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THEO SCHUURMANS  
BURGEMEESTER 
VAN HAMONT-ACHEL 

LIJSTTREKKER

THEO

SCHUURMANS 
» 61 jaar
 

Theo Schuurmans is meer dan 35 jaar politiek actief: op nationaal, provinciaal  en lokaal 
vlak. Deze ervaring kwam goed van pas toen hij 12 jaar geleden burgemeester werd en 
hij meer leven bracht in Hamont-Achel met oa.  Bernard Kempplein, Cinema Walburg, 
Michielshof, vernieuwde Posthoorn, Masterplannen voor Hamont en Achel, maar vooral 
de heropening van Station Hamont.  Theo houdt van de familiale gezelligheid: een hapje 
eten en samen reizen. In 2019 wil hij opnieuw de mouwen opstropen om het charmante 
Hamont-Achel nog verder op de kaart te zetten.

Beste inwoner

In deze folder stellen wij u onze kandidaten 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van  
14 oktober voor. Het is een ploeg waar ik trots 
op ben. Een mix van jong en oud, ervaren en 
nieuw, stuk voor stuk geëngageerde mensen. 
Kortom, een team met visie dat het de 
komende zes jaar voor u wil opnemen.

Geef uw vertrouwen aan deze ploeg die de 
schitterende uitgangspositie van Hamont-
Achel verder zal uitbouwen. Onze lijst bestaat 
uit enthousiaste mensen. De nieuwkomers zijn 
een versterking. Ze zullen het beleid een extra 
kwaliteitsinjectie geven. Het is voor mij een 
voorrecht om dit team te mogen leiden.

Alleen het beste is goed genoeg voor Hamont-
Achel. Als burgemeester sta ik klaar om verder 
te bouwen aan ons stadje. Deze verkiezingen 
zijn onze afspraak met de toekomst. Ik hoop 
dat onze kandidaten op uw stem mogen 
rekenen.

Met vriendelijke groeten

Theo Schuurmans
Burgemeester



PLAATS

2 KELLY  

DONNÉ 
» 38 jaar
 

Kelly Donné is één van de nieuwkomers op de CD&V lijst. 
Ze kreeg de politieke smaak te pakken na een bezoekje aan 
de maandelijkse gemeenteraad. Met haar achtergrond als 
hoofdopvoedster bij De Wiek in Hamont wil Kelly Hamont-
Achel verder uitbouwen als een zorgzame gemeente, met 
aandacht voor jong en oud. In haar vrije tijd pendelt Kelly 
tussen een gezellige boswandeling met instellingshond 
Frostie of een hapje eten met echtgenoot Stijn Van 
Broekhoven en haar kinderen Renzo en Nicky.

PLAATS

4 TOM 

COX 
» 41 jaar
 

Tom zette 6 jaar geleden zijn eerste stappen in de politiek 
en ging meteen voor CD&V zetelen in gemeenteraad. Na 
jaren in de horeca is Tom vandaag samen met zijn partner 
Katrien Theuwissen zaakvoerder van Kluspunt in Hamont. 
Niet verwonderlijk dus dat hij zich graag wil inzetten voor 
lokale economie en openbare werken. Zijn schaarse vrije 
tijd besteedt Tom het liefst aan zijn gezin. De hobby’s van 
zijn kinderen Jens en Linde brengen hem supporterend 
langs de lijn bij Achel VV, op de tribune van AVOC of 
genietend bij de prestaties van KF Kempenbloei.

PLAATS

3
» 58 jaar
 

Serge Vander Linden volgde de liefde, en vond zo 27 jaar 
geleden zijn “thuis in Hamont-Achel”. In de 40 jaar dat hij 
politiek actief is vulde hij een grote rugzak met ervaring, 
dossierkennis en netwerk. Hij was voorzitter van UNIZO en 
CD&V, en is al jaren drijvende kracht achter o.a. "Kerst op de 
Markt”.  Nieuwe ideeën groeien bij hem het best tijdens het 
werken in zijn tuin.  Naast OCMW-voorzitter & schepen van 
financiën is Serge manager in een voedingsbedrijf in Genk.  
Serge heeft een duidelijke visie voor Hamont-Achel en wil 
die met jullie steun verder in de praktijk omzetten.

PLAATS

5 ANJA  

DRIEZEN 
» 46 jaar
 

Anja Driezen besloot begin 2018 om het team van CD&V 
Hamont-Achel te versterken en zet nu ook haar schouders 
onder de sterke CD&V lijst. Anja is huisvrouw en houdt ervan 
om haar man Jean-Paul Van den Wijngaert en haar twee 
dochters An-Sofie en Bernice in de watten te leggen. Ze 
kan heerlijk genieten van een avondje uit met vrienden. Die 
omschrijven haar als “recht voor de vuist. Als Anja iets wil 
gaat ze ervoor!”.

SERGE  

VANDER LINDEN 



PLAATS

6 GUY 

JOOSTEN 
» 50 jaar
 

Als CD&V-schepen van cultuur sinds 2001 zat Guy Joosten 
mee aan het roer bij de ontwikkeling van onder andere De 
Posthoorn, Cinema Walburg en het Michielshof. Ook voor 
de natuur heeft hij een passie en dat verklaart z’n inzet 
voor natuurherstelprojecten. Tot rust komen doet Guy 
tijdens een heerlijke wandeling in de Wambeekvallei of 
naast het parcours van een wielerklassieker. In de volgende 
legislatuur wil hij werk maken van de uitbouw van het 
Ursulinenklooster als ontmoetingsplek voor verenigingen 
en een nog betere verkeersveiligheid voor voetgangers en 
fietsers.

PLAATS

8 VEERLE  

ENGELEN 
» 25 jaar
 

Veerle Engelen zet bij CD&V haar eerste stappen in de 
politiek van Hamont-Achel. Ze is net afgestudeerd en 
kon meteen aan de slag als leefgroepbegeleider in een 
multifunctioneel centrum in Zandvliet. Veerle verdiende 
haar strepen als (groeps)leidster bij de Chiro in Hamont en 
als jobstudent in de Achelse kluis. Politiek wil Veerle zich 
inzetten voor alles wat met kinderen en jongeren te maken 
heeft, zowel vrije tijd, onderwijs als opvoeding.

PLAATS

7
» 37 jaar
 

Tom Thijs is voor het eerst kandidaat bij CD&V Hamont-
Achel. Overdag is Tom aan de slag bij Proximus en 
bemiddelt hij tussen aannemer en gemeente bij 
wegenwerken en nieuwe verkavelingen. In zijn vrije 
tijd steekt hij de handen uit de mouwen als technieker 
bij auto-raceteam MSE in het Belcar kampioenschap. 
Samen met zijn vrouw Tine Scheelen mist hij geen enkele 
hockeywedstrijd van Lauren of staat hij langs het veld van 
Achel VV voor Leander. Verkeersveiligheid en openbare 
werken staan bovenaan de prioriteitenlijst van Tom.

PLAATS

9 ROBIN   

VAN ELSEN 
» 19 jaar
 

Robin is met zijn 19 lentes de jongste kandidaat op de lijst 
van CD&V Hamont-Achel. Robin studeert nog en zit momen-
teel in zijn eerste jaar van de opleiding bedrijfsvertaler/tolk 
aan UCLL. In zijn vrije tijd is Robin een bezige bij. Je kent 
hem misschien als hoofdleider van de Chiro in Achel, als 
barman in het Molenhuis of tussen de lijnen op voetbalveld 
bij Achel VV. Politiek trekt Robin vooral de kaart van sport-
beleid en mobiliteit.

TOM 

THIJS 



PLAATS

10 ELINE  

CEELEN 
» 27 jaar
 

Eline Ceelen werd nog maar net mama van Felix, maar dat 
houdt haar niet tegen om opnieuw kandidaat te zijn bij 
CD&V Hamont-Achel. Professioneel schuift ze haar job als 
boekhoudster wel even aan de kant om samen met haar 
partner Rik te genieten van de baby. Eline werd zes jaar 
geleden gemeenteraadslid en wil zich ook de volgende zes 
jaar inzetten voor Hamont-Achel. Als vaste bezoeker van 
Cinema Walburg staat cultuur bovenaan haar lijstje.

PLAATS

11 ROY  

VAESEN 
» 33 jaar
 

Na zijn verkiezing tot prins carnaval van scv De 
Teutepeuters in 2017 doet Roy Vaesen dit jaar een gooi naar 
een zitje in de gemeenteraad voor CD&V Hamont-Achel. Als 
DJ is Roy geen onbekende in Hamont-Achel, je treft hem 
regelmatig in zaal De Posthoorn, om een optreden mee te 
pikken of zelf plaatjes te draaien. Overdag is Roy aan de slag 
als commercieel technisch bediende bij Interrent in Bree. 
Politiek wil hij zich inzetten voor een nog breder cultureel 
en toeristisch aanbod in Hamont-Achel.



PLAATS

12 VITAL  

DAVIDS 
» 56 jaar
 

Als we Vital Davids vragen naar zijn favoriete plek in 
Hamont-Achel, moet hij niet lang nadenken. De Siggert, 
thuishaven van K. Voetbalvereniging Achel V.V., waar Vital 
sinds 4 jaar voorzitter is. Een passie die hij combineert 
met zijn job als KMO-Relatiebeheerder bij KBC Bank in 
Lommel. Vanuit zijn sociaal engagement en zijn positieve 
ingesteldheid kiest Vital ervoor om zijn schouders mee 
onder CD&V Hamont-Achel te zetten:  ‘Verder Bouwen, niet 
afbreken!’

PLAATS

14 CHRISTIANE  

GOOSSENS 
» 62 jaar
 

Christiane Goossens kandideerde in 2012 voor de 
eerste keer op de lijst van CD&V Hamont-Achel. Drie jaar 
geleden greep ze haar kans om als opvolger OCMW-
raadslid te worden. Vanuit het OCMW wil ze zich vooral 
inzetten voor ouderenzorg in Hamont-Achel: voldoende 
woongelegenheid en service zoals buurtzorg. Christiane 
is ook nog actief als voorzitster van teken- en schilderclub 
‘Het Palet’, bestuurslid van Pasar en vanuit de cultuurraad 
bedenker van ‘Bokes in het park’.

PLAATS

13
» 61 jaar
 

Na zijn pensionering als politieman kan Toon Duisters zich 
voor 100% focussen op zijn hobby’s: wandelen, fietsen en 
reizen organiseren. Als voorzitter van vrijetijdsvereniging 
Pasar in Hamont-Achel en Limburg is hij samen met 
Lucienne dikwijls op pad. Daarnaast maakt hij graag tijd 
voor zijn kinderen Ellen en Maarten en vier kleinkinderen. 
Toon proefde van de politiek via zijn mandaat als voorzitter 
van de cultuurraad en is nu voor het eerst kandidaat bij 
CD&V Hamont-Achel. Niet verwonderlijk staan vrije tijd, 
cultuur en toerisme bovenaan zijn politieke agenda.

PLAATS

15 BEN  

SCHUURMANS 
» 54 jaar
 

Als productiemanager bij Bionerga zorgt hij voor de 
verwerking van het GFT- en groenafval van alle Limburgse 
gezinnen. Maar daarnaast kennen we hem vooral als 
schepen voor CD&V Hamont-Achel en zanger van The New 
Fools. Thuis kruipt hij graag in de kookpotten voor zijn 
partner Melissa en dochters Lio en Yanne. Voor Ben zijn de 
ontwikkeling van sportsite ‘De Koekoek’ en de uitbreiding 
van kinderopvang ‘De Pagadder’ in Achel twee absolute 
prioriteiten voor de volgende zes jaar.

TOON  

DUISTERS 



PLAATS

16 RUDI  

BOONEN 
» 54 jaar
 

Via de cultuurraad belandde Rudi Boonen zes jaar geleden 
bij CD&V Hamont-Achel. Hij werd meteen verkozen en 
ging voluit voor zijn engagement als schepen van cultuur. 
Professioneel is Rudi aan de slag als directielid bij  
Sint-Oda in Overpelt. Zorgen voor elkaar en verbondenheid 
liggen hem zeer nauw aan het hart. Bovenaan zijn politieke 
agenda staan de ondersteuning van verenigingen en 
organisatoren,  en het verder laten groeien van  
De Posthoorn tot dé rock-, pop- en fuifzaal voor  
Noord-Limburg.

PLAATS

18
SUSANNE  
SPRONK– 
RADUZZI 

» 45 jaar
 

Susanne ‘Suus’ Spronk is al jaren de drijvende kracht achter 
de tennisclub in Achel. Ze houdt ervan om jong en oud aan 
het sporten te krijgen. Meteen de voornaamste reden om 
kandidaat te zijn op de lijst van CD&V Hamont-Achel. Suus 
houdt ervan om samen met haar man Paul en kinderen 
Michelle, Max en Mike een hapje te eten in één van de vele 
horeca-zaken in Hamont-Achel. Overdag is ze samen met 
haar man aan de slag als controller en boekhouder van hun 
eigen bedrijf.

PLAATS

17
» 49 jaar
 

Als je ooit binnenwandelt op het VVV kantoor in Hamont-
Achel, kan je er niet naast kijken. Veerle Schuurmans maakt 
al jaren bezoekers wegwijs in onze prachtige gemeente. 
Haar eigen favoriete plekje? Dat is haar werkplek, het 
prachtige Simonshuis met het bijhorende park in Achel. 
In haar vrije tijd houdt Veerle van lezen en reizen samen 
met haar man Francis. Veerle kiest voor CD&V Hamont-
Achel omdat ze zich wil inzetten voor toerisme, cultuur en 
erfgoed.

PLAATS

19 MARJON   

HENDRIKX 
» 57 jaar
 

Iedereen kent Marjon Hendrikx als uitbaatster van frituur De 
Statie in Hamont. Als ondernemer weet ze dat openheid en 
hard werken essentieel zijn om je doel te bereiken. Troeven 
die ze in de politiek goed kan gebruiken. Marjon is voor 
het eerst kandidaat op de lijst van CD&V Hamont-Achel 
en wil zich in de toekomst graag inzetten voor de lokale 
middenstand en het cultuuraanbod verder uitbreiden. 
Tijdens haar vrije uurtjes klust en knutselt Marjon of pikt ze 
een terrasje mee op de markt.

VEERLE 

SCHUURMANS 



PLAATS

20 ELLEN  

RACKELS 
» 45 jaar
 

Vanuit haar engagement als verantwoordelijke voor Sint 
Vincentius kiest Ellen Rackels vandaag voor een plaats 
op de lijst van CD&V Hamont-Achel. Ellen wil graag een 
verschil maken voor de kansarmen en kwetsbare groepen 
in onze samenleving. Ook het belang van de jeugd ligt 
haar nauw aan het hart. Beroepsmatig is Ellen aan de slag 
als begeleidster van jongerenwerking Raat (vzw Huize St. 
Vincentius) in Zelem. Haar vrienden omschrijven haar als 
‘een doorzetter, recht door zee met de nodige dosis droge 
humor’.

PLAATS

22
» 53 jaar
 

Ria Munters – Nijs ging de voorbije drie jaar aan de slag 
als schepen van Ruimtelijke Ordening voor CD&V Hamont-
Achel. Haar focus ligt vooral op het verbeteren van 
woonkwaliteit en op een goede verkeersveiligheid met 
aandacht voor de zachte weggebruikers. Professioneel 
steekt Ria de handen uit de mouwen in het aardbeibedrijf 
van haar man Marc Munters en runt ze elke dag hun gezin 
met vijf kinderen. Ria is lid van KVLV, het parochieteam en 
de kerkraad. Als het kan gaat ze graag op bedevaart naar 
heilige plaatsen.

PLAATS

21
» 65 jaar
 

Jan Hendriks moet niet lang nadenken over zijn 
favoriete plekje: de Sint-Laurentius Kerk in Hamont, een 
echte ontmoetingsplaats. Jan is er dagelijks actief als 
medewerker van het parochieteam en voorzitter van het 
kerkkoor. Daarnaast heeft hij samen met partner Tho 
de handen vol als papa en actieve opa van zes kinderen 
en 10 kleinkinderen. Jan trekt al 42 jaar mee aan de kar 
van CD&V Hamont-Achel en zetelt vandaag nog steeds 
als gemeenteraadslid. Landbouwbeleid en ruimtelijke 
ordening staan bovenaan zijn politieke agenda.

PLAATS

23 MIEKE   

VAN HOUT 
» 63 jaar
 

Veertien jaar geleden koos Mieke Van Hout om zich te 
engageren in de lokale politiek bij CD&V Hamont-Achel. Ze 
zit in haar tweede legislatuur in gemeenteraad en AGB. Op 
24 mei 2014 haalde ze 4.410 voorkeurstemmen als CD&V-
kandidaat voor het Vlaams Parlement. Mieke heeft 35 jaar 
zelfstandig een familiezaak uitgebaat en werkt er nu nog 
steeds als patissier. In haar vrije tijd gaat ze zwemmen, 
wandelen met man Rudy of naar de bijeenkomsten van 
Markant. Mieke gaat voor een positief beleid met veel 
aandacht voor de lokale handel.

JAN  

HENDRIKS 

RIA  
MUNTERS– 
NIJS 



Verkiezingsdrukwerk, niet op de openbare weg gooien.
Verantwoordelijke uitgever:  Serge Vander Linden, Bevrijdingsstraat 40, Hamont-Achel

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid of de CD&V werking in onze 
gemeente? Of heeft u een suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon:
Tom Cox, voorzitter CD&V Hamont-Achel (tom.cox@cdenvhamontachel.be)
Meer info op onze website: hamont-achel.cdenv.be
Volg ons op Facebook: fb.com/cdenvhamontachel

Je mag op meerdere kandidaten binnen dezelfde lijst stemmen. 

GEMEENTERAAD HAMONT-ACHEL

THUIS IN 
HAMONT-ACHEL. 

1. SCHUURMANS Theo

2. DONNÉ Kelly

3. VANDER LINDEN Serge

4. COX Tom

5. DRIEZEN Anja

6. JOOSTEN Guy

7. THIJS Tom

8. ENGELEN Veerle

9. VAN ELSEN Robin

10. CEELEN Eline

11. VAESEN Roy

12. DAVIDS Vital

13. DUISTERS Toon

14. GOOSSENS Christiane

15. SCHUURMANS Ben

16. BOONEN Rudi

17. SCHUURMANS Veerle

18. SPRONK-RADUZZI Susanne

19. HENDRIKX Marjon

20. RACKELS Ellen

21. HENDRIKS Jan

22. MUNTERS-NIJS Ria

23. VAN HOUT Mieke


