
Fijn weerzien bij een lekker ontbijt
Eindelijk mocht het weer! We pikten de draad weer op met ons jaarlijks ontbijt.  
Dankzij de hulp van vele vrijwilligers werd het een echt topevenement.

Samen met onze sympathisanten en leden genoten we van de gezelligheid en het  
weerzien. We zien jullie dan ook graag volgend jaar terug!

Geniet van het voorjaar!

Continuïteit

Onze lokale bestuursverkiezingen 
vonden plaats op 9 maart. De vorige 
en de huidige verkozen bestuurs-
leden hebben de nadruk gelegd op 
continuïteit, zodat we met een grote 
geëngageerde groep intens kunnen 
gaan werken richting verkiezingen 
van 2024.

Een zeer grote dank en appreciatie 
aan alle uittredende bestuursleden, 
maar evenzeer voor de grote groep 
die zich lokaal blijft engageren. Van-
zelfsprekend een warm welkom aan 
alle nieuwverkozen bestuursleden.

Met onze lokale N-VA-afdeling staan 
we alvast klaar om verder te werken 
aan een gezonde en warme gemeente 
Heusden-Zolder.

Na een zeer lange, noodgedwon-
gen pauze konden we op 27 maart 
opnieuw een ledenmoment organi-
seren: onze ontbijtdag. Een geslaagd 
terugkeermoment, met dank aan alle 
medewerkers om dit te kunnen en 
mogen organiseren.

Peter Orens
Voorzitter N-VA  
Heusden-Zolder

heusden-zolder@n-va.be

www.n-va.be/heusden-zolder

N-VA Heusden-Zolder

Volg ons op sociale media en blijf 
op de hoogte van onze activiteiten!

Site Vrijheid Zolder: schot in de zaak?
In de zomer van 2018 kende toenmalig N-VA-minister Philippe Muyters ruim 435.000 
euro subsidie toe voor het ontwikkelen van site Vrijheid Zolder. We zijn nu bijna 4 jaar 
verder en de belangrijkste werken – het plaatsen van nieuwe kleedkamers met bijhoren-
de cafetaria – moeten nog steeds uitgevoerd worden.

De voorziene werken zijn nog maar eens in aanbesteding. Hopelijk komt er nu eindelijk 
schot in de zaak en vindt het gemeentebestuur tijdig de geschikte aannemers om deze 
werken af te ronden.

De verloren tijd speelt hier in het 
nadeel van onze gemeente, want 
de termijn van subsidiëring is 
beperkt. Het valt te hopen dat we 
door het dralen van de meer-
derheid deze subsidies niet mis 
lopen.

De N-VA zal vanuit de oppositie 
dit dossier van dichtbij blijven 
opvolgen.

Steven Goris, gemeenteraadslid en ondervoorzitter 
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Op tournee met BDW

29 september 2022
Op donderdag 29 september 2022 komt N-VA-voorzitter Bart De 
Wever naar Hasselt voor zijn tournee door Vlaanderen. Iedereen, leden 
en niet-leden, kiezers en niet-kiezers, is welkom om te komen luisteren 
naar wat de populairste Vlaamse politicus over de toekomst van dit land 
te vertellen heeft. Vanaf 19.30 uur bent u welkom in de Tiendschuur van 
de Abdijsite Herkenrode in Hasselt. De uiteenzetting start om 20 uur. 

Vooraf inschrijven is noodzakelijk via www.n-va.be/agenda. 
Tot dan!

Op woensdag 9 maart verkozen de leden van N-VA 
Heusden-Zolder een nieuw afdelingsbestuur voor de 
volgende drie jaar. De nadruk lag duidelijk op conti-
nuïteit, want zowel de voorzitter, Peter Orens, als de 
ondervoorzitter, Steven Goris, werden unaniem her-
verkozen. Ook voor de overige bestuursfuncties werd 
voor continuïteit gekozen, zodat iedereen op post blijft. 
Graag stellen we jullie het volledige bestuur voor aan de 
hand van één enkele vraag die we onze bestuursleden 
voorlegden.

Maak kennis met het nieuwe bestuur

Peter Orens
Architect

Wat was je laatste activiteit op sociale media?
‘Op zoek naar kennis… maar niks gevonden.’

Steven Goris
Onderwijzer

Wanneer heb je voor het laatst gehuild?
‘The Office opnieuw bekeken op Netflix… 
Hilarisch!’

Eddy Hermans
Gepensioneerd

Welk kledingstuk zou je nooit kunnen wegdoen?
‘Het laatste.’

Jean-Marie Geeraerts
software engineer

Hoe maak je je hoofd leeg?
‘Met een ‘rustgevend’ melodietje van Metallica of 
Disturbed. Daar word ik helemaal zen van.’

Femke Vandenwijngaert
kinderbegeleidster buitenschoolse kinderopvang

Wat geeft je energie?
‘Creatief bezig zijn met kinderen, dansen en 
zingen.’

Hans Zegers
Ambtenaar

Van welke slechte gewoonte geraak je niet af?
‘Te weinig tijd nemen voor de middagpauze.’

Linda Graulus
diensthoofd WZC

Welk boek zal je altijd bijblijven?
‘‘De boekendief’ van Markus Zusak.’

Milan Eerdekens
school Spectrum College OV4 Beringen

Waar droomde je als kind van?
‘Acteur worden zoals Lennart Lemmens.’

Lijan Vandereyken
Gepensioneerd

Wat staat er altijd op je nachtkastje?
‘Mijn wekker, nachtlampje en een glas water.’

Jo Willems
Advocaat

Waarvoor zou je graag herinnerd worden?
‘Niet voor iets specifieks, als het maar positief is!’

heusden-zolder@n-va.be



Maak kennis met het nieuwe bestuur

Joni Luts
kinderverzorgster bij Duimelijntje in Heusden

Met wie zou je eens een selfie willen nemen?
‘Freddie Mercury, de grootste entertainer ooit! 
Jammer genoeg overleden, dus dan maar een sel-
fie met z’n wassen beeld bij Madame Tussauds.’

Tony Gijbels
gepensioneerd

Waaraan gaf je ooit veel geld uit?
‘Paarden.’

Ria Feyen
floor manager

Wat maakt jou intens gelukkig?
‘Ik kan echt genieten van mijn kleinkind en het 
geluk zien als ik als vrijwilliger werk in het Muze.’

Ann Leyssens
zelfstandig ondernemer

Welke plek wil je absoluut nog bezoeken?  
‘De Cliffs of Moher in Ierland.’

Bjorn Happaerts
Internationaal treinbestuurder

Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
‘Volg altijd je passie en doe waar je je het best 
bij voelt.’

Lutgarde Blancquaert
Gepensioneerd

Waarvan word je superenthousiast?
‘Van helpende handen om langer thuis te kunnen 
blijven wonen.’

Filip Peeters
teamleader processing

Welk talent zou je graag bezitten?
‘De rust bewaren. Ik kan soms fel zijn in discus-
sies en daardoor het overzicht verliezen.

Robin Stroobants
IT consultant

Wat is je favoriete feelgood food?
‘Sushi.’

Herwig Hermans
raadgever Vlaamse minister van financiën

Wat is je grootste nachtmerrie?
‘Moeten optreden als The Masked Singer.’

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee 
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan 
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze 
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen 
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in 
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen.  
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare  
minderheid terzijde kan schuiven.

• Voorzitter: Peter Orens
• Ondervoorzitter: Steven Goris
•  Secretaris: Joni Luts
• Penningmeester: Eddy Hermans
• Communicatieverantwoordelijke: Jean-Marie Geeraerts
• Ledenverantwoordelijke: Tony Gijbels
• Organisatieverantwoordelijke: Ria Feyen
• Jongerenverantwoordelijke: Femke Vandenwygaert

www.n-va.be/heusden-zolder




