
De voorbije jaren hebben we belangrijke projecten gerealiseerd 
of in de steiger gezet. Deze projecten, die uitvoerig aan bod 
zullen komen in onze programmafolder die onze kandidaten 
binnenkort bij u aan huis zullen komen voorstellen, vormen 
de fundamenten voor het Kinrooi van morgen, een Kansrijk 
Kinrooi!

Die kansen voor Kinrooi willen we samen met u optimaal 
benutten! Dat willen we doen we met onze ervaren ploeg 
maar ook met jonge en nieuwe mensen. In dit speciale 
nummer van CD&V@Kinrooi (dat voor de gelegenheid in 

een nieuw jasje is gestoken) stellen we 
u de negen nieuwe kandidaten voor 
die op 14 oktober voor de eerste keer 
deelnemen aan de gemeenteraadsver-
kiezingen.

De negen kandidaten vertellen in het 
kort hoe een doordeweekse dag in hun 
leven er uitziet, zodat u hen beter kan 
leren kennen. Informatie over alle kan-
didaten krijgt u binnenkort via de kan-
didatenfolder in de bus. Daarnaast kan 
u altijd via onze website (kinrooi.cdenv.
be) informatie vinden over onze kandi-
daten en ons programma!

Jo Brouns
burgemeester - lijsttrekker

@Kinrooi 

#KansrijkKinrooi
goed  leven 
in Kinrooi
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“ De voorbije 
 jaren hebben we 
 samen verder 
 gebouwd aan een 
 Kinrooi waar het 
 goed leven, wonen 
 en werken is.”
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In het vorige nummer van CD&V@
Kinrooi kwamen al drie zetelende 
gemeenteraadsleden aan bod in deze 
rubriek “Een dag uit het leven van…”. 
In dit nummer zetten we de schijnwer-
per op de CD&V-kandidaten die op 14 
oktober voor de éérste keer opkomen 
bij de gemeenteraadsverkiezingen. 
Als kennismaking geven ze je naast 
hun wensen en ambities naar de toe-
komst toe ook een korte inkijk in hun 
dagelijkse leven!

Yannicka 
Eerdekens #8
De ochtendstond heeft goud... toch 
is dit het moment van de dag dat 
ik niet van aandacht houd. Vroeger 
waren de nachten lang en de dagen 
kort, nu heb ik tegen 7u vaak al een 
uurtje gesport. 

Vanaf dat moment kan ik alles aan 
en rijd ik goedgezind naar mijn baan. 
Want voor alle zaken groot of klein, 
moet je bij Eerdekens Verzekeringen 
zijn! Oeps dit is geen sluikreclaam, 
maar gewoon hetgeen waar wij voor 
staan. 

   Geef me wat tijd om 
   open te bloeien!

Vind je mij ‘s avonds voor de buis, 
dan is er iets niet pluis. Stilzitten zit 

niet in mijn genen. Het volleybalsei-
zoen gaat weer van start en ook dit 
jaar gaan we met de recreatieploeg 
van Ophoven de tegenstander laten 
wenen! 

‘s Avonds of in het weekend ben ik 
niet ver te vinden. Spring eens bin-
nen bij Frituur Nicole, Café Beej Nelis 
of een plaatselijk evenement en ge-
garandeerd dat je me daar achter de 
toog herkent. 

Het politieke leven zou je mij daarom 
misschien niet onmiddellijk geven. 
Maar ik ga de uitdaging aan en zon-
der twijfel zal ik er staan. Een beetje 
ambitie heeft nog nooit iemand af-
gekeurd. Geef me wat tijd om open 
te bloeien en dan zullen wij samen 
Kinrooi doen groeien! 

Wim 
Swennen #9
Mijn dag begint meestal met mijn 2 
kleine wekkers, mijn 2 dochters Noa 
en Flo. Nadat Tanja en ik de kinderen 
hebben geholpen met de was en de 
plas, ontbijten we samen in de keu-
ken, meestal met een leuk muziekje 
op de achtergrond. Daarna neemt 
Tanja Noa mee naar school en zet ik 
Flo af bij onze onthaalmoeder.

De volgende stop is op de bank, de 
KBC Bank om precies te zijn. Sinds 
2005 ben ik werkzaam bij de groot-
ste Vlaamse bank. De eerste jaren 
heb ik in de kantoren van Ophoven 
en Kessenich gewerkt en in 2012 ben 
ik expert vermogenden geworden in 

Een dag uit 
het leven 
van ...

En dan is 
het tijd 
voor muziek!

het kantoor in Kinrooi-Molenbeersel. 
Een heel diverse job met veel uitda-
gingen waar ik veel voldoening uit 
haal. 

En dan is het tijd voor muziek. ’s 
Avonds ben ik vaak te vinden in De 
Stegel samen met de andere muzi-
kanten van de Koninklijke Fanfare 
Sint-Isidorus Molenbeersel. 

Als voorzitter, samen met alle leden 
trouwens, maken we prachtige mu-
ziek in een leuke, vriendschappelijke 
sfeer.

Inge 
Rutten #10
Stilzitten is niet aan mij besteed! Mijn 
dag begint altijd vroeg. Met de slaap 
nog in de ogen en de koffie in de 
hand begin ik met de verzorging van 
mijn dieren voor de kippen wakker 
zijn. Even lekker stevig doorwerken 
want ik heb weer een drukke dag 
voor de boeg.
 
Inmiddels is mijn man vertrokken 
naar zijn werk en opent mijn dochter 
haar oogjes. Nadat zij klaar is en ik 
weer representatief ben, vertrekt zij 
naar school en ik naar mijn werk. 

    Ik heb weer weer 
     een drukke dag voor de boeg!

Als grensarbeider geniet ik van het 
High Tech leven op de campus in 
Eindhoven. Ik werk voor een groot 
engineersbureau en ben eindverant-
woordelijke voor de Elektronica b.v., 
(embedded soft- en hardware voor 
de geïnteresseerden). 

Voor mijn klanten in en rond Eindho-
ven vind ik met mijn team het juiste 
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ik wat minder vrije tijd heb. Deson-
danks probeer ik toch nog voluit te 
genieten van een goede voetbal-
wedstrijd, naar het veldrijden gaan 
of een festival bijwonen. 

Ook een avond met vrienden of een  
gezellige avond met mijn vriendin 
kan mij bekoren!

In mijn vrije tijd ben ik bestuurslid 
bij de B-reserven van FC Maasland 
Noordoost. Hiermee organiseren 
we jaarlijks een aantal activiteiten 
en proberen we natuurlijk ook elke 
match het beste van onszelf te ge-
ven. Plezier en vriendschap staan bij 
ons centraal.

Carla 
Lambrichts #12

Mijn dag begint rond half 7.  Aange-
zien mijn man dan al een paar uren 
actief is op de boerderij, is mijn be-
kommernis op dit uur onze zonen.  
Tijd nemen voor een ontbijtje, de 
dag samen plannen, een babbeltje 
en een lachje en zorgen dat de ene 
op tijd is voor de bus richting Bocholt 
en de andere de fiets neemt naar 
Ophoven.

Daarna vertrek ik naar mijn kantoor 
in Maasmechelen. Als financieel di-
recteur staat mijn werkdag in het 
teken van ‘cijfers, cijfers en… nog 
eens cijfers’: boekhouding, aangiftes, 
balansen, jaarrekeningen, rapporte-
ringen, loonadministratie en mee de 
beleidslijnen uitzetten voor de toe-
komst van zowel de Belgische als de 
Nederlandse ondernemingen waar-
voor ik werk,  zijn mijn voornaamste  
taken.  

Samen met het management en 

talent uit de hele wereld. Hierna wor-
den mensen vakkundig begeleid in 
hun loopbaan door middel van een 
zeer individuele aanpak waarbij hun 
wensen centraal staan.
 
Na een drukke dag ben ik blij om 
naar ons prachtige Kinrooi, Geistin-
gen terug te reizen, waar we eerst 
samen genieten van een hapje ge-
zonde voeding. Hierna vertrek ik 
naar een vergadering met het ijsred-
dersteam om hopelijk de schaatshal 
in Maaseik open te houden. 

Daarna nog een kleine 12 kilometer 
wandelen met de wandelclub en 
dan zijn we weer klaar voor de nacht-
rust. 

Voor de ogen sluiten nog even de 
krant lezen zodat ik weet wat er zich 
in België en de rest van de wereld 
heeft afgespeeld, en met stof ge-
noeg om over na te denken vertrek 
ik naar dromenland, als voorberei-
ding op weer een dynamische dag!

Wouter 
Simons #11
Dankzij mijn interesse in techniek 
en mijn studies als Master Elektro-
mechanica, ben ik bij VDL Nedcar te 
Born terechtgekomen. Als Quality 
engineer waak ik hier elke dag met 
veel enthousiasme over de afgele-
verde kwaliteit van de wagens. En 
geef nu toe, wat is er mooier dan het 
maken van auto’s?

     Plezier en vriendschap 
     staan bij ons centraal

Momenteel ben ik bezig met het 
bouwen van een woning, waardoor 

de medewerkers bouwen aan de 
toekomst. Door mijn verleden als 
accountant weet ik maar al te goed 
dat het de kleine en middelgrote on-
dernemingen zijn die de drijvende 
kracht zijn in onze lokale economie, 
zij creëren de plaatselijke werkgele-
genheid en kunnen landelijke gebie-
den leef- en werkbaar houden.  Dat 
is ook één van de punten waar ik op 
wil inzetten.

    De kleine en middelgrote 
    ondernemingen zijn de drijvende  
    kracht in onze lokale economie

Rond 6 uur ’s avonds kom ik thuis. 
Gelukkig kan ik in de week rekenen 
op de hulp van mijn schoonmoeder 
en mijn huishoudhulp. Want mijn 
aandacht gaat dan immers opnieuw 
naar mijn kinderen!

Wat zeker ook niet ontbreekt is 
mijn bezoekje aan de ‘melkstal’ als 
ik thuiskom, de dag op de boerde-
rij overlopen met Jos, zodanig dat 
ik weer helemaal mee ben met het 
welzijn van de dieren en werkzaam-
heden op het veld en ik me in het 
weekend weer volledig op de boer-
derij kan storten. Want het boerenle-
ven is mijn tweede ik. 

En mijn avonden, die bestaan ofwel 
uit mijn engagement naar het ver-
enigingsleven toe, vergaderingen 
en activiteiten plannen ofwel uit bij-
scholingen op professioneel vlak.  

En sinds een jaar ook de politiek... ei-
genlijk heeft die microbe in mij altijd 
al gekriebeld totdat ik ‘de koe bij de 
horens heb gevat’ en naar Jo Brouns 
gestapt ben met de vraag of ik deel 
mag uit maken van zijn ploeg en 
daar heb ik nog geen seconde spijt 
van gehad! 

En als ik toch nog een avond vrij ben, 
dan ga ik rennen, dat is mijn manier 

Een dag uit 
het leven 
van ...
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van ontspanning, verstand op nul, 
blik op oneindig en genieten van de 
natuur en het groen van Kinrooi.

Eigenlijk als ik dit zelf allemaal zo 
lees, toch een behoorlijk druk leven, 
maar ik kan je verzekeren, ik doe het 
allemaal zo graag dat ik er elke dag 
opnieuw energie en kracht uit put! 

Sylvie 
Henckens #14
Een dag uit het leven van mezelf be-
gint vaak voordat de zon opkomt. 
Ik ben een ochtendmens in hart en 
nieren! Bij het aflopen van de wekker 
spring ik uit bed en ben ik al bezig 
met alle dingen die ik die dag moet 
verwezenlijken. 

Het liefst van alles begin ik met een 
rondje joggen of een uur afzien op 
de bootcamp aan onze prachtige lo-
catie in Geistingen. 

Heerlijk, energie opdoen, hoofd 
leegmaken... Daarna douchen, ont-
bijten en dan beginnen de dagdage-
lijkse werkzaamheden. 

     De mensen weten dat ik 
    een heel bezige bij ben

Ik ben verpleegkundige in het zie-
kenhuis van Maaseik en bij de brand-
weer van Maaseik, ik werk in wisse-

lende diensten. In de bijna 30 jaar dat 
ik werk ben ik nog nooit 1 dag met 
tegenzin gaan werken. 

Ik ben mama van 2 tieners die op hun 
beurt ook aandacht nodig hebben. 
Met veel liefde wordt er voor hen ge-
zorgd en gesteund waar nodig. 

Ik ben heel actief in het verenigings-
leven, gaande van sport en cultuur 
tot bestuurslid bij het Vinkenbierco-
mité! 

Ik vind het heerlijk om de weinig vrije 
tijd die er overschiet samen met mijn 
vrienden te vullen. Zeker de 3 to-
neelverenigingen waar ik lid van ben 
draag ik hoog in mijn vaandel!

De mensen die me kennen weten 
dat ik een heel bezige bij ben, als ik 
maar kan bezig blijven dan voel ik 
me in mijn nopjes! 

Ik zie er naar uit om een stap in de 
politiek te zetten, omdat ik op die 
manier een luisterend oor kan en 
mag zijn voor de inwoners van onze 
gemeente! 

Wesley 
Conen #15
Met mijn 20 jaar ben ik samen met 
Alana Pepermans de benjamin van 
de groep. 

Door de week werk ik bij Schelfhout 
Beton en zorg ik vooral voor de be-
kisting van betonplaten. Ik werk 
met wisselende posten en als ik ‘de 

vroege post heb’ dan begint de dag 
al om kwart voor vijf! Ondanks het 
feit dat ik nog bij mijn ouders woon, 
moet ik ’s morgens toch zelf mijn bo-
terhammetjes smeren. 

Momenteel ben ik nog niet ge-
trouwd en heb ik ook nog geen 
vriendin, maar kandidaten zijn na-
tuurlijk altijd welkom!

Na het werk ga ik onder andere mijn 
vrienden helpen bij het bouwen van 
hun woning. En aangezien ik leider 
ben bij Chiro Jochimo in Molenbeer-
sel is er voor deze vereniging ook al-
tijd wat te doen, in het lokaal aan het 
voetbalveld van Molenbeersel, ter 
voorbereiding van de activiteiten op 
zondag of het kamp.

     Voor Chiro Jochimo is er 
     altijd wat te doen!

Op vrijdagavond is er altijd verga-
dering van de Chiro en daarna durf 
ik nogal eens af te zakken naar café 
Molendorp in Molenbeersel. Maar 
als er ‘s zaterdags papierophaling is 
moet ik weer vroeg uit de veren! 

Tijdens het carnavalseizoen is het 
natuurlijk veel drukker! Als lid van 
carnavalsvereniging de Gaapmesse 
werk ik dan mee aan de wagen voor 
de stoet en doe ik mee met alle acti-
viteiten die de Gaaplepels organise-
ren! 

Het organiseren van fuiven is mij 
ook niet vreemd: ieder jaar organise-
ren we de ‘Borebroeloft’ en voor de 
Chiro de ‘Aspi-fuif’. 

Op de plaatselijke jeugdactiviteiten 
durf ik ook al eens achter de deejay-
boot te gaan staan, met de nodige 
gezellige gevolgen vandien! Jeugd 
en carnaval, daar ga ik dus voor. 

Vanuit mijn ervaring in het vereni-
gingsleven wil ik vooral de jeugd (de 
georganiseerde en niet georgani-
seerde jeugd) vertegenwoordigen 
in het gemeentebeleid. Ik wil ijveren 
voor het handhaven van een goed 
uitgebouwde accommodatie voor 
alle jeugdverenigingen in Kinrooi én 
voor de nodige steun bij het organi-
seren van activiteiten. 

Jeugd en 
carnaval, 
daar ga ik voor!

Een dag uit 
het leven 
van ...
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Eef 
Smeets #16
’s Morgens is het bij ons thuis een 
hele drukte.  Boekentassen worden 
klaargemaakt en dan ontbijten we 
samen.  

Linde (° 2004) vertrekt als eerste naar 
school. Daarna vertrekken wij onge-
veer samen: Wim, mijn man en ik, 
Stan (° 2007) en Daan (° 2004).

     Kleuterjuffrouw: 
    ‘n boeiende, toffe job die ik 
    met veel plezier uitoefen!

Nadat ik de jongens heb afgezet bij 
moeke en pake of oma en opa, rij ik 
naar Molenbeersel waar ik de oudste 
kleuters klaarstoom voor het eerste 
leerjaar.  Een boeiende, toffe job, die 
ik met heel veel plezier uitoefen!

Na school start ik met mijn hobby: 
ervoor zorgen dat mijn 3 kids op de 
juiste plaats zijn voor hun hobby’s 
(ponyrijden of muziek)!  Druk, maar 
wel leuk!

’s Avonds als de kinderen in bed lig-
gen, begin ik nog te werken voor 
school of ga ik naar een vergadering 
van de ruiters of het CD&V- bestuur.   
Als ik tijd over heb kan ik ook wel 
genieten van een lekker glaasje wijn 
met een goed boek!

Alana 
Pepermans #6
Mijn doordeweekse dagen verlopen 
volgens een vast stramien. Ik ben 
student diergeneeskunde aan de 

universiteit van Antwerpen en ik zit 
op kot in Wilrijk. 

‘s Ochtends loopt om 07u30 de wek-
ker af, om 8u30 beginnen de lessen. 
Op het einde van een lesdag pro-
beer ik altijd nog naar de bib te gaan 
met een paar vriendinnen. 

Meestal rest er daarna niet veel vrije 
tijd meer. Moest het toch zo zijn dan 
kan er wel eens feestje van af. 

Op vrijdagavond keer ik terug naar 
Molenbeersel om aan het weekend 
te beginnen. Dan probeer ik alle 
dingen die ik leuk vind (zoals feest-
jes, sporten, avondjes met vriendin-
nen...), ook zoveel mogelijk te doen. 

Ik kan het niet anders verwoorden 
als dat het weekend veel te kort is! 

          Hieronder 
         de andere kandidaten 
         op de CD&V-lijst

Een dag uit 
het leven 
van ...

Het weekend 
is veel te kort!

Samen met 
onze nieuwe kandidaten 

gaan wij voor een 

Kansrijk Kinrooi!
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PROVINCIERAAD
1  •  MATHEÏ Steven
2  •  FRANSEN Liesbeth
3  •  TRUYENS Raf
4  •  HOFFMEISTER Myrthe
5  •  MARIS Liesbeth
6  •  MERTENS Sofi e
7  •  BROUNS Jo
8  •  CEYSSENS Lode
9  •  BEKE Wouter

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

 www.koesterlimburg.beGeef iedereen van ons team een naamstem.
Verkiezingsdrukwerk gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2018.
Verboden op de openbare weg te gooien. VU: Stijn Kuylen, Herkenrodesingel 4A, 3500 Hasselt.
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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
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Bovenste rij: 

Jacky Daemen, Wouter Simons, 
Wesley Conen, Yannicka Eerdekens, Carla Lambrichts

tweede rij:  

Ronny Peers, Inge Rutten, Rob Dirkx, 
Eef Smeets, Peter Nies, Mathieu Smeets, 

Jos Vandewal, Wim Rutten
derde rij:  

Miet Lemmens,  Mark Hoedemakers, 
Wim Swennen, Sylvie Henckens, Sylvie Vanmontfort, 

Jeannine Veugelaers
onderste rij: 

Marion Sniekers, Anita Meerten, 
Jo Brouns,  Alana Pepermans

Je stemt best op alle kandidaten van lijst nr. 3!

 

#KansrijkKinrooi
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Colofon
Eindredactie CD&V@Kinrooi: Hubert Van Eygen, Jo Brouns, Jan Vandeberg  —  v.u. Jan Vandenberg, Sweversveld 18, 3640 Kessenich

verkiezingsdrukwerk gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2018

Surf naar kinrooi.cdenv.be
Surf ook eens naar onze vernieuwde website. 
Daar vind je alle informatie over onze kandida-
ten mét foto’s en fi lmpjes. Ook kan je daar ons 
volledig verkiezingsprogramma lezen. Wil je 
snel en regelmatig op de hoogte worden ge-
bracht van onze activiteiten en standpunten? 
Bezorg ons dan je mailadres via info@kinrooi.
cdenv.be met de boodschap: ‘Ja ik wil de info 
van CD&V-Kinrooi via mail ontvangen’.

Volg ons op facebook
In de aanloop naar de verkiezingen plaatsen 
wij regelmatig fi lmpjes van onze kandidaten 
op onze facebook-pagina. Ook foto’s van de 
campagne worden er regelmatig geplaatst.

Ga dus regelmatig eens kijken op:

www.facebook.com/cdenvkinrooi

Voorzitter Jan Vandeberg 0473 984 946 jan.vandeberg@telenet.be
Secretaris Hubert Van Eygen 0494 127 470 hubert.vaneygen@skynet.be
Voorzitter CD&V-Senioren Pierre Vanmontfort 0496 356 398 pierre.vanmontfort@skynet.be
Voorzitster V&M Jeannine Veugelaers 0494 847 034 j.veugelaers@telenet.be

Contact?

Tijdens de ledenpoll van 
2 september werd in De Spae-
njerd te Ophoven de modellijst 
voor de verkiezingen goedge-
keurd.

Zopas plaatsten de vrijwilligers 
van onze ‘bordenploeg’  de eer-
ste kleurrijke verkiezingsborden .

Tijdens onze kandidatendag op 
10 augustus verzamelden alle kan-
didaten aan de dijk bij Agropolis 
voor de campagnefoto (voor meer 
foto’s zie kinrooi.cdenv.be).

1. 2. 3.

1.

2.

3.

In de  kijker
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