#KansrijkKinrooi

Waarom
ik kies voor
CD&V ...

# Kansrijk
Kinrooi
Wil je méér weten
over CD&V-Kinrooi
of zijn kandidaten?
Surf dan naar
kinrooi.cdenv.be

Wil je ons contacteren,
mail of bel dan naar:
T. 0498 / 869 578
jo.brouns@kinrooi.be
T. 0473 / 984 946
jan.vandeberg@telenet.be
T. 0494 / 127 470
hubert.vaneygen@skynet.be

Verkiezingsdrukwerk gemeenteen provincieraadsverkiezingen
14 oktober 2018
v.u. Jan Vandeberg,
Sweversveld 18, 3640 Kinrooi

BROUNS
Jo

1 ste
PLAATS

43 jaar — Weertersteenweg 168, Kinrooi
Gehuwd met Lieve Pellens,
vader van Sophie, Karel en Marie

VEUGELAERS
Jeannine

2 de
PLAATS

RUTTEN
Wim

3 de
PLAATS

58 jaar — Heesstraat 60, Kessenich
Gehuwd met Jaak Verstraeten,
mama van Nathalie en Michelle,
oma van Olivier

59 jaar — Meierstraat 28, Kessenich
Gehuwd met Annemie Linssen,
vader van Koen, Toon, Bram en Thijs,
grootvader van Marie

j.veugelaers@telenet.be – T. 0494 847 034
facebook.com/jeannine.veugelaers

rutten.wim@telenet.be
T. 0475 730 070

Burgemeester sinds 2013,
provincieraadslid sinds 2006

Gemeenteraadslid sinds 2001

Schepen sinds 2001

Sinds 2006 behartig ik de belangen van
alle Limburgers als provincieraadslid.
Als kabinetsmedewerker van Vlaams
minister Jo Vandeurzen ben ik verantwoordelijk voor de opvolging van de
Limburgse dossiers in Brussel en heb ik
ook al veel voor onze gemeente kunnen
doen.

Vanuit mijn ervaring in het onderwijs
(Centrum Leren in werken, Maasmechelen) en mijn functies binnen de gemeente (voorzitster van Dienstenonderneming
Kinrooi en bestuurslid van het Zwembad
Maaseik-Kinrooi) wil ik mij ten volle inzetten voor de jongeren en de kansarmen
in onze gemeenschap. Daarom zet ik mij
ook in als vrijwilliger bij Sint-Vincentius
Kinrooi-Maaseik, de dorpsrestaurants,
‘Kom op tegen kanker’ én als ‘kookmoeke’ bij de Chiro.

Als schepen ben ik bevoegd voor financiën, landbouw, leefmilieu, economie en onderwijs en ijver ik voor een
zo laag mogelijke fiscale druk op onze
inwoners en bedrijven. Daarnaast volg
ik als bestuurder van de vzw Boterakker en Agropolis Service nv de ontwikkeling van het Agropolis-project nauwgezet op.

Jo.brouns@kinrooi.be – T. 0498 869 578
facebook.com/jo.brouns.9 – @jobrouns1
instagram.com/jobrouns

Vanuit een grote dienstbaarheid en
een groot verantwoordelijkheidsgevoel
word ik elke dag gedreven om me ten
volle in te zetten om samen met u onze
mooie gemeente verder uit te bouwen.

Verder ben ik ook nog voorzitster van het
kerkbestuur van Kessenich. Ik wil me verder blijven inzetten voor het verenigingsleven en in het bijzonder de jeugd. Daarnaast
blijf ik ijveren voor de unieke eigenheid van
elk kerkdorp binnen één Kinrooi en ijver ik
voor de toeristische promotie van onze
mooie en groene gemeente.

Verder ben ik bestuurslid van de CIRO,
penningmeester van het kerkbestuur
Sint-Martinus Kessenich en voorzitter
van koninklijke fanfare De Vriendenkring. Ik wil me blijven inzetten voor
onze mooie én uitdagende gemeente
zodat ze op eigen kracht als gemeente
kan verder bestaan mits goede samenwerkingsakkoorden met de buurgemeenten (zowel in België als Nederland). In mijn vrije tijd lees ik graag en
ga ik naar het voetballen kijken.

Mathieu Achten

#KansrijkKinrooi

Ophoven

Nicole Stakenborg
Molenbeersel

Waarom
ik kies voor
CD&V ...

“ Omdat ze zorgen dat
kinderen veilig naar
school kunnen gaan.”

“ Omdat het een partij is van
sterke ploegspelers waarbij
elke schakel mag bijdragen
aan een doordacht beleid.”

Dries Tielens
Ophoven

Maico Houben
Kessenich

“ Omdat ze realisaties uit het
verleden en werkzaamheden
in het heden meteen aan kansen
in de toekomst koppelen!”

“ Omdat ze met het Bastion
de gedroomde locatie hebben
gecreëerd voor evenementen.”

Yentl Raemen

Molenbeersel

“ Omdat zij veel
affiniteit voelen
voor de ondernemers
en hierdoor het
ondernemerschap
in Kinrooi sterk
stimuleren.”
Inge Vandebosch
Ophoven

“ Omdat CD&V-Kinrooi
burgerbetrokkenheid hoog
in het vaandel draagt en
de jeugd in de gemeente
kansen wil geven.”

Marleen Linssen
Geistingen

“ Omdat ze bedrijven
en ondernemers
maximaal ondersteunen.”

Leon Vleeschouwers
Ophoven

“ Omdat zij meedenken
over de herbestemming
van onze kerken.”

Waarom ik kies voor CD&V ...

Theo Christis

Nieke Rutten

Kinrooi

Geistingen

Geert Narinx
Geistingen

“ Het is goed thuis te
komen in de warmte van
de gemeenschap en de
koelte van de Maas!”

Pieter Vanhoef
Kinrooi

Christiane Van Eygen
Kinrooi

“ Omdat zij ervoor zorgen
dat ouderen in hun eigen
buurt kunnen blijven wonen.”

Hubert Brouns

“ Omdat 80-plussers zoveel
mogelijk dienstverlening
aan huis krijgen.”

“ Omdat deze partij werkt
aan verbondenheid voor
een fijne samenleving
in respect voor èlke
groep en èlke persoon..”

“ Omdat er een nieuw lokaal
komt in Kinrooi, voor de Chiro
en de buurt/verenigingen.”

Kinrooi

Kristof Thijs

“ Omdat Agropolis plaats biedt
aan vernieuwende land- en
tuinbouwbedrijven, die
nieuwe jobs creëren en de
lokale landbouw versterken.”

Geistingen

“Omdat zij als ondersteuning
van de verenigingen blijven
werken aan een goede
uitleendienst.”

Yordi van de Kerkhof
Molenbeersel

“ Omdat zij zich inzetten
voor zorg op maat
voor iedereen.”

Cor Hornikx en
Geneviève Vanderkam
Ophoven

“ Omdat gezondheid
en welzijn bij hen
centraal staan!”

Wout Hoeken
Kinrooi

“ Omdat ze mee hun
schouders willen zetten
onder de landbouw van
de toekomst.

Petra Stultiens
Geistingen

“ Omdat ze werk
maken van stoepen
in onze straten.”

VANMONTFORT
Sylvie

4 de
PLAATS

SMEETS
Mathieu

5 de
PLAATS

48 jaar — De Belder 39 Ophoven
Gehuwd met Geert Vermeulen,
moeder van Noor, Karel, Pepijn, Maud en Minne

55 jaar — Smeetsstraat 87, Molenbeersel
Gehuwd met Ann Janssen,
vader van Tomas en Vincent

sylvie.vanmontfort@kinrooi.be – T. 0478 405 958
facebook.com/sylvie.vanmontfort
instagram.com/sylvievanmontfort

smeets.thieu@telenet.be
T. 0472 363 927

Gemeenteraadslid sinds 2001,
schepen sinds 2009

Gemeenteraadslid sinds 1989,
CD&V-fractieleider in de gemeenteraad

Als schepen heb ik me onder andere
ingezet voor de toeristische ontwikkeling van onze gemeente. De combinatie van onze twee grootste troeven,
toerisme en landbouw, heeft al tot
mooie dingen geleid en in de toekomst
wil ik Kinrooi graag op dat vlak nog
meer op de kaart zetten. Als mama van
vijf kinderen weet ik maar al te goed
waar je als werkende ouder tegenaan
loopt. Als schepen van kinderopvang
wil ik er dan ook graag over blijven
waken dat de kwaliteit hoog blijft en er
mee voor zorgen dat ouders een aangename werk-gezin-balans vinden. Als
schepen van cultuur draag ik het rijke
verenigingsleven een warm hart toe
en ga ik voluit voor een maximale ondersteuning. In mijn schaarse vrije tijd
lees ik graag en ben ik ook hobby-kok.
Ik ontvang dan ook graag vrienden
om hen te verwennen en ondertussen
een toffe babbel te hebben.

Al 55 jaar ben ik woonachtig in Molenbeersel.
Ik ben leerkracht op de campus Mosa-RT te
Maaseik. Ik ben al heel wat jaren actief in de
politiek en het is een zaak die mij blijft boeien.
Ik ben al verschillende jaren fractievoorzitter
in de gemeenteraad, ondervoorzitter van de
sociale bouwmaatschappij Ons Dak en ondervoorzitter van Marec, alsook bestuurslid
bij de Landelijke Gilde Molenbeersel en actief
bij nog een aantal andere verenigingen zoals
Lagivoc en de Loltrappers. Ten dienste staan
van de mensen is mijn leuze. Daarbij zijn mijn
prioriteiten onder andere betaalbare woningen, voor voldoende landbouwgrond zorgen
waarmee de landbouwers nog jaren verder
kunnen en het goede onderhoud van onze
infrastructuur. Zorgen voor voldoende ontmoetingsruimte voor cultuur, sport en jeugd
staat ook hoog op mijn lijstje, net als de groei
van de plaatselijke economie en het toerisme. En natuurlijk de zorg voor de ouderen
zodat ze nog lang in onze gemeente actief
kunnen blijven. Daarbij moet ieder kerkdorp
zijn eigenheid blijven bewaren. Daarom zou
ik graag mijn werk willen verder zetten om dit
prachtig Kinrooi alle kansen te geven.

PEPERMANS
Alana

6 de
PLAATS

20 jaar — Rondstraat 3 bus 5, Molenbeersel
Ongehuwd
alanapepermans@gmail.com – T. 0474 127 585
facebook.com/alana.pepermans
instagram.com/alanapepermans

DIRKX
Rob

7 de
PLAATS

58 jaar, Dwarsstraat 27, Geistingen
Gehuwd met Lisette Meuleneers,
vader van Karen en Sanne
rob.dirkx@proximus.be
T. 0486 879 722
Gemeenteraadslid sinds 2013

Ik ben student diergeneeskunde aan de
universiteit van Antwerpen en dit maakt dat
ik niet veel tijd meer over heb voor hobby’s
of het verenigingsleven. Paardrijden is altijd
mijn hobby geweest en als ik vrije tijd heb
probeer ik deze hieraan te besteden.
Ik wil mij inzetten voor de topics die op de
collectieve agenda van vooral de jonge
inwoners van onze gemeente staan. Mijn
grootste droom voor Kinrooi is dat de mensen in onze gemeente zelf voelen dat er
echt naar hen geluisterd wordt zodat jong
en oud zich allemaal thuis voelen in onze
gemeente.

Ik ben geboren en getogen in Geistingen. Vanuit mijn engagement als
gemeenteraadslid, bestuurslid van
Marec, Landelijke Gilde Geistingen,
Gemeenschapshuis Geistingen en lid
van de Maasvissers zet ik mij al jarenlang in voor de ontwikkeling van ons
mooie gemeente en het verenigingsleven in Geistingen.
Bij het organiseren van grotere evenementen is het fijn te zien dat er een
goede samenwerking is tussen de
verenigingen en de inwoners van ons
dorpje. Veiligheid, toerisme, openbare
werken en het verenigingsleven zijn
mijn prioriteiten. Beroepsmatig ben
ik werkzaam binnen De Watergroep.
In mijn vrije tijd wandel, fiets en vis ik
graag.

EERDEKENS
Yannicka

8 ste
PLAATS

SWENNEN
Wim

9 de
PLAATS

RUTTEN
Inge

10 de
PLAATS

SIMONS
Wouter

11 de
PLAATS

28 jaar — Venlosesteenweg 24, Ophoven
Ongehuwd

35 jaar — Oud Kevelaer 53, Molenbeersel
Gehuwd met Tanja Kunnen (kleuterleidster),
2 dochters Noa (4 jaar) en Flo (2 jaar)

43 jaar — Geistingen 46, Geistingen
Gehuwd met Michael Allmark,
trotste mama van Amy

30 jaar — Nagelstraat 29, Ophoven
Ongehuwd

yannickaeerdekens@hotmail.com
T. 0472 693 287
facebook.com/yannicka.eerdekens
instagram.com/yannickaeerdekens

wim.swennen2@telenet.be
T. 0494 074 659
@wimswennen

allmarkrutten@gmail.com
T. 0493 998 589

wouter.simons1988@gmail.com
T. 0474 203 619
facebook.com/wouter.simons112

Ik ben Yannicka Eerdekens, geboren
op 31 januari 1990 te Maaseik en sindsdien getogen aan de Venlosesteenweg in Ophoven. Voorlopig gelukkig…
niet getrouwd en geen kinderen wegens plaatsgebrek op mijn slaapkamertje. Fulltime job bij Eerdekens Verzekeringen bvba waarbij ik regelmatig
“papaaaaaa!!” nodig heb. Toch stroomt
er ook wat horeca door mijn bloed en
vind je mij regelmatig achter pot en
pint of thuis achter het frietfornuis.

Op 14 oktober 2018 kom ik voor de eerste
keer op bij de gemeenteraadsverkiezingen. Mijn grootste drijfveer om me kandidaat te stellen is de leefwereld van alle
burgers zo aangenaam mogelijk te maken.

Ik ben geboren en getogen in Geistingen.
Als nieuwkomer in de politiek wil ik me in
de komende jaren inzetten voor het behoud van een natuurlijke omgeving voor
mens en dier. Ik wil ijveren voor een gemeenschap waar jonge mensen in goede
omstandigheden kunnen opgroeien en
zich kunnen ontwikkelen.

Ik ben afkomstig van Ophoven en zet
dit jaar mijn eerste stappen in de politiek. Van opleiding ben ik master in
de elektromechanica. Op dit moment
werk ik als Quality Engineer bij VDL
Nedcar te Born.

Na 20 jaar geen competitievolleybal
meer. Toch iets meer dan cafévolleybal, want de adrenaline, het enthousiasme, de liefde voor en de wil om te
winnen is iets dat blijft. Tijdens mijn vakantie vind je mij overal behalve thuis.
Kort samengevat ben ik nieuwsgierig
naar nieuwe uitdagingen, jong (van
geest), progressief, werklustig en met
een breed vlak van interesses.

Of het nu de jeugd, de werkende mensen of de ouderen zijn, iedereen verdient
aandacht en alle mogelijkheden om zich
te ontplooien. Als voorzitter van de fanfare van Molenbeersel merk ik dat een mix
tussen jong en oud, met respect langs alle
kanten, tot heel mooie dingen kan leiden.

Een nieuwe thuis voor ouderen van dagen
in de buurt van hun directe leefomgeving is
nog een van mijn prioriteiten, naast werkgelegenheid binnen een redelijke afstand
rond Kinrooi. Samen met onze sterke ploeg
wil ik van onze gemeente een plaats maken
waar de plek rond de kerktorens optimaal
benut wordt voor de inwoners met absoluut
behoud van onze charmante dorpsmentaliteit in mooie groene verzorgde kaders. In
mijn vrije tijd doe ik aan paardrijden, wandelen, koken en yoga.

In mijn vrije tijd ben ik actief als bestuurslid bij de B-reserven van FC
Maasland Noord-Oost. Verder sta ik
altijd voor iedereen klaar en hou ik van
voetbal (uiteraard), veldrijden, festivals
en alles wat gezellig is!

Waarom ik kies voor CD&V ...

Michelle Verstraeten
Kessenich

“ Omdat in de vakantie alle
kinderen terecht kunnen
bij een goed uitgebouwde
speelpleinwerking in
alle kerkdorpen.”

Ben Verstraeten
Kessenich

“ Omdat ze doorgaande
vrachtwagens uit onze
dorpen willen weren.”

Bram Tielens
Ophoven

“ Omdat ze voorstander
zijn van statiegeld op
blikjes en PET-flessen.”

Marc Jaeken

Linda Cox

Kessenich

Ophoven

“ Omdat ze de uitbreiding van
woonzorgcentrum Zorgvlied
hebben gerealiseerd.”

“ Omdat ze in Kinrooi
alvast de CO2-uitstoot
willen terugdringen.”

Jolien Javornik
Molenbeersel

Peter Hoedemakers
Kinrooi

“ Omdat ze
het jeugdwerk
in onze
gemeente sterk
ondersteunen.”
Daphne Hawinkel
Kessenich

“ Omdat zij de kwaliteitsvolle
jeugdopleiding van onze sportclubs
blijven ondersteunen.”

Marleen Kirkels
Kinrooi

“ Omdat ik me kan vinden in
hun doelstellingen en - zeer
belangrijk – omdat zij die
ook waarmaken.”

“ Omdat ze investeren in
veilige schoolomgevingen.
Ze steunen verenigingen
ook optimaal.”

Jean Swennen
Molenbeersel

“ Omdat goed beleid voor
meer welvaart zorgt voor
alle mensen in Kinrooi.”

Waarom ik kies voor CD&V ...

Pierre Vanmontfort

Daisy Aendekerk

Geistingen

Carine Snijkers
Geistingen

Kessenich

“ Omdat elk dorp nog
steeds een eigen
school heeft.

“ Omdat ze zorgen voor
betaalbare bouwplaatsen
in elk dorp.”

“ Omdat ze onze lokale
producten nog meer in de
kijker willen zetten.”

Hubert Silkens
Geistingen

“ Omdat lokale bedrijven
voorrang krijgen bij de
invulling van Leuerbroek.”

Lisette Swennen
Kinrooi

“ Omdat ze vol de strijd
aangaan met sluikstorters
en zwerfvuil.

Arne Van den Heuvel
Molenbeersel

Jan Stephani

Jan Vandeberg

“ Omdat in De Stegel
alles aan bod komt, van
schlagers tot kleinkunst.”

“ Omdat we ons de meest
hartvriendelijke gemeente van
Vlaanderen mogen noemen.”

Britt Gorissen
Kessenich

“ Omdat zij een dynamische
jeugdwerker zullen inschakelen
om een vrijetijdsaanbod op maat
uit te werken waarbij de buurthuizen
dienst doen als ‘pop-up’-jeugdhuizen.”

“ Omdat het geen partij van
extremen is, een partij die
klaar staat voor de mensen
en voor alle verenigingen.”

Molenbeersel

Kessenich

Fred Bakkers
Molenbeersel

“ Omdat ze werk gaan maken
van een veilig fietspad tussen
Molenbeersel en Kinrooi.

Seppe Janssen
Kinrooi

“ Omdat ze te midden staan
van ons rijk verenigingsleven,
en dus perfect de polsslag
van de Kinrooienaren voelen.”

LAMBRICHTS
Carla

12 de
PLAATS

HOEDEMAKERS
Mark

13 de
PLAATS

HENCKENS
Sylvie

14 de
PLAATS

CONEN
Wesley

15 de
PLAATS

46 jaar — Lichtenberg 11, Ophoven
Gehuwd met Jos Steensels,
mama van Remco en Rube

38 jaar — Dorpsplein 9, Kinrooi
Gehuwd met Carmen,
papa van Lenn en Amélie

52 jaar — Bisschop Ruttenstraat 1, Geistingen
Moeder van Jasper en Jade

20 jaar — Hezerstraat 56, Molenbeersel
Ongehuwd

carla.lambrichts@scarlet.be – T. 0479 419 713
facebook.com/carla.lambrichts
instagram.com/carlalambrichts

mark_hoedemakers@hotmail.com
T. 0498 032 070
facebook.com/mark.hoedemakers

shenckens@telenet.be – T. 0496 124 654
facebook.com/sylvie.henckens.1
instagram.com/sylviehenckens

weskeconen@hotmail.com – T. 0472 018 883
facebook.com/wesley.conen
instagram.com/wesleyconen

Een bezige bij, dat is het minst wat je van mij
kan zeggen. Ik ben geboren en getogen in
Geistingen en ben de trotse moeder van
twee tieners, Jasper en Jade. In het dagelijkse leven ben ik verpleegkundige spoedgevallen ZMK en raadpleging orthopedie
alsook verpleegkundige ambulancier bij
de brandweer van Maaseik. Het is dan ook
duidelijk dat mijn passie ligt bij de zorg- en
hulpverlening. In mijn vrije tijd ben ik actief
in het verenigingsleven van Geistingen en
mijn passie voor toneel is welgekend. Ik
ben immers lid van drie toneelverenigingen! In mijn vrije tijd kan je me regelmatig
tegenkomen op de Steenberg tijdens het
joggen, fietsen, bootcamp enz. Daarnaast
kan ik enorm genieten van gezellige avonden met vrienden. Als bakkersdochter wil
ik me inzetten voor de verdere uitbouw van
KMO-zones in onze mooie gemeente zodat jongeren de kans krijgen om in eigen
gemeente te ondernemen. Hiernaast wil ik
de focus leggen op betaalbaar wonen voor
jong en oud in onze mooie gemeente.

Als leider bij Chiro Jochimo en lid van
carnavalsvereniging de Gaapmesse
wil ik mijn aandacht vooral toespitsen
op de jeugdwerking en de jeugdverenigingen binnen onze gemeente.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat
de thema’s cultuur, feesten en evenementen hoog in mijn vaandel staan!
Beroepsmatig werk ik bij Schelfhout
Beton te Molenbeersel.

Gemeenteraadslid sinds 2013

Ik ben afkomstig van Diepenbeek maar
heb al geruime tijd mijn hart en ziel verloren in Ophoven. Na jaren in Hasselt te
hebben gewerkt als accountant, werk
ik sinds enkele maanden als financieel
directeur van een groep bedrijven in
Maasmechelen en Elsloo. Daarnaast
ben ik mede-zaakvoerder van het melkveebedrijf thuis waar ik het administratieve werk doe én effectief de handen
uit de mouwen steek. Het is voor mij de
eerste keer dat ik deelneem aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ik zou graag
mee mijn schouders willen zetten onder
een ‘Kansrijk Kinrooi’ waar het goed is
om te wonen, te werken en te vertoeven. Verder wil ik onze mooie gemeente helpen uitbouwen, in harmonie met
mensen en natuur, tot een plek waar alle
kansen optimaal benut worden, mét het
behoud van de eigenheid en charme
van elk kerkdorp. Thema’s zoals lokale
economie, landbouw, fiscaliteit en financiën liggen mij nauw aan het hart.

Als geboren en getogen Kinrooienaar,
leerkracht LO in het secundair onderwijs,
voorzitter van de Vereniging van Belgische
Karpervissers, (bestuurs)lid van een aantal
uiteenlopende verenigingen in onze eigen gemeente (onder andere Maasvissers
Geistingen en KV Rabbedabbers) en ver
daarbuiten, besef ik dat je kansen moet
grijpen als deze zich aandienen.
Gelukkig kan dat in ons ‘Kansrijk Kinrooi’!
Met een positieve maar kritische ingesteldheid ben ik trots op al het goede in onze
gemeente en zet ik me graag in om de vele
kansen en uitdagingen die er nog liggen
‘beet te pakken’, zowel door kleine, dagdagelijkse dingen en dienstbetoon, als door
goed gemeentebestuur. Al 6 jaar sta ik als
gemeenteraadslid ten dienste van alle inwoners van onze prachtige fusie. Dit werk
wil ik, samen met onze bekwame ploeg,
graag verder zetten.

SMEETS
Eef

16 de
PLAATS

NIES
Peter

17 de
PLAATS

SNIEKERS
Marion

18 de
PLAATS

PEERS
Ronny

19 de
PLAATS

40 jaar — Meierstraat 11a, Kessenich
Gehuwd met Wim Haeldermans,
mama van Linde, Stan en Daan

27 jaar — Rondstraat 13, Molenbeersel
Ongehuwd

36 jaar — Hilvenstraat 13, Kinrooi
Gehuwd met Davy Berben,
mama van Jeff en Bram

42 jaar — Veldstraat 54, Kessenich
Gehuwd met Cathy Peeters,
papa van Femme

eef.smeets@dommel.be – T. 0478 264 375
facebook.com/eef.smeets

peter.nies@hotmail.com – T. 0494 634 364
facebook.com/peter.nies.7 – @NiesPeter
instagram.com/nies.peter

marion.sniekers@in-z.be – T. 0494 817 127
facebook.com/marion.sniekers

ronny.peers@telenet.be – T. 0496 224 448
facebook.com/ronny.peers

Gemeenteraadslid sinds 2013

Gemeenteraadslid sinds 2013

OCMW raadslid sinds 2013

Politiek en voetbal, dat zijn de twee passies waarmee ik opsta en ga slapen. Op
voetbalvlak ben ik actief als bestuurslid bij
Hoger Op Molenbeersel, jeugdscout bij
Lommel SK en beroepsmatig als freelance
webredacteur bij Rabona bvba. Verder ben
ik ook een trots lid van De Pepel Bierproeversclub en Landelijke Gilde Molenbeersel.
De politieke microbe heeft mij al een tijdje
te pakken. Met mijn studies politieke wetenschappen aan de KU Leuven, ervaring
op het kabinet van Limburgs gedeputeerde
Erik Gerits en zes jaar Kinrooise gemeenteraad als gevolg. En dat smaakt naar meer!

Vanuit mijn beroep als maatschappelijk
werker bij vzw IN-Z en mijn bestuursfunctie bij DOK (Dienstenonderneming Kinrooi)
liggen de senioren en zorgbehoevenden
nauw aan mijn hart. Ik wil me inzetten voor
een zorg die echt helpt voor iedereen.

Als vrijwilliger ben ik actief binnen
verschillende verenigingen zoals
schutterij Sint Martinus Kessenich, carnavalsvereniging de Ertesjieters en
FC Maasland NO. Ik ben werkzaam
bij JMC in Maaseik waar ik insta voor
het onderhoud van mallen voor in
de betonsector en het transport van
nieuwe machines. Ik wil mijn steentje bijdragen aan het sociale welzijn
in onze gemeente, onder andere als
OCMW-raadslid en als lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst.

Ik ben afkomstig van Kessenich maar
werk als kleuteronderwijzeres in Molenbeersel. Ik ben secretaris bij Ruitervereniging Met Losse Teugel Bree
en lid van fanfare De Vriendenkring
Kessenich. In mijn vrije tijd help ik m’n
kinderen bij het ponyrijden en probeer
ik ze te ondersteunen bij het spelen
van muziek!
Mijn interesse gaat vooral uit naar het
verder uitbouwen van onze gemeente,
zodat iedereen zich er thuis voelt, een
eigen plekje heeft, zowel jong als oud.
Verder wil ik ook graag de eigenheid
van elk kerkdorp bewaren binnen ons
Kansrijk Kinrooi.

Daarom hoop ik ook de komende zes jaar
nog beschikbaar te mogen zijn voor de
mensen van Molenbeersel en ons ‘Kansrijk Kinrooi’. Kansen voor leefbare dorpskernen (economie, wonen, verenigingsleven) en kansen voor de betrokkenheid
van jongeren bij de toekomst van onze
mooie gemeente!

Ook thuis is de beste zorg voor mijn gezin
de prioriteit. In mijn vrije tijd ben ik vrijwillig
catechiste voor de Kinrooise vormelingen.
Verder wil ik meewerken aan een warme
gemeente waar mensen graag leven en
beleven. Graag vlieg ik er voor u in!

Zoals je ziet zijn mijn dagen goed gevuld maar ik probeer mijn gezin toch
nog op de eerste plaats te zetten door
eens lekker te gaan eten en samen te
genieten!

Waarom ik kies voor CD&V ...

Ferre Vandeberg
Ria Rutten
Geistingen

Jan Tielens

“ Omdat ze een nieuw
speelpleintje gaan
aanleggen in Geistingen.”

Ophoven

“ Omdat ze werk maken
van een nieuw dorpshuis
in Ophoven.”

Kessenich

“ Omdat we niet meer voor
alles naar het gemeentehuis
moeten gaan.”

Pierre Denier

Nicole Kuppens

Molenbeersel

Geistingen

“ Omdat ze ruimte
creëren voor watersporten
aan De Spaanjerd.”

“ Omdat ze geld vrij maken,
zodat inwoners hun eigen
buurt kunnen inrichten.”

Henk Smeets
Molenbeersel

“ Omdat ze blijven
ondernemen in
het belang van
alle Kinrooienaren
die ook steeds
meer en meer
betrokken worden
bij hun beleid.”
Luc Smeets
Geistingen

Karel Haeldermans
Kessenich

“ Omdat ze zorg
dragen voor het erfgoed
in Kessenich.”

Jules Rutten
Geistingen

“ Omdat bij hen
de senioren niet
vergeten worden.”

“ Omdat ze samen
werken aan werk
voor iedereen.”

Jean Henkens
Molenbeersel

“ Omdat we op
vakantie kunnen gaan
in eigen gemeente.”

Waarom ik kies voor CD&V ...

Jeng Smeets

Hubert Van Eygen

Molenbeersel

Kinrooi

Theo Beijnsberger

Molenbeersel

“ Omdat ze onze nieuwe
generatie politiekers alle
kansen geven om van Kinrooi
een hartverwarmende en
bloeiende gemeente te maken
waar het goed is om te leven.”

“ Omdat zij grote en
kleine lokale evenementen
blijven ondersteunen.”

“ Omdat werken voor onze
burgemeester zéér uitdagend
is (maar ook heel creatief)!”

Dorien Roijakkers
Kinrooi

“Omdat ze van onze ligging
een troef maken in plaats
van een obstakel.”

Renske Geuns
Molenbeersel

“ Omdat ze (onder andere in
Brussel) blijven ijveren voor
een beter bereikbaar Kinrooi.”

André Peers
Kessenich

“ Omdat ze het gebied aan
De Spaanjerd de uitstraling
geven die het verdient.”

Anouk Caris
Kessenich

“ Omdat ze de
mantelzorgers bijstaan
met raad en daad.”

René Nies
Kinrooi

Jackie Rietjens
Molenbeersel

“ Omdat het hier
goed leven, wonen
en werken is.”

“Omdat ze veel belang
hechten aan een goede
samenwerking met
UNIZO Kinrooi.”

Eline Truijen
Molenbeersel

“ Omdat zij voor een goed
personeelsbeleid in het
woonzorgcentrum zorgen én
meewerken aan een fijne omgeving
voor bewoners en personeel.”

Yentl Evens
Kessenich

“ Omdat ik op termijn in
Weert de trein hoop te kunnen
nemen naar Antwerpen.”

LEMMENS
Miet

20 ste
PLAATS

DAEMEN
Jacky

21 ste
PLAATS

MEERTEN
Anita

22 ste
PLAATS

VANDEWAL
Jos

23 ste
PLAATS

55 jaar — Weertersteenweg 265, Kinrooi
Gehuwd met Hubert Van Eygen,
mama van Bert, Sofie en Sara

66 jaar — Enkestraat 15, Molenbeersel
Gehuwd met Leentje Royakkers, vader van 3 kinderen: Bart & Nancy, Anneleen & Raf en Dirk & Inge

57 jaar — Rondstraat 46, Molenbeersel
Gehuwd met Fred Truijen, moeder van
Eline en Hans en make van Siem en Kaat

63 jaar — Processieweg 24, Kinrooi
Vader van drie volwassen kinderen

miet.lemmens@limburg.wgk.be
T. 0498 583 818

jacky.daemen@kinrooi.be
T. 0473 323 772

anita.meerten@telenet.be – T. 0470 828 078
facebook.com/anita.meerten.1

jos.vandewal@kinrooi.be
T. 0474 950 813

OCMW-raadslid sinds 2007

Voorzitter gemeenteraad

Schepen sinds 2001,
OCMW-voorzitster sinds 2007

Gemeenteraadslid sinds 2007,
schepen vanaf 2013

Ik ben hoofdverpleegkundige bij het
Wit-Gele Kruis afdeling Maaseik-Kinrooi. Daar is ons motto “Beter thuis”.
Daarom wil ik ook graag verder meewerken aan een zorgzame buurt én
gemeente waar mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving
kunnen blijven wonen met optimale
ondersteuning. In mijn vrije tijd wandel,
loop, lees en zwem ik graag.

Sinds 2001 heb ik een rijke bestuurservaring kunnen opbouwen binnen onze gemeente, eerst als voorzitter van de OCMWraad, later als schepen. Sinds 2015 ben ik
voorzitter van de gemeenteraad. Daarnaast ben ik bestuurslid van VVV-Kinrooi,
ondervoorzitter van het schoolbestuur van
de vrije basisscholen Molenbeersel en Kessenich/Geistingen en lid van de algemene
vergadering van Regionaal Landschap
Kempen en Maasland. Als nestor op de
CD&V-lijst wil ik vooral de belangen van de
65-plussers in onze gemeente behartigen.

Het sociale aspect en het welzijn van alle
inwoners heeft me altijd geboeid, ook vanuit mijn werk bij het Jeugdzorgcentrum van
Kinrooi (al 26 jaar). Ten dienste staan van
de sociaal zwakkeren en van de senioren
zit me in het bloed. Ik ben altijd aanspreekbaar en flexibel en wil de komende jaren
met een groot engagement en met veel ervaring blijven verder bouwen aan een sociaal Kinrooi waar het goed wonen is voor
iedereen.

Ik ben een geboren en getogen Kinrooienaar. Sinds een paar jaar geniet ik
van een welverdiend pensioen. In de
afgelopen zes jaren was ik als schepen verantwoordelijk voor openbare
werken, de technische dienst en huisvesting. Ik kom voor de vierde maal op
voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Als verenigingsmens zet ik mij vooral
in voor de fanfare De Vrijheidszonen
en de Landelijke Gilde van Kinrooi
dorp.

Mijn interesse gaat vooral uit naar cultuur,
onderwijs, openbare werken, personeelsbeleid & ambtenaren, ruimtelijke ordening,
senioren & ouderenzorg, sociale huisvesting en toerisme. In mijn vrije tijd wandel,
fiets, tuinier én kook ik graag (zelf gekweekte groentjes!). Daarnaast zet ik mij in
voor het Buurtgezellen-project.

Je zal me dikwijls fietsend door heel
de gemeente tegenkomen, evenals
op een of ander terrasje waar ik, altijd
in aangenaam gezelschap, kan genieten van alles wat er te consumeren
valt! Graag wil ik samen met de andere collega’s ook de komende zes jaar
verder werken om Kinrooi nog meer
uit te bouwen.

Provincieraad

De provincie is de voorbije jaren een
belangrijke partner geweest bij de
verdere uitbouw van onze gemeente.
Vanuit de provincieraad heb ik verschillende belangrijke dossiers
voor onze gemeente en de regio kunnen realiseren. Ik denk hierbij onder andere aan de uitbouw van Agropolis, de nieuwe zeilinfrastructuur in de jachthaven de Spaanjerd, de begeleiding bij de
uitbreiding van ons woonzorgcentrum en het uittekenen van een
toeristische toekomstvisie voor Kinrooi en het Maasland.
Bij de komende provincieraadsverkiezingen wil ik graag opnieuw de
belangen van Kinrooi en het Maasland behartigen in Hasselt.

Jo Brouns

provincieraadslid

Provincieraad
Wist je dat je binnen dezelfde lijst op
meerdere kandidaten kan stemmen?

7

BROUNS Jo
Provincieraad plaats 7

1

MATHEÏ Steven

2

FRANSEN Liesbeth

3

TRUYENS Raf

4

HOFFMEISTER Myrthe

5

MARIS Liesbeth

6

MERTENS Sofie

7

BROUNS Jo

8

CEYSSENS Lode

9

BEKE Wouter

Jos Poukens

#KansrijkKinrooi

Ophoven

Waarom
ik kies voor
CD&V ...

“ Omdat CD&V in onze
gemeente respect heeft
voor iedereen, ongeacht
afkomst of nationaliteit.”

Wendy Aandekerk
Molenbeersel

“ Omdat gemeentelijke
gebouwen efficiënt gebruikt
worden, in functie van
verenigingen en inwoners.”

Jelle Hoeken
Kinrooi

“ Omdat ze onze troeven
landbouw en toerisme
weten te verbinden.”

Roel Vliegen
Molenbeersel

“ Omdat al hun kandidaten
‘tussen de mensen staan’
(en niet aan de zijlijn.)”

Jorn Denier
Kinrooi

“ Omdat ze
‘mobipunten’
gaan inrichten
in elke
dorpskern.
Brecht Vanhoef
Kinrooi

René Lantmeeters
Kinrooi

“ Omdat ze het mogelijk
hebben gemaakt om ook
elders dan in het
gemeentehuis te trouwen,
zoals op het bastion
of aan de haven”

“ Omdat ze de verenigingen
op heel veel vlakken
ondersteunen.”

Jolien Rutten
Geistingen

Louis Cuijpers
Molenbeersel

“ Omdat ‘buurtgezellen’
een fantastisch initiatief is!”

“ Omdat ze oog hebben
voor hetgeen écht leeft
in de verschillende
dorpsgemeenschappen.”

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

BROUNS Jo
Kinrooi, 43 jaar
Burgemeester, kabinetsmedewerker Jo Vandeurzen

VEUGELAERS Jeannine
Kessenich, 58 jaar
Gemeenteraadslid, lerares

RUTTEN Wim
Kessenich, 59 jaar
Schepen, afgevaardigd bestuurder Agropolis

VANMONTFORT Sylvie
Ophoven, 48 jaar
Schepen, voorzitter AGB

SMEETS Mathieu
Molenbeersel, 55 jaar
Gemeenteraadslid, leraar

PEPERMANS Alana
Molenbeersel, 20 jaar
Student

DIRKX Rob
Geistingen, 58 jaar
Gemeenteraadslid, werkt bij De Watergroep

EERDEKENS Yannicka
Ophoven, 28 jaar
Werkt bij Eerdekens Verzekeringen bvba

SWENNEN Wim
Molenbeersel, 35 jaar
Werkt bij KBC

RUTTEN Inge
Geistingen, 43 jaar
Directeur

SIMONS Wouter
Ophoven, 30 jaar
Quality Engineer bij VDL Nedcar

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

LAMBRICHTS Carla
Ophoven, 46 jaar
Financieel en administratief directeur

Lijst 3

HOEDEMAKERS Mark
Kinrooi, 38 jaar
Gemeenteraadslid, leraar LO

HENCKENS Sylvie
Geistingen, 52 jaar
Verpleegkundige ZMK en brandweer MSK

CONEN Wesley
Molenbeersel, 20 jaar
Werkt bij Schelfhout Beton

SMEETS Eef
Kessenich, 40 jaar
Kleuterjuffrouw

NIES Peter
Molenbeersel, 27 jaar
Gemeenteraadslid, freelance webredacteur

En deze kandidaten
willen dit programma
voor u realiseren ...
Je stemt best op alle
kandidaten van onze lijst.

SNIEKERS Marion
Kinrooi, 36 jaar
Gemeenteraadslid, werkt bij IN-Z

PEERS Ronny
Kessenich, 42 jaar
OCMW-raadslid, werkt voor JMC Maaseik

LEMMENS Miet
Kinrooi, 55 jaar
OCMW-raadslid, Hoofdverpleegkundige
Wit-Gele Kruis Maaseik-Kinrooi

DAEMEN Jacky
Molenbeersel, 66 jaar
Voorzitter gemeenteraad, gepensioneerd

MEERTEN Anita
Molenbeersel, 57 jaar
OCMW-voorzitster, schepen,
werkt bij Jeugdzorgcentrum

VANDEWAL Jos
Kinrooi, 63 jaar
Schepen, gepensioneerd

#KansrijkKinrooi
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