
Beste Bilzenaar,

De verandering die de N-VA beloofde in 2012 heeft gewerkt, 
ook in Bilzen. Ons demerstadje was al mooi, maar het is nog 
veel dynamischer, gezelliger, groener en veiliger geworden.
Wij vragen opnieuw uw vertrouwen. Onze ervaren ploeg van 
12 mandatarissen, aangevuld met vele nieuwe gezichten, 
heeft immers een ambitieus programma uitgewerkt voor de 
toekomst van Bilzen, úw toekomst.

We willen graag, met uw steun, op het elan van de afgelopen 
6 jaar verder gaan. 

VOL VERTROUWEN IN BILZEN!
Frieda Brepoels, lijsttrekker



Gehuwd met Lieve Appermont, papa van Kaat, 
Wannes en Roos. Broer van Arnoud (Mobile 
School), zoon van +Paul en neef van +Evrard 
(oud VU-parlementslid). 
Jarenlang kapitein van Bilzen VV en speler 
van Waltwilder VV, nu supporter van 
zoon Wannes, speler in jeugdploeg 
Bilzerse-Waltwilder VV. Kaat en Roos 
scoren hoge toppen met tumbling in de 
Turnkring Bilzen.

Wouter RASKIN
•	 46 jaar
•	 Kamerlid
•	 Voorzitter gemeenteraad
•	 Bilzen/ Merem
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Gehuwd met David Francart, mama van Arnd en 
Illi, dochter van Marcel en Elza Loyens. Geboren 
en getogen in Rosmeer. Ze geeft lichamelijke 
opvoeding aan de TISJ (Broederschool) en in 
het Sint-Lambertuscollege. Als dieren-en 
natuurvriend is ze actief bij Natuurpunt 
SpARo. Lid van zanggroep Sing&Swing 
en al 12 jaar kookmoeder bij Scouting 
Reynaert in Grote Spouwen.

Veronik MOESEN
•	 45 jaar
•	 Regent LO
•	 Gemeenteraadslid
•	 Rosmeer
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Papa van Giel en Arno, partner van  
Fransien Vos.  
Bestuurslid van de Bilzerse basket. Bestuurslid 
van de Kinekring Zuidoost-Limburg.  
Verwoed fietser en skiër met vrienden. 
Sinds hij 6 jaar geleden kandidaat 
was en ook verkozen raakte, heeft 
hij er een nieuwe bezigheid en 
uitdaging bij.

Rudi DOPS
57 jaar
Kinesitherapeut
Gemeenteraadslid
Bilzen
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Gehuwd met Jan Dreesen, lid van  
St-Jozefskamer en parochieraad Munsterbilzen 
en van verschillende gebedsgroepen, o.a. Koningin 
van de Vrede Bilzen. Lid van de vespaclub  
Banda di Commedia Bilzen.  
Hij houdt van pianospelen, Gregoriaanse 
gezangen, religie en wil zich vooral 
inzetten voor bejaarden.

Nasser NIJS
•	 58 jaar
•	 Zaakvoerder Atelier Nassèr
•	 Gemeenteraadslid
•	 Bilzen
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Partner van Michel Jackers, mama van Jef 
en Marieke, oma van Stéfanie, Simon, Max en 
Julie. Een opleiding tot kok in het avondonderwijs 
vulde ze aan met specialisatiecursussen. De 
afgelopen zes jaar was ze OCMW-raadslid. 
Sinds september vervangt ze Walter in 
de gemeenteraad. Lid van middenstand 
Bilzen. Ze houdt van tuinieren, fietsen 
en joggen.

Hilde LUCA
•	 59 jaar
•	 Confiserie Luca
•	 Gemeenteraadslid  

en OCMW raadslid
•	 Bilzen
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Gehuwd met Karen Knuts, papa van Jill en 
Lance. Na 25 jaar ondernemingsbankier is 
hij nu manager bij Nijst Natuursteen. Al 16 
jaar fietsend voorzitter van de wielertoeristen 
‘Bilzerse Fun Bikers Vzw’. Vele jaren was 
hij erg actief in het (zaal)voetbal als speler en 
jeugdtrainer en houdt ook van ‘hiking’.  
Zijn deur staat al jaren ‘letterlijk’ voor 
iedereen open en wil zich graag 
inzetten voor alle Bilzenaren, jong 
en oud!

Dirk SLECHTEN
•	 50 jaar
•	 Manager
•	 Bilzen/ Rooi
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Gehuwd met Nico Cleuren, mama van 
Martijn en Kathleen. Ze heeft 38 jaar gewerkt 
bij ING bank Maastricht op financieel beheer. 
Ze is afkomstig van het Maasland, maar sinds 
enkele jaren een fiere Bilzenaar en actief 
als secretaris van de VZW Parochiale 
Werken dekenaat Bilzen. Ze is ook lid 
van Markant, de Zilveren Passer en 
seniorenuniversiteit Diepenbeek.

Christianne 
CLEUREN-LAMBRICHTS
•	 64 jaar
•	 Gepensioneerde 

bankbediende
•	 Bilzen

14

Samenwonend met Jessy die onthaalmoeder is 
bij de Blauwe Smurfjes in Rooi. Papa van Bjarne, 
Lian en Iben. Als zelfstandig consulent in de 
energiesector heeft hij de handen vol. 
Ontspanning vindt hij bij de Fun Bikers 
en al kokend in zijn foodtruck. Vroeger 
was hij ook nog leider bij Chiro Bilzen.

Jeremy HOJNIAK
•	 37 jaar
•	 Zelfstandig consulent
•	 Schoonbeek
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Samenwonend met Stephanie Jackers, 
sales engineer bij Nalco Water (Ecolab). 
Ze heeft een opleiding bachelor Chemie 
genoten en was leidster en hoofdleidster 
van Scouts Okapi’s (nu Schoravé) en 
lid van Schovoc volleybal in Beverst 
in haar jonge jaren. Ze houdt van 
wandelen in de natuur en van 
dieren.

Christina MACKOWIAK
•	 39 jaar
•	 Sales engineer
•	 Bilzen/ Merem
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Robin is de zoon van Arnaud en Petra 
Veltjen,broer van Carmen, Rani en Ellen. Is 
ingenieur Elektronica/ IT, werkt binnen het 
familiebedrijf Gemoco waar bij verantwoordelijk 
is voor het financieel beheer, administratie en 
digitalisering. Erg actief in de paardensport. 
Heeft de Ruiterclub van Mopertingen 
mee opgericht. Focust nu vooral op het 
ondersteunen van studentenruiters in 
binnen – en buitenland. Sinds kort doet 
hij ook aan Cross-fit.

Robin MOORS
•	 28 jaar
•	 Ingenieur Elektronica/IT
•	 Eigenbilzen
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Mama van een flinke zoon Hendrik. Dochter 
van Jos Moors en Mariet Reyskens. Ze werkt 
momenteel als kabinetsmedewerkster op de 
stad Bilzen. In haar jonge jaren was ze lid 
van de KSJ, fanfare de Lauwerkrans 
Mopertingen en Badminton Bilzen. Ze 
houdt erg van lopen en sporten in het 
algemeen.

Katleen MOORS
•	 43 jaar
•	 Orthopedisch verstrekker
•	 Mopertingen
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Partner van Dina Tizziani, papa van +Lotte, Jan en 
Jennifer, zoon van +Marcel en Lisa Hansen. Hij is 
opgegroeid in Eik, woont al jaren in Bilzen-centrum. 
Werkt als project manager Automotive Packaging 
– Volkswagen Group - over heel Europa.  
Hij houdt van reizen en lekker tafelen met 
familie en vrienden.

Patrick STULENS
•	 52 jaar
•	 Projectmanager
•	 St.-Jozefparochie (Eik-

Heesveld-Spurk)/
Munsterbilzen/Bilzen
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Gehuwd met Annie Dehasque, papa van 
Sonja, Diane, Yolanda, Sabine, Myriam, Kurt, 
opa van negen kleinkinderen. Voormalig 
gemeenteraadslid voor de VU en bestuurslid 
van de N-VA. Ondervoorzitter van Okra, lid 
van de seniorenadviesraad mobiliteit, 
het Davidsfonds en de fietsclub van de 
gepensioneerden van Schoonbeek. 
Plaatsvervangend lid van Gecoro.

Willy CRALS
•	 82 jaar
•	 Op rust gestelde aannemer
•	 Schoonbeek
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Fiere moeder van Michelle en 
Fréderique en oma van Charlotte en 
Julie. Ze is afgevaardigd bestuurder 
van Connaction en X², een woman@work-
organisatie in combinatie met een blad 
en een maatschappelijk goed doel in 
één. Ze wandelt en fietst graag en 
stopt veel tijd in de kleinkinderen.

Wivina BRIERS
•	 56 jaar
•	 Zelfstandige
•	 Beverst
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Marc is samenwonend met Annick Duelen en 
stiefvader van Charlotte Bar. Beroepsmatig 
is hij transport manager in Luxemburg. 
Door zijn drukke job is Marc niet meer 
actief in de sport, maar hij was lang 
voetballer én trainer bij Waltwilder en 
’s Herenelderen.

Marc 
SMULLENBERGHS
•	 55 jaar
•	 Transport manager
•	 Bilzen
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Elke is kinesiste in de groepspraktijk ‘Fysio 
with a smile’ en heeft een eigen praktijk in 
Munsterbilzen ‘Dierenfysio Fit and Fun’. Ze 
geeft, samen met een collega, ‘fysio pilates’ 
voor senioren en andere doelgroepen 
in het seniorenhuis en het lokaal 
dienstencentrum. Ze is erg begaan 
met dierenwelzijn.

Elke VANHEUSDEN
•	 43 jaar
•	 Kinesitherapeut
•	 Bilzen
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Zoon van Guido en Rita Steegen. Master in de 
Neuro- en klinische psychologie en lid van het 
DJ-duo Joyhauser bij Labyrinth club. Actief 
op verschillende grote nationale events, 
o.a. Pukkelpop, Tomorrowland en breidt 
stilaan uit over heel de wereld zoals 
Duitsland, Spanje, Nederland, Japan …

Joris CIELEN
•	 28 jaar
•	 Regiocoördinator N-VA Limburg/ Deejay 

Joyhauser
•	 Fractieleider in  

gemeenteraad
•	 Hees

6

Vader van Lisa, Mathias en Estée.  
Hij werkt als bediende Customer Service bij 
klimatisatiebedrijf ABN op Kieleberg.  
In zijn jeugdjaren was hij hoofdleider van  
KLJ Herderen.  
Nu spendeert hij zijn vrije tijd 
aan de kinderen, tennis, lopen, 
voetbal en een pintje drinken 
met vrienden.

Vriend NIJS
•	 53 jaar
•	 Bediende
•	 Munsterbilzen
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Gehuwd met Peter en mama van Hanne en 
Lowie.  
Ze is lerares gedrags- en 
cultuurwetenschappen in het VIIO Tongeren-
Borgloon. Ze is voorzitter van de schoolraad 
van de basisschool H. Graf Bilzen.  
Haar hobby’s zijn fietsen en wandelen. 
Ze is erg betrokken in de hobby’s van 
haar kinderen zoals de jeugdploeg 
Bilzerse-Waltwilder VV.

Reinhilde APPERMANS
•	 48 jaar
•	 Licentiatie Pedagogische Wetenschappen
•	 Martenslinde
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Jeroen studeert rechten aan de universiteit in 
Hasselt. Hij is oud-leider van de KLJ in Waltwilder 
en zit in de organisatie van het Floorfiller 
Festival op Alden Biesen. Daarnaast 
is hij gedreven muziekproducent 
en DJ Jerrymore. Hij speelt ook op 
Tomorrowland en buitenlandse 
festivals, o.a. in Kroatië.

Jeroen MEERTENS
•	 23 jaar
•	 Student Rechten
•	 Waltwilder
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Maarten is slager maar volgde pas een 
opleiding in wereldgastronomie. Zijn droom is 
een culinaire slagerij in Bilzen op te starten. 
Hij is erg actief geweest in verschillende 
sportclubs en bij de Bilzerse jeugdraad. 
Nu is hij nog steeds lid van de 
jeugdraad, Plan B, Emotions, de 
Haajf en het jeugdcentrum De 
Bilding waar hij betrokken is bij 
tal van activiteiten.

Maarten VANDEBEECK
•	 20 jaar
•	 Slager
•	 Munsterbilzen

18

Gehuwd met Guy Deckers, mama van Geert, 
oma van Emilia, schoonmoeder van Suzanne. 
Ze is oud-lid van KSA Kleine-Spouwen en Kon. 
Harmonie De Eendracht Kleine-Spouwen. 
Ze is ook oud-bestuurslid van FC 
HeDera Millen en houdt van lekker eten, 
wandelen, genieten en fietsen.

Marie-Claire 
DECKERS-MAX
•	 52 jaar
•	 Zorgkundige bij 

Familiehulp
•	 Grote-Spouwen
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Bekend als ‘die van het snoepwinkeltje 
tegenover het heilig Graf’. Heeft 35 jaar les 
gegeven in PSSB Munsterbilzen (vroegere 
GSM) en geniet nu met volle teugen van haar 
pensioen. Ze gaat ochtendzwemmen, doet 
aan dance-fit en lijndans in het seniorenhuis 
en verzorgt eendjes op het groendak 
Klokkeplein. Vanaf september begeleidt 
ze de praatgroep Engels in het 
seniorenhuis. Wordt vaak gespot op één 
van de Bilzerse terrasjes.

Ireen COLLA
•	 63 jaar
•	 Gepensioneerde lerares
•	 Bilzen
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Ze wil de droom van haar overleden man 
Chris Vrancken verder zetten, samen met 
haar zonen Maarten en Bart. De afgelopen 
zes jaar was ze lid van de OCMW-raad. 
Ze is ook lid van de Landelijke 
Gilde Eigenbilzen en houdt van 
wandelen, fietsen en passief 
voetbal.

Miriame SNELLINGS
•	 61 jaar
•	 Bediende
•	 OCMW raadslid
•	 Eigenbilzen
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Gehuwd met Miet Ketelslegers, papa van 
Machteld, Marth en Anna. Zoon van Marie-Louise 
Jans en +Guido (36 jaar gemeenteraadslid 
Bilzen). Werkt als kwaliteitsmedewerker in een 
betonlabo. Lid wielertoeristenclub Woudtrappers 
Waltwilder, Harmonie Recht door Zee en de 
Bilzerse Jogging Club. Volgt activiteiten van 
de landbouwraad, de Landelijke 
Gilde, Agricultura, Natuurpunt, de 
tractorwijding, ...

Stefan JANS
•	 53 jaar
•	 Kwaliteitsmedewerker
•	 Gemeenteraadslid
•	 Eigenbilzen
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Partner van Bert Vangertruijden van wijnwinkel 
Brut, mama van Stella, Lies en Anna. Ze is 
leerkracht geschiedenis in Hasselt en houdt 
van reizen, koken en sporten. Haar passies zijn 
politiek, cultuur en erfgoed. Ze werkt(e) mee 
aan projecten rond erfgoed in het onderwijs. 
Kookouder voor scouting Reynaert Grote-
Spouwen. Heel aanwezig bij activiteiten van 
de meisjes in de muziekacademie, Kon. 
Harmonie De Eendracht Kleine-Spouwen 
en volleybalclub Kivola in Riemst.

Katrien MOERMANS
•	 42 jaar
•	 Licentiate geschiedenis
•	 Martenslinde
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Gehuwd met Nathalie van der Heijden, 
logopediste en audiologe bij Gottschalk. 
Kersverse papa van Anna. Zaakvoerder Claesen 
Computersystems en Leaf Printers in Merem, 
Whizzcamps – jeugdkampen met focus op actief 
gamen en sporten. Altijd actief geweest in het voetbal 
(Eigenbilzen, Gellik en Veldwezelt) en organisator van 
events zoals bv LAN party en fuiven. 
Zijn passies zijn (net)werken in het 
bedrijfsleven, samenwerken met collega 
zelfstandigen en z’n jonge  gezin.

Kenny CLAESEN
•	 37 jaar
•	 Zaakvoerder
•	 Kleine-Spouwen
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Phebe is opgegroeid in Schoonbeek. 
Ze is de dochter van Bart van de 
krantenwinkel, maar woont nu samen 
met haar man Tom in Eigenbilzen. 
Ze werkt in Domino buitenschoolse 
kinderopvang en is deeltijds preventie- 
en veiligheidsambtenaar.  
Ze houdt erg van muziek, 
dansen, badminton en is graag 
bezig met haar twee katten.

Phebe BRIERS
•	 26 jaar
•	 Bachelor 

Orthopedagogie
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Jeannine is weduwe van Frans Coelmont en 
moeder van Geert en Dirk. Ze is de trotse 
oma van zes kleinkinderen. Als lerares gaf ze 
Nederlands in het Heilig Graf. Ze is actief in 
het verenigingsleven (o.a. Markant) en lid 
van de seniorenadviesraad. Ze houdt 
van wandelen en reizen, maar ook 
van een gezellige babbel op een 
Bilzers terras!

Jeannine 
COELMONT-VAN GOOL
•	 74 jaar
•	 Gepensioneerde lerares
•	 Bilzen
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Gehuwd met Marie-France Staeren, fiere papa 
van Sophie en Lucas. Voorzitter van het 
Vlaams Kruis Bilzen, voorzitter van sociaal 
verhuurkantoor Houtvast vzw en van 
Wijkwerken Zuidoost-Limburg.  
Hij is ook actief als 
dopingcontrolearts en wetsarts.

Luc HENDRIX
•	 53 jaar
•	 Huisarts
•	 OCMW-voorzitter/ Schepen 

van sociale zaken

31

 



1 BREPOELS Frieda

2 RASKIN Wouter

3 MOESEN Veronik

4 DOPS Rudi

5 VANHEUSDEN Elke

6 CIELEN Joris

7 MOERMANS Katrien

8 NIJS Nasser

9 LUCA Hilde

10 SLECHTEN Dirk

11 NIJS Vriend

12 APPERMANS Reinhilde

13 CLAESEN Kenny

14 CLEUREN-LAMBRICHTS Christianne

15 HOJNIAK Jeremy

16 MACKOWIAK Christina

17 MEERTENS Jeroen

18 VANDEBEECK Maarten

19 BRIERS Phebe

20 MOORS Robin

21 MOORS Katleen

22 STULENS Patrick

23 DECKERS-MAX Marie-Claire

24 COLLA Ireen

25 COELMONT-VAN GOOL Jeannine

26 CRALS Willy

27 BRIERS Wivina

28 SMULLENBERGHS Marc

29 SNELLINGS Miriame

30 JANS Stefan

31 HENDRIX Luc

N-VA

Op 14 oktober kiezen we ook een nieuwe 
provincieraad.
Dit zijn onze kandidaten voor 
een veilige thuis in een welvarend Limburg.

1 VERBRUGGE Hendrik • Alken

2 HAMERS Nathalie • Maasmechelen

3 MOESEN Veronik • Bilzen

4 BROERS Huub • Voeren

5 SCHOOFS Greet • Tongeren

6 PAULY Johan • Lanaken

7 DEMIR Zuhal • Genk

N-VA

Op 5 juli opende vice-premier Jan Jambon ons N-VA 
campagne-secretariaat op de markt in Bilzen. Heel de 
zomer mochten we tijdens de wekelijkse woensdag-
markt reeds honderden Bilzenaren begroeten in ons 
N-VA huis.

Elke woensdagavond in september tussen 19u en 21u 
houden we er ‘open huis’ om ook uw mening te horen 
over ons programma. U kan de volledige tekst vinden 
op onze website bilzen.n-va.be. Kom gerust langs en 
maak kennis met onze kandidaten, steun hen in hun 
engagement!

OPEN HUIS


