicatie tot een degelijk resultaat te 
komen. Ik ben ervan overtuigd dat als je 
gelooft in jezelf veel mogelijk is. 
Eerlijkheid en oprechtheid zijn belangrijke 
pijlers in mijn leven. Een ‘recht-door-zee’-
houding, gekruid met een vleugje humor, op 
die manier functioneer ik het best. Vrienden 
noemen me wel eens ‘een mensenman’. Ik 
denk dat ze gelijk hebben.
Met een carrière van 20 jaar in de politiek 
blijft ‘de goesting’ borrelen om datgene wat 
nog niet af is verder uit te bouwen en af te 
werken. Samen met de ploeg van G|O|E|D 
moet dat zeker kunnen!
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Inakker in Zolder 
“Petra is gehuwd met Piet 

 Rogiers. Hun zoon Thomas is 
24.”

Als verpleegkundige op de afdeling 
nierdialyse in het Sint-Franciscuszie-
kenhuis en in het Jessa-ziekenhuis 
kom ik dagelijks in contact met 
chronisch zieke mensen. Deze pa-
tiënten helpen geeft mij enorm veel 
voldoening, elke dag opnieuw.
Als ‘gevoelsmens’ ben ik sociaal 
en behulpzaam en wil ik mij voor 
100% engageren. Zieke mensen 
helpen is mijn job. Dat doe ik graag. 
Via G|O|E|D wil ik dat nog meer 
doen voor de gemeenschap van 
 Heusden-Zolder. Ik probeer het leven 
ook positief te bekijken: ‘Wat je niet 
doodt, maakt je sterker!’
Mijn gezinnetje is maar klein maar ik 
vind het reuze-belangrijk! Onze vier-
voeter Lio maakt daar ook effectief 
deel van uit. Door omstandigheden 
draag ik ook al geruime tijd zorg voor 
mijn mama. Daardoor heb ik bijzon-
der veel begrip voor alle mensen die 
op een of andere manier mantelzorg 
verstrekken aan zieken of ouderen 
in onze gemeenschap. We hebben 
ze nodig!
In mijn vrije tijd geniet ik van wande-
len en lezen of … een leuk terrasje 
doen met vrienden. Daar ben ik altijd 
voor te vinden.

Kanaalweg in Ubbersel-Eversel
“Deze positief ingestelde 

jongedame van 18 is de jongste 
kandidaat van onze partij G|O|E|D 
en studeert vanaf september aan 
de UCLL in Diepenbeek.”

Ik ben een heel sociaal iemand die ze-
ker niet bang is voor nieuwe contacten. 
Ik zeg waar het op staat! Ik probeer 
altijd het hart op de juiste plaats te 
hebben, vooral voor ‘de minderen’ in 
onze samenleving. Ik kan absoluut 
niet tegen onrecht. Daar wil ik mij voor 
inzetten. En als ik dat allemaal kan 
doen in combinatie met reizen, dan 
heb je me helemaal mee.
Anderen omschrijven me graag als 
een familie-, muziek- en dierenliefheb-
ster. Ik luister niet naar anderen omdat 
dat van me verwacht wordt maar 
omdat ik het type ben dat nogal vaak 
bezorgd is. Ik ben niet bang om het 
voortouw te nemen in groep maar ook 
alleen werken lukt.
Ik sta niet veel stil bij  het verleden 
maar denk vooral aan de toekomst. 
Ik denk dat ik met mijn leeftijd vooral 
nog veel van anderen kan leren en 
andersom misschien ook!
Mits een beetje creativiteit en inzet 
ben ik ervan overtuigd dat ik mensen 
kan laten denken met een open geest, 
met ruimte voor overleg.
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Mokkenberg in Viversel
“Deze ijverige, joviale jon-

geman (42) is de trotse vader 
van Lucas (9) en Wout (7). Zijn 
dagdagelijkse taken oefent 
hij uit in het kenniscentrum bij 
Infrax.”

Ik ben iemand die gedreven is. Als 
ik mij ergens in vastbijt kan ik dat 
moeilijk lossen. Ik heb dan ook 
geen moeite om uit te komen voor 
mijn eigen mening. Ik kan zowel ge-
nieten van een gezellige drink met 
vrienden als van een avond thuis. 
In mijn vrije tijd ben ik regelmatig te-
rug te vinden langs het voetbalveld 
in Bolderberg om mijn jongste zoon 
te zien voetballen of langs de mat 
als de oudste zoon judo beoefent.
Als het uitkomt vind je ons ook 
regelmatig op KRC Genk om een 
wedstrijd mee te pikken.
Ik weet ook goed wat ik wil en kom 
daarvoor uit en ga er ook voor en 
dit zowel professioneel als privé. 
Maar steeds op een positieve ma-
nier, daar sta ik op! Ik functioneer 
wel het best met mensen rond me. 
Die sociale contacten, die heb ik 
nodig, daar geniet ik van.
Politiek heeft me altijd al geboeid. Ik 
wil dit nu van kortbij meemaken sa-
men met de collega’s van G|O|E|D 
en zo meewerken aan een positief 
beleid in Heusden-Zolder.

Sint-Jozefstraat in Zolder
“Mario is gehuwd met Carine 

Gressens en is de fiere vader 
van Rune (17) en Rense (20). 
Hij werkt als bediende-team-
begeleider bij Heraeus Elec-
tro-Nite. Zijn voornaamste 
hobby’s zijn tafelen, tennissen 
en wandelen.”

Family-time is en blijft heel 
voornaam. Mijn gezin komt op de 
eerste plaats. Ik ben een sociaal 
iemand die graag met iedereen 
een praatje slaat. Eerlijkheid 
vind ik heel belangrijk en ik word 
niet graag voor voldongen feiten 
gezet. Als ik me ergens voor 
engageer is dat voor de volle 100 
procent. Dat is ook zo als ik een 
mening over iets heb. Ik ga geen 
discussie uit de weg maar pro-
beer dit steeds te doen met het 
nodige respect voor de anderen. 
Ik verdedig graag onderbouwde 
en gemotiveerde partijstandpun-
ten.
Ik ben ook een teamplayer die 
humor hoog in het vaandel draagt. 
Er moet kunnen gelachen worden 
maar we gaan er wel voor. Zeker 
weten! Ik vind sociale contacten 
belangrijk en wil een stem zijn 
voor alle mensen van Heus-
den-Zolder.
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O.L.Vrouwstraat in Boekt
“Deze frisse jongedame 

(22) is partner van Thomas 
Doumkos en net afgestudeerd 
in de richting communicatie-
management.”
Ik ben een persoon die graag 
omgeven is door veel mensen. 
De familie-avonden op zondag 
vind ik dan ook enorm leuk en 
belangrijk. Ik ben een vlotte 
babbelaar, iemand die gemak-
kelijk een gesprek kan starten 
met eender wie. Spreken voor 
een groot publiek is voor mij dan 
ook geen probleem. Dankzij mijn 
jarenlange chiro-ervaring ben 
ik een creatieve, bezige bij die 
enorm kan genieten van menselij-
ke contacten.
Dat ik overloop van politieke 
ambities is met de haren getrok-
ken. Anderzijds het feit dat de 
partij G|O|E|D zich engageert op 
gemeentelijk niveau en dus enkel 
de belangen van de inwoners van 
Heusden-Zolder zo goed mogelijk 
probeert te behartigen, heeft mij 
over de streep getrokken.
Verder vind ik het belangrijk dat er 
geluisterd wordt naar de behoef-
ten en noden van de jongeren in 
onze gemeente. Op die manier 
krijgen ook de jongeren een stem 
in Heusden-Zolder. Na
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Breugellaan in Zolder 
“Deze jongedame (41) deelt 

het leven met Jaimie Appeltans 
en is moeder van 2 volwassen 
kinderen, Kevin (24) en Lenka 
(19). Als dierenvriend is zij ook 
bekommerd voor het wel en 
wee binnen onze gemeente.”

Ik ben tewerkgesteld als poets-
vrouw in sporthal Olympia.
Met twee volwassen kinderen blijft 
weinig vrije tijd over. Wandelen met 
de hond of samen genieten van 
een mooie film, dat kan mij dan wel 
bekoren.
Ik ben iemand die goed kan 
luisteren en steeds klaar staat om 
te helpen waar het nodig is. Steeds 
oprecht en eerlijk blijven zijn de 
waarden die ik hoog in het vaandel 
draag. Ik ben dan ook een duide-
lijke voorstander van het recht-
streekse contact wat nog steeds de 
kortste weg is.
Het welzijn van onze dieren ligt 
mij ook zeer nauw aan het hart. 
Daarnaast hoop ik dat iedereen het 
GOED mag hebben in onze mooie 
gemeente. Daar wil ik voor ijveren, 
daar wil ik voor gaan. In mijn vrije 
tijd geniet ik van wandelen en lezen 
of … een leuk terrasje doen met 
vrienden. Daar ben ik altijd voor te 
vinden.
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Halstraat in Berkenbos 
“Als fiere vader van twee 

jong-volwassenen, Niels en 
Laura, is Kris (48) gehuwd 
met Anja Renders en tewerk-
gesteld als teamverantwoor-
delijke bij Bpost. In zijn vrije 
tijd gaat hij graag fietsen of 
kan hij genieten van boog-
schieten of hondensport.”

Ik mag van mezelf zeggen dat ik 
vrij ambitieus ben. Bij alles wat 
ik doe probeer ik altijd om met 
mijn maximale inzet het hoogst 
mogelijke resultaat te behalen. 
Daarnaast beschik ik ook over 
voldoende doorzettingsvermo-
gen. Mijn motto is: ‘Wie A zegt 
moet ook B zeggen.’ Wanneer 
ik een doel voor ogen heb doe 
ik er alles aan om het gewenste 
eindresultaat te behalen.
Een gemeenschappelijk doel 
bereiken doe ik het liefst door 
samen te werken, door in groep 
er de schouders onder te zetten. 
Dat teamgevoel dan… heerlijk 
toch!
Als we op die manier kunnen 
meewerken aan het dagelijks 
beleid, aan een visie voor 
 Heusden-Zolder, dan moet dat 
zeker leiden tot een GOED en 
leefbaar Heusden-Zolder.

Schootstraat in Heusden 
“Dominique (54) is gehuwd 

met Greet Huysmans en werkt 
in het Sint-Franciscuszieken-
huis als verpleegkundige op 
de afdeling radiologie. De 
22-jarige zoon Dries studeert 
nog en samen zijn ze geregeld 
terug te vinden op en naast het 
rugbyveld.”

In mijn vrije tijd beoefen ik jujutsi, 
ben ik bestuurslid van de rugby 
RC9 op Vrijheid Zolder of vind 
je me op KRC Genk. Ik ben een 
sterk geëngageerd, ambitieus en 
idealistisch iemand. Met alles wat 
ik wil doen – zowel professioneel 
als in mijn vrije tijd – moet er steeds 
voldoende aandacht of meerwaar-
de zijn voor de mens. Dat kan 
een patiënt, een collega of een 
medesporter zijn. Daarnaast hou ik 
van goede smaak en stijl en ben ik 
een levensgenieter.
Via het verenigingsleven ben ik in 
de politiek gerold. En ik kan me 
vinden in de ideeën, in de visie van 
G|O|E|D !
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Kanadastraat in Lindeman
“Zij is de Italiaanse “mama”. 

Samen met haar man  Davide 
en haar lieve dochtertjes 
Melina (9) en Sienna (8) zijn ze 
allemaal geboren en getogen 
op de Lindeman. Daar runt zij, 
na jaren het Lindehof, nu het 
buurthuis La Baracca.”

Ik kook graag, kan goed luisteren 
naar mensen, ze raad geven. Ik 
help ook graag, dat is mijn aard. Zo 
ben ik. La Baracca is dan ook een 
plaats waar ik goed functioneer, 
waar veel mensen samen komen. 
En alle nationaliteiten voelen zich 
thuis in dit buurthuis. ’s Morgens 
de traditionele tas koffie is een echt 
succes.
Ik heb van mijn hobby – koken – 
mijn beroep kunnen maken. Heerlijk 
toch. Ik volg ook al geruime tijd een 
extra opleiding, eerst via Syntra en 
nu in het CVO, om nog meer op te 
steken over heerlijke gerechten of 
bijzondere bereidingen. Daar geniet 
ik van.  Of met een bende vrien-
dinnen ergens lekker gaan tafelen, 
daar ben ik steeds voor te vinden.
Ik ben fier op onze multiculturele 
samenleving in Heusden-Zolder. 
Iedereen kan goed met mekaar 
opschieten. Zeker bij ons op de 
Lindeman, wat toch een smeltkroes 
is van verschillende culturen.           Yv
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Terlaemenlaan 
in Boekt

“Onze lijnrechter 
woont samen met 
Kristel Nijs en werkt 
als International Sales 
Manager bij Variopool 
in Nederland. Samen 
hebben ze 3 kinderen: 
Brian, Jorrit en Rani. 
Yves (41) is zeker geen 
grijze muis die met de 
massa meeloopt.”
Ik ben een sociaal, 
assertief persoon met 
een eigen mening die ik 
ook verdedig. Ik tracht 
een gezond evenwicht te 
vinden tussen werk en 
familie. Ik ben vooral een 
sociale levensgenieter die 
de vrije tijd graag invult 
met gezin en vrienden.
In mijn job ben ik serieus, 
kordaat en tracht ik de 
touwtjes in handen te 
houden. Inspraak moet 
kunnen en ieder heeft 
recht op een eigen 
mening. Met die instelling 
wil ik meebouwen aan de 
toekomst en het welzijn 
van de inwoners van 
Heusden-Zolder.
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Sint-Jobstraat in Bolderberg
“Hilde (52) is van beroep 

regentes huishoudkunde. Zij 
is gehuwd met Dirk Joris en 
samen hebben ze twee tieners, 
Giel (19) en Fran (16).”
Door mijn job in het onderwijs 
en ook door mijn ervaring in het 
verenigingsleven kan ik vrij goed 
activiteiten organiseren, iets op 
poten zetten. Ik doe het dan ook 
met veel enthousiasme en met volle 
overtuiging. Het zal er waarschijnlijk 
mee te maken hebben dat ik thuis 
opgroeiende jongeren heb maar de 
jeugdwerking in onze gemeente ligt 
me zeer nauw aan het hart. Ook met 
het domein Bovy ben ik fel begaan. 
Ik hoop dat de nieuwe invulling van 
Bovy ervoor zorgt dat Bovy weer 
van ons is, een plaats waar we als 
inwoner van Heusden-Zolder graag 
naartoe gaan voor een wandeling, 
voor een tas koffie of een biertje op 
het terras.
Als mijn kids gelukkig zijn, als ik kan 
gaan wandelen of fitnessen dan 
ben ik tevreden, dan is het goed. En 
bekijken we de groene long die onze 
gemeente is met al haar wandel-
mogelijkheden, onze mijnsite, ons 
domein Bovy en zoveel meer, dan 
mogen we ons gelukkig prijzen dat 
we deel uitmaken van deze gewel-
dige, Limburgse gemeente waar het 
GOED is om te wonen.

M. Scheperslaan in Zolder
“Deze sportieve mama (42) is 

tewerkgesteld als verpleegkun-
dige in de operatiezaal in het 
Jessa-ziekenhuis, is getrouwd 
met Nico Vossen en moeder van 
Noor (14) en Giel (13).”
Mijn job als verpleegster 
beschouw ik als een roeping. Ik 
doe het doodgraag en met hart 
en ziel. Ik ben constant onder de 
mensen, ik kan helpen, ik maak 
een praatje met hen.
In mijn vrije tijd kan je me vinden 
op tennisclub Heusden of zet ik 
mijn beste beentje voor op een 
tornooi in de buurt. Een balletje 
slaan, een glaasje drinken met 
vrienden op een terrasje, dan 
ben ik gelukkig. Nog niet zo lang 
geleden heb ik ontdekt dat wan-
delen met de hond in de Zolderse 
bossen zeer ontspannend kan 
zijn voor het hele gezin.
Kortom, ik leef en geniet graag. 
Deze instelling, deze houding wil 
ik delen met de gelijkgezinden 
van G|O|E|D !
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Kanaalweg 
in Ubbersel-Eversel

“Deze ondernemer woont samen 
met zijn partner Maggy Reynders 
in Ubbersel. Van beroep is Swa 
zelfstandig dakwerker, zodoen-
de kan je hem samen met drie 
personeelsleden vinden van 6u ’s 
morgens tot 16u in de namiddag 
op een dak van een nieuwbouw of 
van een verbouwing in de buurt.”
Ik kan goed omgaan met mensen. 
Ik luister en probeer te helpen. Dat 
is mijn aard, zo ben ik. En als ik 

’s morgens gezond mag opstaan 
en kan gaan werken, dan ben ik 
tevreden. Meer moet dat niet zijn. 
Achter de schermen help ik ook 
al jaren mee aan projecten ter 
ondersteuning van de armoede in 
Senegal.
In mijn vrije tijd steun ik voetbal-
ploeg ‘Onder de toren’. Daarnaast 
geniet ik ook van autocross in het 
open veld. Een minder gekende 
discipline van racen, zonder ruiten 
in de auto en slechts 1 zetel!
We hebben het GOED in 
 Heusden-Zolder, de samenleving 
hangt goed aan mekaar. Wel stoor 
ik mij vreselijk aan al het sluikstor-
ten. Daar zou ik toch graag nog 
voor verbetering willen zorgen.

Schuttershof in Zolder
“Luc (53), zoon van mijn- 

ingenieur Landuyt, heeft samen 
met An Van Hollebeke 3 kinderen: 
Kobe, Aren en Mathijs.
Beroepsmatig is hij business 
consultant.”
Noem mij een idealist, noem 
mij een dromer. Ik heb geleerd 
altijd open te staan voor nieuwe 
dingen en voor vernieuwing in 
het algemeen. Ik denk dan ook in 
termen van oplossingen en blijf 
niet stilstaan bij wat geweest is, 
zonder daar afbreuk aan te doen.
Uiteraard moeten vernieuwingen 
gebaseerd zijn op goede argu-
menten, op de nodige objectiviteit.
Alleen zo kan er verbetering 
komen en kunnen problemen 
aangepakt en opgelost worden. 
Tel hierbij de ervaring op die ik 
heb gekregen gedurende mijn 
privé- en beroepsleven en je kan 
me gerust bestempelen als een 
‘open realistische dromer’.
Ik ben dan ook blij, fier dat vanuit 
G|O|E|D mij een unieke kans 
geboden wordt om op lokaal 
niveau, zonder opgelegde regels, 
een steentje bij te dragen aan de  
ontwikkeling en verbetering van 
onze samenleving.
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Kortstraat in Heusden
“Een vrolijke jonge moe-

der (31), gehuwd met Wim 
 Jouck en trotse mama van 
nog zeer jonge kinderen, 
Noah en Cilou. Zij is bijzon-
der creatief en zeer correct 
in haar uitspraken.”
Vanuit mijn job als online 
marketeer ben ik perfect 
op de hoogte van allerlei 
digitale strategieën.
Als social-media-specialiste 
voel ik mij als een vis in 
het water op gebied van 
Facebook, Twitter, Insta-
gram, … Ik mag van mezelf 
zeggen dat ik een gedreven 
persoon ben, recht voor de 
raap maar toch ook een 
teamplayer.
In mijn vrije tijd maak ik 
tijd om te gaan lopen op 
de Finse piste of kan ik mij 
verdiepen in het ontwerpen 
van een unieke uitnodiging 
of geboortekaartje.
Ik zou graag nog meer 
op de hoogte blijven over 
het reilen en zeilen in de 
gemeente, luisteren naar 
de inwoners en hun mening 
een stem geven. Daar wil ik 
voor gaan! To

nn
y 

Va
nh

am
el

19

Broeksteeg in Zolder
“Tonny (57) is gehuwd met 

Cynthia (Sindie) Klaassen. 
Samen hebben ze 2 volwas-
sen kinderen, Goele en Dieter, 
en mochten ze al 2 kleinkinde-
ren verwelkomen.
Kleine kinderen zijn altijd 
welkom geweest bij deze 
familie waar Sindie een fijne 
kinderopvang organiseerde.”
Als jong-gepensioneerde ben ik 
een familieman bij uitstek die ook 
graag fietst. De kinderen helpen 
waar nodig, de kleinkinderen hel-
pen opvangen, dat is mijn langste 
leven, dat doe ik graag.
Daarnaast tracht ik mij in te 
zetten voor de werking van 
KWB-Zolder. Ook de Jogem en 
de radargroep van de vrijwilligers 
van ’t Weyerke kunnen rekenen 
op mijn steun, op een helpende 
hand.
Ik ben ervan overtuigd dat we 
met deze sterke groep gemoti-
veerde mensen van G|O|E|D in 
Heusden-Zolder een meerwaarde 
kunnen betekenen. Heusden-Zol-
der is en moet een gemeente 
blijven waar het GOED is om te 
wonen, om te leven, om kinderen 
te laten opgroeien.
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Schansstraat in Berkenbos
“Deze jongeman (27) van 

Turkse afkomst mag bestem-
peld worden als een gedreven 
zelfstandige. Samen met een 
goede vriend runt hij een firma 
die gespecialiseerd is in het 
leggen van elektriciteit. Met meer 
dan 100 werknemers zeker geen 
kleine firma. Hij is gehuwd met 
Hilal. Zij is enkele jaren jonger 
en net afgestudeerd in Hasselt 
in de richting financiën en verze-
keringen.”
Ik wil graag mijn rol vervullen in de 
gemeenschap van Heusden-Zolder 
als spreekbuis, als brugfiguur voor 
alle mensen en meer bepaald voor de 
Turkse gemeenschap. Ik zou terecht 
fier zijn mocht ik daarin slagen. Zoals 
zovelen ga ik graag met vakantie en 
kan ik genieten van de wekelijkse par-
tij zaalvoetbal met vrienden. Ik presteer 
veel uren voor mijn zaak, anderzijds 
ben ik een gelukkig man wanneer ik 
met mijn vrienden samen ben en iets 
lekkers kan drinken of eten.
Ik ben ervan overtuigd dat onze 
samenleving in Heusden-Zolder goed 
in mekaar zit. Zelf ervaar ik een hoge 
mate van verdraagzaamheid. Vrienden 
van Maasmechelen, Houthalen 
en Beringen komen graag naar 
 Heusden-Zolder. Hier is het goed om 
te leven. Zelf wil ik mij inzetten om nog 
meer winkelgebieden, shoppingmoge-
lijkheden te creëren in onze gemeente.

Pater Beckersstraat in Eversel
“Barbara (47) vormt samen met 

haar partner Hubert Beenen en kids 
Kirsten (18) en Niels (14) een gelukkig 
gezin. Hond Dime en poes Pumpkin 
maken de kroost volledig. Zij werkt als 
bediende bij de firma DIRAFROST, ge-
specialiseerd in bevroren fruit. Barbara 
is verantwoordelijk voor de export naar 
de omliggende landen.”

“Ik kan goed luisteren naar mensen en mee 
zoeken naar mogelijke oplossingen. Ik 
hou van stiptheid, van orde en netheid. Ik 
erger me dan ook vreselijk aan zwerfvuil, 
aan het vuil langs de glascontainers, aan 
nachtlawaai. Een mooie, propere gemeente 
begint bij je eigen voordeur! Als mijn gezin 
samen is, en gezond, dan ben ik gelukkig. 
Laat me dan maar iets lekkers klaarmaken, 
dan voel ik mij super. Enkele rustige dagen 
inbouwen, wandelen met de hond, je hoofd 
leegmaken, dat heb ik nodig.
We vormen samen een sterke multicul-
turele gemeente met een geweldig rijk 
aanbod aan cultuur, groen, sport, sociale 
voorzieningen. Voor de jongeren worden 
ontspanningsmogelijkheden voorzien, voor 
de ouderen wordt de nodige bijstand uitge-
bouwd. We zijn centraal gelegen in Limburg. 
Dat zijn toch allemaal bijzonder positieve 
eigenschappen van onze gemeente. 
Misschien nog eens nadenken over een 
jaarlijks dorpsfeest of autovrije zaterdagna-
middagen in de zomer.”
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Broekwinningsstraat 
in Viversel

“Deze geëngageerde dame 
(40) is gehuwd met Danny 
 Neuteleers en is de fiere mama 
van Iza en Fenno. Haar job 
voert ze uit bij Familiehulp, 
helpen bij ouderen, bij hulpbe-
hoevenden.”
Zorgen voor mensen, dat doe ik 
graag. Dat is mijn langste leven. 
Vandaar dat ik ook heel tevreden 
ben met mijn dagelijks werk. Alle 
dagen kom ik in contact met men-
sen, kan ik mensen helpen.
Ik kan genieten als ik taart en gebak 
kan klaarmaken en daar mogen al 
wat moeilijke recepten tussen zitten. 
Dat is een uitdaging. Reizen met 
de auto doe ik ook graag. ‘Als we 
maar weg zijn !’ Het verenigingsle-
ven ligt me zeer nauw aan het hart. 
Vandaar mijn vrijetijdsbesteding 
bij toneelvereniging Crescendo in 
Viversel en als bestuurslid bij ont-
moetingscentrum vzw De Val.
Toekomstgericht wil ik graag 
mijn schouders zetten onder de 
jeugdwerking. Als moeder van twee 
pubers is dat wellicht te begrijpen. 
Verder ben ik fel begaan met de 
verdere ontwikkeling van het do-
mein Bovy. De start is gegeven voor 
een nieuw leven daar. Samen met 
de mensen van G|O|E|D moet dat 
goed komen.

Meylandtlaan in Boekt
“Patrick (52) is een 

goedlachse ondernemer die 
altijd openstaat voor nieuwe 
initiatieven.
Trotse vader van zijn 
18-jarige zoon, Joel (die in 
december ook trotse vader 
wordt van een zoon).”
De meeste mensen kennen me 
wel als uitbater van restaurant 
‘De Lavaar’ op het vroegere mijn-
terrein. Van opleiding bouwkun-
dig tekenaar maar toch vrij snel 
mijn weg gevonden in de horeca. 
Als 22-jarige runde ik twee eigen 
zaken om in 2004 te starten met 
‘De Lavaar’.
Ik  ben een gedreven, open en 
eerlijke kandidaat die vriend-
schap hoog in het vaandel 
draagt. Door gewoon met me-
kaar te praten kunnen we al veel 
geregeld krijgen en dan liefst 
met mijn slogan: ‘Zeg wat je doet 
en doe wat je zegt!’
Mijn ervaringen in het beroeps-
leven samen met de instelling 
om steeds te luisteren naar de 
mensen moeten kunnen mee-
helpen om het GOED te doen in 
Heusden-Zolder.
Wandelen, fietsen, culinair dine-
ren of de rol van hobbykok ver-
vullen, dat zijn mijn voornaamste 
bezigheden in mijn vrije tijd.
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Lusthofstraat in Eversel
“Deze jonge (27), gedreven 

zelfstandige, partner van 
Krystyna, draait mee als mee-
werkend vennoot bij Elektro 
Schroeyen. In Eversel valt de 
appel niet ver van de boom. 
Als kleinzoon wil hij graag in 
de voetsporen treden van zijn 
opa Louis Schroyen.”
De electro-sector is bij uitstek een 
markt die permanent evolueert, 
die telkens met nieuwigheden 
uitpakt. Ik moet er dan ook voor 
zorgen dat ik perfect op de hoog-
te blijf van nieuwe ontwikkelingen, 
van nieuwe producten. Dat ik 
daarvoor hard moet werken 
neem ik er graag bij. Ik kan ook 
genieten van voetbal, van tennis, 
van mijn vriendengroep.
Ik ben een trotse inwoner van 
Eversel, geboren en getogen 
in dit ‘Dorp met Toekomst’. Mijn 
roots, mijn afkomst, daar hou ik 
van.
Samen met de beweging 
G|O|E|D wil ik Heusden-Zolder 
op de kaart zetten als positieve 
en welvarende gemeente waar 
het GOED is om te leven, om te 
wonen, om te genieten.

Waterleidingsstraat in 
Berkenbos

“Deze goedgeluimde kapster 
(52) woont samen met Joël 
Aerts. Zij runt een goed-draai-
end kapsalon waar iedereen 
welkom is voor een gezellige 
babbel. Iedere klant is er 
koning te rijk en wordt door 
Claudia in de watten gelegd.”
Ik mag van mezelf zeggen dat ik 
een gedreven persoon ben die 
met een goedlachse, optimisti-
sche houding in het leven sta. Ik 
kan ervan genieten om samen 
te zijn met vrienden of familie. In 
een groep met vrolijke mensen 
voel ik mij het best.
Muziek is mijn langste leven. 
Gewoon luisteren vind ik al fijn. 
Kan ik echter een live-optreden 
meenemen dan kan mijn dag niet 
meer stuk en het mag stevige 
rockmuziek zijn.
Waar ik mij bijzonder aan stoor in 
onze gemeente is de aanwe-
zigheid van het vele zwerfvuil. 
Samen met het gemotiveerde 
team van G|O|E|D wil ik daar ze-
ker werk van maken de volgende 
jaren.
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Schomstraat in Heusden
“Deze jongste mannelijke kandi-

daat (21) weet wel van aanpak-
ken. Sterk gemotiveerd in alles 
wat hij doet, en genieten waar 
kan. Met zijn kennis en inzet een 
waardevolle jonge kracht vóór en 
ín Heusden-Zolder waar we zeker 
nog van gaan horen.”
Ik ben een trotse inwoner van 
Heusden-Zolder en student aan de 
KU-Leuven waar ik de richting politie-
ke wetenschappen volg. In mijn vrije 
tijd ben ik leider bij de chiro van Zolder 
waar ik met plezier de kinderen een 
fijne namiddag probeer te bezorgen.
Ik ben een echte ‘people person’ wat 
je kan omschrijven als een sociaal 
persoon die altijd graag mensen rond 
zich heen heeft. Verder ben ik een na-
tuurliefhebber en kan ik goed genieten 
van een wandeling met mijn hond.
Jong en leergierig zijn ook eigen-
schappen die hand in hand gaan en 
die ik ook aan mezelf zou toeschrijven. 
Als twintigjarige heb ik al een hoeveel-
heid kennis opgedaan maar er zijn 
nog zoveel aspecten van de wereld 
waarin ik me wil verdiepen, die ik wil 
verkennen.
Dit sociale engagement zit in de fami-
lie, heb ik van thuis meegekregen in 
mijn opvoeding en hoop ik mee uit te 
dragen met de collega’s van G|O|E|D.

Averbodeshof in Bolderberg
“Een goedlachse dame (53) 

met Italiaanse roots die met het 
nodige enthousiasme door het 
leven gaat. Zij is gehuwd met 
Erik Langenaken en ze hebben 
een zoon, Andreas van 26 jaar.
Een echte Bolderbergenaar, 
je mag gerust zijn, gezien zij 
samen met haar echtgenoot hier 
al 45 jaar woont.”
Na meer dan 30 jaar gewerkt te 
hebben bij “Voeding Quetin” in 
Bolderberg en aansluitend 6 jaar als 
zelfstandige, sta ik weer klaar voor 
een nieuwe uitdaging.
Belangrijk voor mij is dat we gezond 
zijn, een goed gezin vormen en 
geluk vinden voor iedereen. Mijn 
belangrijkste hobby’s zijn wandelen, 
een lekker terrasje bij de plaatselijke 
horeca in Heusden-Zolder, gezien 
sociale contacten een belangrijke 
basis vormen om te weten wat er 
leeft binnen je eigen gemeenschap.
Als inwoner van Bolderberg be-
schouw ik de prachtige natuur, Bovy, 
het Circuit en de gedreven midden-
stand als de grote troefkaarten van 
Heusden-Zolder. Daar wil ik mij voor 
inzetten.
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Padbroekweg in 
Eversel

“Een open, eerlijke 
en nuchtere mama van 
twee pubers (Tijl en 
Nelle) en gehuwd met 
Yvan Plessers.
Bij Nike in Laakdal is 
zij tewerkgesteld als 
logistiek bediende.”
Ik ben met mijn 45 jaar 
op een punt gekomen dat 
ik nieuwe uitdagingen wil 
aangaan. Mijn voornaam-
ste hobby’s zijn wandelen, 
fitnessen of samen genieten 
met de kids en/of vrienden.
Ik ben een grote voorstan-
der van open dialoog, van 
een goed gesprek, van een 
directe aanpak. Mijn motto 
is vrij eenvoudig: ‘Laat ons 
samen trachten steeds het 
goede, het positieve in de 
mensen te vinden.’ Mijn 
persoonlijke slogan is dan 
ook: ‘Verbeter de wereld, 
begin met jezelf!’
Ik ben er zeker van dat 
we met de partij G|O|E|D 
dit ‘ideeëngoed’ kunnen 
uitdragen en meehelpen om 
van Heusden-Zolder een 
positieve, open gemeente 
te maken. Gr
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Koerselsebaan in Heusden
“Deze noeste werkster (44) woont 

op de grens met Koersel en is 
gehuwd met Willy Wirix. Samen 
runnen ze een zaak en verhuren 
ze feestmateriaal. Dat is hard 
werken, zeker in de zomer is dat 
7 op 7 en dikwijls laat en in het 
weekend. Maar ze klaagt niet. Het 
is haar job.”
Ik kan genieten van het gewone 
menselijke contact, van luisteren naar 
mensen, hun problemen, hun bekom-
mernissen. Ik zal steeds trachten te 
helpen waar mogelijk.
Intens gelukkig ben ik met een fris glas 
wijn op een terrasje in  Heusden-Zolder. 
Meer moet dat niet zijn. En zoals zo-
velen ga ik graag met vakantie. Spanje 
is mijn topbestemming! De laatste tijd 
ontdek ik hoe langer hoe meer het 
fietsplezier. Met de vele, goede fietspa-
den in Heusden-Zolder lukt dat aardig.
Ik stoor me vreselijk aan het zwerfvuil 
langs de glasbakken. Daar moeten 
we trachten verbetering in te bren-
gen. Voor de rest gebeurt er veel in 
 Heusden-Zolder. Zelf worden we vanuit 
onze job regelmatig geconfronteerd 
met het succes van buurtfeesten, van 
straatfeesten. Heerlijk toch!
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Dekenstraat in Zolder
“Deze vrijgezel (26) is 

werkzaam als HR-consul-
tant en is een liefhebber 
van voetbal, cultuur en 
muziek.”
Als kleinzoon van Pliet Frederix 
ben ik een geboren en getogen 
Zolderaar. Ik kan mezelf om-
schrijven als een enthousiaste 
jongeman die kan genieten van 
de vele sociale contacten. Ik 
zal er alles aan doen om zoveel 
mogelijk onder de mensen te 
komen en daar ook verrijkende 
en opbouwende gesprekken 
mee voeren.
Doorzettings- en inlevings-
vermogen zijn enkele van 
mijn sterkste kwaliteiten. Op 
professioneel vlak ben ik een 
administratieve duizendpoot 
met een hoge commerciële 
slagkracht. Mijn vrienden 
omschrijven me als een goed-
lachse jongeman die altijd voor 
hen klaar staat.
Als ik kan fungeren als aan-
spreekpunt om andere mensen 
te helpen met hun problemen 
of klachten dan put ik daar zelf 
de grootste voldoening uit.

Jeugdlaan in Viversel
“Lode, van Zolder afkomstig, woont in 

Viversel en is gehuwd met Diane Claes. Twee 
volwassen dochters vervolledigen de familie en 
sinds kort is daar Emma, het eerste kleinkind 
bijgekomen. Lode werkt als  onder-stationschef 
bij de NMBS in Hasselt.”
Met mijn jarenlange ervaring in het politieke landschap 
van Heusden-Zolder kan ik terugvallen op een groot 
netwerk van inwoners, van verenigingen waar ik mee 
heb mogen samenwerken. Stuk voor stuk mensen 
waarop we kunnen bouwen. Ik durf dan ook van me-
zelf zeggen dat ik een bruggenbouwer ben, mensen 
kan samenbrengen, hen kan verbinden en dat ik kan 
luisteren.

Mijn levensmotto is eenvoudig: ‘de belangrijkste 
dingen in het leven zoals liefde en genegenheid, dat 
krijg je niet…je krijgt het alleen terug.’ Mijn voornaam-
ste bezigheden in mijn vrije tijd zijn Het Rode Kruis, 
B-Fast en natuurlijk Emma, mijn kleinkind. Vanuit 
mijn functie in B-Fast kreeg ik de kans om hulp te 
bieden bij grote internationale hulpmissies in Haïti en 
Pakistan. Onvergetelijke, vreselijke en tegelijk mooie 
ervaringen die ik mijn hele leven verder zal meedra-
gen. Hoe mensen in de grootste ellende op elkaar 
kunnen rekenen, liefde en genegenheid vinden, pakt 
mij keer op keer.

De infrastructuur in Heusden-Zolder is ongelooflijk. 
Wat wij allemaal hebben, waar wij over kunnen be-
schikken … we zijn echt een gemeente met stadsallu-
res. Het circuit, Bovy, onze 14-daagse markt en zeker 
naar de volgende jaren, onze nieuwbouw van de Muze 
op ‘Het Marktplein’, dat zijn toch echte troefkaarten 
van onze gemeente. Een gemeente waarin iedereen 
zich thuis kan voelen, genegenheid kan voelen en 
overbrengen aan elkaar. Graag bouw ik verder aan 
de bruggen en wil ik samen met jullie kijken wat voor 
moois dit ons nog kan opleveren.
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Op 14 oktober mag u voor meerdere 
kandidaten stemmen binnen onze 
G|O|E|D-lijst. Elk van hen heeft dan een 
geldige voorkeurstem.

Beter een buur van G-O-E-D 
dan een vriend van ver.

Er woont wellicht een kan-
didaat van G|O|E|D ook bij 
u in de buurt.


