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De weg vooruit begint aan de voordeur! 

Onze lĳ sttrekker Karen Kerkhofs is op dreef en 
nodigde enkele weken geleden partĳ voorzit-
ter Wouter Beke uit om samen met haar op pad 
te gaan. Hĳ  maakte enkele uren vrĳ  om naar 
de verhalen van onze inwoners te luisteren.

Zo werd hĳ  warm onthaald bĳ  Jeanne en Jos, 
gingen we langs in het Molenhuisje, feliciteerde 
hĳ  Marc en Gigi met hun nieuwe zaak en sloeg 
hĳ  een praatje met de mensen op het terras.

“De weg vooruit begint aan de voordeur!” zei 
Wouter Beke. Daarmee bedoelt hĳ  dat je actief 
naar de mensen toe moet stappen in hun eigen 
omgeving en op die manier bekĳ ken of je tege-
moet kunt komen aan hun dromen en verlangens 
voor een nog mooier - in ons geval - Hechtel-Eksel. 

Ook Hechtel-Eksel maakt deel uit van Smart Regio Limburg (S-LIM), een samen-
werkingsverband om tot één grote slimme regio te komen. Er zĳ n heel wat tech-
nologische snufjes die onze gemeente klaar kunnen maken voor de toekomst. Sa-
men met andere Limburgse gemeentes, willen we een slimme regio worden. 

Daarom denken we na over een slimme app voor alle vrĳ e parkeerplaatsen, over slimme straat-
verlichting ... Wĳ  mogen binnenkort de slimmme vuilnisbakken testen. Raf Truyens, schepen 
en ook ondervoorzitter van Limburg.net, haalde dit project naar onze gemeente: “Vuilnisbak-
ken die zelf melden dat ze vol zitten, waarna een ophaalwagen weet hoe hĳ  het best kan rĳ den 
om de volle bakken in Limburg op te halen…  Dat bespaart heel wat tĳ d en beperkt de uitstoot!” 

Dromen mag 
Misschien kan het afval worden samengeperst waardoor de ophaalfrequentie nog kan zakken én 
misschien kan zo’n pers werken op zonne-energie én van zo’n bak maken we tegelĳ kertĳ d een Wi-
Fi-hotspot. Wĳ  willen zien wat de toekomst brengt… 
#dewegvooruit 

WAK 2018! 
Meer landschapskunst in Hechtel Eksel? 
Als het van ons afhangt wel! 
De Week van de Amateur Kunsten (WAK) was wederom een schot in de roos. Dit jaar gingen we 
resoluut voor ‘Kunst Buiten’. In samenwerking met de Witvisclub werden ‘De Begĳ nenvĳ vers’ het 

laatste weekend van april omgetoverd tot een waar open-
lucht museum. Onze grote dank gaat uit naar alle kunste-
naars die allemaal het beste van zichzelf hebben gegeven.

Het kunstwerk dat misschien wel het meest in het oog sprong, 
was het beest in het water: de ‘Wazdeddo’ van Jan Laenen 
(zie foto). De bezoekers waren door het werk aangenaam ver-
rast. Daarom zal het kunstwerk hier gewoon blĳ ven liggen, 
zodat nog meer mensen an het waterbeest kunnen genieten!   

“Nu al is er heel wat kunst te vinden in onze gemeente. Zo heb-
ben we ‘In het oog’, beter gekend als het Bostheater, en het 
prachtige werk op de Kiefhoekstraat, allebei van de hand van 
Will Beckers.   In de toekomst willen we dit meer in de verf zet-
ten en verschillende locaties in de gemeente afbakenen waar 
we Landschapskunst verder kunnen laten groeien.” zegt onze 
schepen Jan Vangenechten. “Ook hebben we in onze ge-
meente heel wat landschaps- en gebouwfotografen. Het is fi jn 
dat die mensen onze gemeente zo mooi op de plaat vastleg-

gen. Zo is de foto van de Treehouse nu te bezichtigen op de tentoostelling ‘Dit zien wĳ ’ in het CC 
in Beringen.” voegt Jan toe. Wĳ  zĳ n ervan overtuigd dat kunst werkt, niet alleen tĳ dens de WAK!

Toegankelĳ k Hechtel-Eksel voor iedereen!
#iedereentelt
Het belang van de GAR (Gehandicapten Adviesraad) in onze ge-
meente heeft zich nog maar eens bewezen. We ĳ veren ervoor dat 
alle gebouwen in onze gemeente toegankelĳ k zĳ n voor iedereen. 
De kantine van Hechtel FC was dat nog niet. Op vraag van Lydia 
Boons, samen met andere GAR-leden, heeft schepen Jan Van-
genechten dit belangrĳ ke dossier een duwtje in de rug gegeven. 

Vandaag zĳ n de werken bezig. Er zal een lift komen die er-
voor zorgt dat rolstoelgebuikers ook eindelĳ k de kanti-
ne kunnen binnenrĳ den. Ook gekwetste spelers of mensen met een kinderwagen zullen van de 
lift gebruik kunnen maken. Aangezien de trap ook in slechte staat verkeert, wordt die ook aan-
gepakt. “Wĳ  dragen zorg voor de mensen in onze gemeente. Iedereen heeft recht om de ge-
bouwen in onze gemeente makkelĳ k te kunnen betreden.” reageert Jan Vangenechten.

laatste weekend van april omgetoverd tot een waar open-
lucht museum. Onze grote dank gaat uit naar alle kunste-
naars die allemaal het beste van zichzelf hebben gegeven.

Het kunstwerk dat misschien wel het meest in het oog sprong, 
was het beest in het water: de ‘Wazdeddo’ van Jan Laenen 
(zie foto). De bezoekers waren door het werk aangenaam ver-
rast. Daarom zal het kunstwerk hier gewoon blĳ ven liggen, 
zodat nog meer mensen an het waterbeest kunnen genieten!   

Wĳ  gaan voor een slimme gemeente! 

“Nu al is er heel wat kunst te vinden in onze gemeente. Zo heb-
ben we ‘In het oog’, beter gekend als het Bostheater, en het 
prachtige werk op de Kiefhoekstraat, allebei van de hand van 
Will Beckers.   In de toekomst willen we dit meer in de verf zet-
ten en verschillende locaties in de gemeente afbakenen waar 
we Landschapskunst verder kunnen laten groeien.” zegt onze 
schepen Jan Vangenechten. “Ook hebben we in onze ge-
meente heel wat landschaps- en gebouwfotografen. Het is fi jn 
dat die mensen onze gemeente zo mooi op de plaat vastleg-

IN BEELD: INHULDIGING GEBOORTEBOOM 2017

Wĳ  wensen iedereen een fi jne zomervakantie!
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De handen uit de mouwen steken, 
dat is Ilse Drees (42)! 

Met Ilse Drees hebben we een goedlachse, sociale kan-
didaat die bovendien goed verankerd is binnen het ver-
enigingsleven en weet van aanpakken. Als Ilse niet op 
de voetbal te vinden is – achter de toog, achter het for-
nuis tĳ dens de voetbalvierdaagse of aan de zĳ lĳ n van 
het veld, supporterend voor een van haar zonen, dan 
is ze wel aanwezig op de fanfare. Tĳ dens het carna-
valsseizoen is ze ook actief binnen de Raad van Twaalf. 

“Toen we Ilse vroegen om zich aan te sluiten bĳ  onze par-
tĳ , stond ze meteen klaar om de handen uit de mouwen te steken. Ilse is iemand die niet bĳ  de pak-
ken blĳ ft zitten en weet van aanpakken. Als er iets geregeld of georganiseerd moet worden, zal Ilse 
altĳ d bĳ  de eersten zĳ n om zich hiervoor op te geven. Dat enthousiasme werkt aanstekelĳ k en daar-
om zĳ n we enorm blĳ  dat Ilse zich bĳ  onze partĳ  wil aansluiten!” zegt lĳ sttrekker Karen Kerkhofs fi er.

Oranje rekenkracht: 2X2 = 4
Wendy Kerkhofs (35) en Erik Agten (41)
Dat we binnen ons team al berekende mensen hebben, moeten we u niet meer vertel-
len. Vaste waarden Franki Vanderheyden en onze schepen Jan Vangenechten, kennen 
de kneepjes van de dorpspolitiek en runnen daarnaast allebei hun eigen bankkantoor. 

Graag doen we die krachten maal 2! 
In de eerste plaats komt Wendy Kerkhofs onze re-
kenkracht versterken. Wendy is mama van 3 tof-
fe kids (Thiemen, Quentin en Fleur) en heeft veel 
pit! Ze timmert immers hard aan haar carrière en 
belandde pas op de hoofdzetel van een fi nanci-
ele instelling. Een functie waarvoor niet zomaar 
iedereen gevraagd wordt. Daarnaast is Wen-
dy nog voorzitter van Schoolraad van de Viejool 
en houdt ze de fi nanciën bĳ  in de buurtwerking 
‘Klein End’, iets wat haar op het lĳ f geschreven is. 
De vrĳ e tĳ d die dan nog overblĳ ft, gaat volledig 
naar de kinderen. De jongens hebben de voet-

balmicrobe helemaal te pakken, waardoor ze vaak op de voetbalpleinen in Eksel te vinden is.

Ook op Erik Agten kan je rekenen. Zĳ n werkdagen brengt hĳ  door in zĳ n eigen bankkantoor in 
Beringen. Wanneer de werkdag gedaan is, keert Erik terug naar de Locht. Daar maakt hĳ  deel 
uit van het bestuur en is hĳ  mee het kloppend hart van de buurtwerking die trouwens ook elk 
jaar meedoet met de stoet in Eksel. In zĳ n vrĳ e tĳ d is hĳ  te vinden op de pleinen van KFC Ek-
sel of op de handbal HV Arena. Daar supportert hĳ  voor zĳ n sportieve zonen Jonas en Lucas. 

Marie-Jeanne Witters (59) aan boord!  
Marie-Jeanne is een échte Hechtelse en al 40 jaar getrouwd met Jean Ulenaers. Samen hebben ze 
een zoon en een dochter en intussen al vĳ f kleinkinderen: Yorge, Quinn, Thomas, Kobe en Meine. 

Momenteel zetelt Marie-Jeanne als OCMW-raadslid en als afgevaardigde in de Lokale Advies 
Commissie (LAC) voor elektriciteit, gas en watervoorziening. Met die mandaten is ze erg tevre-
den, omdat ze de mensen vaak kan helpen en tegemoet kan komen aan hun bezorgdheden.

Marie-Jeanne was vroeger vaak te vinden op de Moddervoet-
bal, maar aan dit verhaaltje is helaas een einde gekomen. Nu is ze 
samen met haar man actief lid van de carnavalsvereniging De 
Boegezekoekers en zĳ n ze fervente supporters van K Hechtel FC.

“De komende gemeenteraadsverkiezingen zal Marie-Jeanne bĳ  
ons op de lĳ st staan, omdat ze zich heel goed kan vinden in onze 
visie en samen met ons verder een oprecht beleid wil uitzet-
ten voor de gemeente.” verduidelĳ kt Karen. “Marie-Jeanne is ie-
mand die erg behulpzaam is. Dat uit zich bĳ voorbeeld in hoe ze 
altĳ d klaarstaat voor haar kleinkinderen. Die behulpzaamheid wil 
Marie-Jeanne ook de komende jaren voor onze gemeente inzetten.”  

Onze gedreven benjamin: 
Simon Plessers (18)

Met Simon Plessers in ons team willen 
we ook een kans aan de jeugd. Door Si-

mons actieve lidmaatschap bĳ  de KAJ, 
de voetbal en de visclub komt hĳ  op plaat-

sen waarvan we ook de noden willen weten.  
Binnen de KAJ neemt hĳ  steeds meer taken op 

zich. Hĳ  maakt deel uit van het jonge team dat klaarstaat 
om de ouderen op te volgen. “Ik wil me graag inzetten om 
de dromen van de jeugd en de verenigingen in onze ge-
meente een kans te geven”, voegt Simon vastberaden toe.

Jo Bollen (23) treedt in de 
voetsporen van zĳ n vader, Jan Bollen!

Met Jo hebben we niet enkel een jonge, dynamische kan-
didaat maar ook iemand met veel politieke achtergrond. 
Zĳ n vader Jan was, voor zĳ n dodelĳ ke ongeval, sche-
pen in Hechtel-Eksel. Ook zĳ n nonkel Daniël Moons is ja-
renlang schepen geweest voor hĳ  naar Hasselt verhuis-
de. “Met Jo weten we dat we goed zitten. Als leider bĳ  de 
KSA in Eksel en als lid van volleybalclub HE-VOC komt hĳ  
wekelĳ ks in contact met jongeren, waardoor hĳ  ook weet 
wat de noden zĳ n. Bovendien zit Jo ook in de Jeugdraad, 
waar hĳ  samen met de andere leden meedenkt over de 
toekomst van de Hechtel-Ekselse jeugd.” zegt Karen Kerk-
hofs. “De gedrevenheid waarmee Jo alles aanpakt, is een 
absolute meerwaarde voor ons team!” besluit Karen fi er. 

KAREN KERKHOFS STELT VOOR ... 

Minister Koen Geens feliciteert Jo.
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