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Joker+
TREKKING VAN 17 SEPTEMBER 2019
Winnende nummers: 7 2 0 4 5 4 
Jackpot 0 met €0
reeks van 6 cijfers 0 met €20.000
reeks van 5 cijfers 2 met €2.000
reeks van 4 cijfers 30 met €200
reeks van 3 cijfers 311 met €20
reeks van 2 cijfers 3.251 met €5
1 cijfer 33.026 met €2
Sterrenbeeld 15.165 met €1,5
Jackpot 18/9/2019: €200.000

Keno
TREKKING VAN 17 SEPTEMBER 2019
Winnende nummers:
8 - 15 - 19 - 20 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 
41 - 44 - 46 - 51 - 54 - 58 - 63 - 64 - 65 - 
69 - 70

Pick3
TREKKING VAN 17 SEPTEMBER 2019
Winnende nummers: 1 - 2 - 8
(Buiten de verantwoordelijkheid 
van de redactie.)

OPLOSSING
8 FOUTEN PAG. 35

Sinds de mijnsluitingen, meer dan
30 jaar geleden, is er al heel veel
Europees geld naar Limburg ge-
vloeid. “Meer dan 800 miljoen 
euro voor 2.100 projecten”, weet
gedeputeerde voor Europese 
Aangelegenheden Tom Vandeput
(CD&V). “Naar aanleiding van 
de nieuwe erkenning als transitie-
regio, kan Limburg in de periode 
2021-2027 opnieuw rekenen op 
137 miljoen Europese subsidies. 
Om de banden tussen de Lim-
burgse lokale actoren en Europa 
korter te maken, starten we nu een
samenwerking met Vleva. We
hebben Vleva gevraagd een gede-
centraliseerd Europa-netwerk uit 
te bouwen in Limburg.” Deze sa-
menwerking wordt woensdag 
voorgelegd aan de provincieraad.

Decentraal
Bij Vleva verwacht algemeen di-
recteur Jan Buysse veel van het
partnerschap met Limburg. “Vle-
va is een vooruitgeschoven post
van de Vlaamse overheid bij de 
EU en werkt vooral in Brussel. Er
was enerzijds de vraag van de pro-
vincie en middenorganisaties om 
korter op de Europese bal te spe-
len. Anderzijds wil de Vlaamse 
overheid meer decentraal werken.
Wij willen graag de handen in me-
kaar slaan en zien deze samenwer-
king als een belangrijke hefboom 
is om Europa een stap dichter bij
de Limburger te brengen.”

Brugfiguur
Concreet start de samenwerking 
op 1 oktober voor een proefperio-
de van twee jaar. Vleva zal Jan
Noelmans als projectcoördinator 
inschakelen. “Ik kijk ernaar uit 
om als brugfiguur aan de slag te 

gaan tussen de provincie en de Eu-
ropese instellingen”, zegt Noel-
mans die al zijn sporen verdiend 
heeft in het Europees Parlement,
de Kamer en het Vlaams Parle-
ment. Momenteel is Noelmans
werkzaam op het kabinet van mi-
nister De Block en zetelt hij na-
mens Open Vld in de gemeente-
raad van Riemst. “Het is een goeie
zaak dat Limburg investeert in een
Europese representatie. Ik zal 
deels in Brussel en deels in Lim-
burg aan de slag gaan en vooral 
werken binnen een Limburgs Eu-
ropees netwerk.”

Antennes
“We zullen de socio-economische

organisaties en gemeenten de ko-
mende weken vragen om met an-
kerpersonen in te stappen in ons
netwerk van Europese antennes”,
zegt gedeputeerde Vandeput. “Er
is in het verleden goed werk ver-
richt met de klassieke Europese
programma’s. Dat werk zetten we
ook voort, maar daarnaast willen
we met ons Europees netwerk tij-
dig kunnen inpikken op andere
mogelijkheden. Als we Limburg
op de agenda van Europese con-
gressen en netwerken krijgen,
opent dat de deur naar internatio-
nale samenwerking en kennis die
voor de Limburgse economie kan
worden ingezet.”

Algemeen 
directeur Jan 
Buysse van 
Vleva en 
liaison-officer 
Jan Noelmans 
willen Europa 
dichter bij de 
Limburger 
brengen.   
FOTO SVEN DILLEN 
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Limburg eerste provincie
die Europees gaat spelen
De provincie start een samenwerking met het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (Vleva) om Europa 
dichter bij de Limburger te brengen. Riemstenaar Jan Noelmans gaat als liaison-officer op zoek naar 
Europese subsidies voor Limburgse projecten en moet Limburg promoten in Europese netwerken. Guy THUWIS
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Als we Limburg op de 
agenda van Europese 
congressen en netwerken
krijgen, opent dat de deur
naar internationale 
samenwerking 

Tom VANDEPUT
Gedeputeerde

LOMMEL
Koning bezoekt enkel 
Pools kerkhof
Op zondag 29 september brengt
koning Filip een bezoek aan 
Lommel. Hij zal enkel een 
plechtigheid bijwonen op het 
Poolse militair kerkhof, en niet
afzakken naar de kerk in het 
Lommelse centrum zoals 
gisteren stond vermeld. Het 
bezoek kadert in de 75ste 
verjaardag van de bevrij-
ding. (gvb)

OUDSBERGEN
1,6 miljoen voor 
nieuwe waterleiding 
De waterleidingen in de 
Muisven-, Pastorie-, Heuvel-, en
een deel van de Ophoven- en de
Verlorenstraat in Gruitrode 
worden vernieuwd. De Water-
groep investeert 1,6 miljoen 
euro. De werken nemen 
ongeveer één jaar in beslag.
De voorbije jaren waren er 
meermaals problemen met de 
watervoorziening in deze 
straten. Verouderde waterleidin-
gen zorgden daar voor lekken 
door onder meer drukwisselin-
gen op het waterleidingnetwerk.
“Dit najaar starten de werken 
en wordt er nieuwe waterleiding
aangelegd”, vertelt schepen van
 Openbare Werken Marco 
Goossens. “Fase 1 start in 
oktober in de Muisvenstraat 
vanaf het kruispunt met de 
Akkerstraat tot aan het kruis-
punt met de Zwaluwstraat. In 
februari 2020 start fase 2 en 
pakt men de overkant aan. Fase
3 start in juni 2020, dan wordt
de waterleiding in enkele 
centrumstraten van Gruitrode 
vernieuwd.” (rdr)

Voor het tweede jaar op rij opent
een pop-upwinkel met kerstspul-
len de deuren in hartje Hasselt. 
“Vrijdag 27 september openen
we in de Koning Albertstraat, 
vlakbij de Grote Markt”, zegt 
Benny Vanroy die ook op 7 ande-
re plekken in ons land zijn kerst-
shops opent. “Bij ons geen kerst-
ballen, zoals hier vorig jaar werd
aangeboden. Wij hebben mooie 
kerstdecoraties voor binnen en
buiten. Mensen versieren veel
vaker dan pakweg 10 jaar gele-
den hun huis en tuin tijdens de 

eindejaarsperiode en daar spelen
we op in. We hebben figuurtjes 
vanaf 3 of 4 centimeter tot kerst-
kransen van 4,5 meter doorme-
ter al krijgen we die net niet bin-
nen in Hasselt. Maar kransen, 
beelden en kersthuisjes staan 
hier in overvloed. De grote voor-
raad komt nu binnen.”
De kerstwinkel in Hasselt opent
op vrijdag 27 september en zal, 
behalve op de feestdagen, 7 op 7
open zijn, telkens van 10.00 tot 
18.30 uur. (dj)

HASSELT

Opnieuw pop-up met 
kerstspullen in duurste 
winkel van Hasselt

Gisteren werden heel wat spullen geleverd om de kerstwinkel volgende 
week vrijdag te kunnen openen. FOTO SVEN DILLEN
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