
Reflecterende en 
meer leesbare 
huisnummers
Duidelijk leesbare huisnummers zijn 
van levensbelang. Als jij of iemand van 
je gezin in nood verkeert, is het essenti-
eel dat de hulpdiensten jouw woning ge-
makkelijk vinden, vooral in het donker. 
N-VA Hamont-Achel diende in augustus 
2018 al een voorstel in om de huisnum-
mers beter leesbaar te maken in onze ge-
meente. Nu is de tijd rijp om dit voorstel 
uit te rollen de komende zomer. 

Gratis huisnummerplaatje
De huidige huisnummers hebben na ruim 
tien jaar heel wat regen en wind door-
staan en zijn onvoldoende reflecterend of 
niet meer duidelijk waarneembaar. Ook 
zijn er (nieuwe) huizen zonder huis-
nummer. Daarom zal de stad een gratis, 
nieuw en groter huisnummerplaatje 
voorzien met reflecterende achtergrond, 
voor  iedere woning in Hamont-Achel. De 
 nieuwe huisnummerplaatjes zijn een-
voudig qua lay-out en ook groter dan de 
huidige zodat de zichtbaarheid verbetert. 

Voor het ophangen van de huis- en 
busnummers doet de stad beroep op  
Hamont-Achelse verenigingen. Zo maken 
we het onze burgers gemakkelijk kunnen 
verenigingen ook een centje bijverdienen 
na de zware coronaperiode. De uitrol van 
de nieuwe huisnummers is gepland in de 
komende zomerperiode en de stad zal jou 
tijdig informeren 
per brief wanneer 
jouw buurt aan de 
beurt is.

Roger Mertens
Eerste schepen

Een mooie zomer

Het belooft een mooie zomer te 
worden. Na ruim een jaar van 
beperkte vrijheid zullen we opnieuw 
kunnen genieten van wat ooit een 
normaal en onbezorgd leven leek. 
Persoonlijk ben ik bijzonder gelukkig 
dat onze talloze verenigingen en 
jongeren opnieuw perspectief 
krijgen. Jongeren mogen weer jong 
zijn, muziekverenigingen mogen 
opnieuw muziek spelen en de horeca 
kan eindelijk de deuren heropenen. 
De vaccinatiecampagne heeft hier 
bijzonder hard bij geholpen. Ik zou 
dan ook mijn diepste dank willen 
betuigen aan alle vrijwilligers 
en gezondheidswerkers in de 
vaccinatiecentra en iedereen die zich 
heeft laten vaccineren. 

Menig Vlaams-nationalist denkt 
bij de zomer uiteraard ook aan de 
Vlaamse feestdag. Meer dan ooit wil 
ik alle Vlaamsgezinden oproepen om 
op 11 juli de leeuw uit te hangen! 
Want ze zullen hem niet temmen, 
die fi ere Vlaamse leeuw. Ook niet 
wanneer de Rode Duivels – hopelijk - 
het EK winnen. 

Dat gezegd zijnde wens ik al onze 
lezers een deugddoende zomer toe. 
Een zomer van vrijheid, maar ook van 
veiligheid en verantwoordelijkheid. 

Nick Van Elsen, 
voorzitter

Hang het beest uit uw kot
Eindelijk! Na een lange coronaslaap kunnen 
we uitkijken naar de eerste evenementen. 
De gemeente Hamont-Achel organiseert 
alvast de gebruikelijke festiviteiten ter ere 
van de Vlaamse feestdag. 
Hangt u uw leeuw uit?

Hamont-Achel
hamont-achel@n-va.be N-VA Hamont-Achelwww.n-va.be/hamont-achel
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Renovatie huis meester Even 

Interview met Achelaar Ronnie Verhoeven
Het ‘huis van meester Even’ werd gebouwd in 1934 door de Achelse schoolmeester Jozef Even. In 2018 werd 
het erkend als bouwkundig erfgoed. N-VA Hamont-Achel is dan ook erg gelukkig dat dit iconisch gebouw 
in ere hersteld werd. Ronnie Verhoeven, beter bekend als ‘de verver van Achel’ werkte hard in dit huis dat 14 
jaar leeg stond en doet voor ons zijn verhaal.

Het huis werd gebouwd in 1934 door 
meester Even. Meester Even had een 
tante in Oostende, waar hij af en toe wel 
eens heen reisde met de trein. Wandelend 
in de Oostendse duinen zag hij dit huis, 
schetste het na en zo kwam het eerste 
én enige plan voor het huis in Achel tot 
stand. Het huis bestaat maar liefst voor 
70 procent uit hout. De schrijnwerker 
speelde dus een grote rol, maar was het 
zeker niet altijd eens met meester Even. 
Er moest zelfs vanaf de kerk gekeken 
worden of het balkon scheef hing, en 
uiteindelijk trok de schrijnwerker toch 
aan het kortste eind en werd het balkon 
terug afgebroken.

Ik nam contact op met de kinderen van 
meester Even voor foto’s van vroeger 
en samen met de Heemkundige kring 
probeerde ik het huis terug zo te 
herstellen zoals het in 1934 gebouwd 
werd. Uiteraard volgens de huidige 
normen. Zo verdween bijvoorbeeld 
de nooit vergunde garage. Maar in 
1934 stond er ook een Mariabeeld op 

lavastenen in de voortuin en zo keerde ze 
in 2021 terug naar Achel. 

Letterlijk en figuurlijk het licht uit
Het pand stond ruim 14 jaar leeg, 
werd gekraakt en vernield en lag er 
erg onderkomen bij. Toen ik te horen 
kreeg dat het minder ging met mijn 
gezondheid, als nasleep van mijn zware 
auto-ongeluk in 2003, ging letterlijk en 
figuurlijk even het licht uit. Hoe zouden 
de mensen aan me denken? Wat had ik 
bereikt? Ik wilde geschiedenis schrijven, 
ik ging het pand naast mijn winkel 
kopen en in ere herstellen, dan zou in 
de toekomst iedereen kunnen zeggen: 
“dankzij de verver staat dit huis er nog”.

Ijskristallen op het raam
Omdat het pand gekraakt was en je 
een kraker niet zomaar kan uitzetten, 
huurde ik het pand. Zo kon ik er in 
beginnen werken. Vergezeld door een 
helm, laarzen en breekhamer heb ik 
er in de eerste zes maanden zonder 

verwarming of elektriciteit geleefd. Dan 
weet je pas wat armoede is! In die tijd 
kregen we in ons land ook nog eens met 
verschillende ‘orkanen’ te maken, guur 
en stormachtig weer. De ijskristallen 
stonden op de binnenkant van de ramen 
en de enige warmte die ik had kwam van 
mijn Leuvense stoof. Dat ding is heilig 
geworden voor mij. 

Missie geslaagd
Het heeft me veel werk gekost, maar mijn 
missie is geslaagd! Ik heb geschiedenis 
geschreven en het onbetaalbare 
betaalbaar gemaakt door het grootste 
deel zelf te verbouwen. Het huis kan weer 
een oorlog doorstaan en nog eens 100 
jaar meegaan. Ik ben trots op het huis, 
wetende dat er anders zes appartementen 
op zouden hebben gestaan, zonder 
geschiedenis en zonder verhaal. Ik reken 
op de Hamont-Achelaren om erop toe te 
zien dat dit pand in ere bewaard blijft, en 
hopelijk zal er over 100 jaar ook nog aan 
‘de verver van Achel’ gedacht worden.”

Ronnie is geen lid van de partij en heeft niet per se affiniteit met onze werking en standpunten.

 Het huis van Even voor en na de restauratie door Ronnie Verhoeven. 

hamont-achel@n-va.be
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Achelse Kluis wordt toeristische toegangspoort Hamont-Achel
De Achelse Kluis zal de komende jaren ingrijpend veranderen. Na het vertrek van de laatste trappistenmonnik zijn we op 
zoek gegaan naar een nieuwe toekomst voor de abdij. Geen schrik, de Achelse Trappist zal nog steeds binnen de muren van 
de abdij gebrouwd worden. Daarnaast moet de Achelse Kluis meer dan ooit de toeristische toegangspoort worden van onze 
gemeente en bij uitbreiding het noorden van Limburg. Centraal in de Groote Heide zullen we een bezoekers- en belevings-
centrum creëren, met ruimte voor exposities. En ook die Groote Heide zal er wel bij varen: het natuurgrenspark moet een 
begrip worden dat men vanuit de Achelse Kluis kan gaan ontdekken.

Moderne audiovisuele technieken
In het interactieve bezoekers- en belevingscentrum is onder 
meer aandacht voor de brouwerij, de historie van de Achelse 
Kluis en bezienswaardigheden in de omgeving. Om dat te 

etaleren zal er gebruik worden gemaakt van moderne audio-
visuele technieken en verschillende talen. De inrichting vindt 
plaats in twee etappes. Eerst wordt in het voorjaar van 2022 
het toeristisch onthaalcentrum geopend, daarna volgt in het 
najaar de opening van het belevingscentrum.

Beachvolley 
De regelmatige bezoeker 
van de Koekoek heeft  het 
vast en zeker al opgemerkt:  
achter de Koekoek waan je je 
tegenwoordig op een parelwit 
strand! Deze zandvlakte zijn 
de nieuwe beachsportterreinen 
die ons stadje rijk is! De aanleg 
van deze beachsportterreinen 
werd unaniem goedgekeurd op 
de gemeenteraad en kadert in de 
ontwikkelingen aan de Koekoek.

De coronacrisis heeft ons 
duidelijk gemaakt dat 
we als stad meer moeten 
inzetten op het aanbieden 
van sportinfrastructuur in 
openlucht. Daarnaast zijn er 
verschillende sportclubs die 
interesse hebben in het aanbieden 
van beachsporten. Er is dan 
ook bewust voor gekozen om 
de beachsporttereinen (van 
28 op 38 meter) zo polyvalent 
mogelijk ter beschikking te 
stellen. De stad heeft alvast drie 
netten voorzien waardoor het 
mogelijk is om te volleyballen, 
tennissen, badmintonnen en te 
voetvolleyballen. Daarnaast zijn 
er ook standaard twee doelen ter 
beschikking om te handballen of 

voetballen. En natuurlijk kan men 
er ook komen sporten zonder 
deze attributen, denk maar aan 
rugby of een yogasessie!

Nieuwe sporthal
De aanleg van de beachsport-
terreinen kadert tevens in de 
ontwikkeling van de nieuwe 
sporthal die gepland wordt op 
de site. Naast het bouwen van 
een nieuwe sporthal plant het 
stadsbestuur ook een nieuwe 
omgevingsinrichting. Binnen 
deze omgevingsinrichting moet 
er ruimte zijn om te sporten en te 
spelen. In de nabije toekomst zal 
er een participatietraject opgezet 
worden om de omgevings-
inrichting samen met u uit te 
werken. De beachterreinen zijn 
van april tot en met september 
vrij toegankelijk van 8 tot 22 uur. 
Wil u zeker zijn van een plekje, 
dan kan u het beste reserveren!

Samentuinproject de 
HOF’kens 
Vorig jaar ging het samentuinproject de HOF’kens 
van start in het centrum van Hamont. Vandaag 
tonen drie N-VA’ers dat ze ook een beetje groen 
in zich hebben! Of toch alleszins groene vingers 
hebben. Nick, Jos en Ria ontpopten zich tot ware 
tuinierders. We wensen hen alvast veel succes met 
hun oogst de komende maanden! 

Nieuwe N-VA-minister! 
De N-VA levert niet enkel de Vlaamse minister van 
Cultuur, maar ook de jeugdminister van Cultuur 
(en Jeugd)! Niemand minder dan onze voorzitter 
Nick Van Elsen zal tijdens de 
parlementaire simulatie van 
het Vlaams Jeugdparlement 
de rol van minister spelen. 
We wensen hem veel goede 
moed om zijn decreet te 
verdedigen in het Vlaams 
Parlement.

Voor meer informatie kan u terecht op 
www.hamont-achel.be/beachsportterreinen  
of bij de schepen van Sport Joren Mertens
(joren.mertens@hamont-achel.be)

www.n-va.be/hamont-achel
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Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.
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Al 30 
nieuwe bossen 

in Limburg.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.


