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Op vrijdag 18 november werd het vernieuwde woonzorgcentrum Zorgvlied officieel geopend in aanwezigheid van minister Jo Vandeurzen. Op
20 november werd er een opendeurdag georganiseerd waarbij de
bezoekers konden zien: onze ouderenzorg is klaar voor de toekomst!
Het is al 22 jaar geleden dat rusthuis
Zorgvlied werd geopend. Bij de opening in 1994 was men bang dat de 64
kamers niet snel bezet zouden geraken. Maar niets was minder waar.
Binnen het jaar waren alle kamers
bewoond! Al na 10 jaar kampte het
rusthuis met plaatsgebrek.
Onze beleidsmensen zijn dan volop
beginnen nadenken, plannen en rekenen om het woonzorgcentrum (zoals
het nu genoemd wordt) te vernieuwen én uit te breiden. De eerste fase
van deze vernieuwing is nu uitgevoerd. In eerste instantie werden 66
nieuwe woongelegenheden gebouwd.
Vervolgens worden de dienstlokalen

OCMW-voorzitster Anita Meerten
tijdens de openingsspeech

aangepakt en in een derde fase zullen
er nog 32 wooneenheden worden bijgebouwd. Ondertussen zal het oude
rusthuis stilaan ‘verdwijnen’ om plaats
te maken voor een modern woonzorgcentrum dat voldoet aan de huidige normen! De totale kosten voor
het gebouw zullen dan 12 miljoen eu-

Links de nieuwe hoofdingang en rechts de nieuwe vleugel met 66 wooneenheden

Vergeet niet je in te schrijven voor onze
kaas- en wijnavond op 21 januari (zie p. 5)

Woordje
van de
voorzitter
Geregeld houden
we u op de hoogte
van het reilen en
zeilen in onze gemeente. Het vertrouwen dat u ons
schenkt willen we dan ook niet
beschamen. Méér zelfs, dankzij de
permanente inzet van onze burgemeester, schepenen, gemeente- en
OCMW-raadsleden kan ik u, niet
zonder énige trots, melden dat we al
een groot deel van ons programma
hebben kunnen realiseren in de
lopende legis-latuur.
Bovendien hebben we de afgelopen
jaren zelfs bijkomende projecten uitgevoerd bovenop het verkiezingsprogramma. Alle realisaties gaan opsommen zou ons te ver leiden. Voor
uitgebreidere informatie verwijs ik u
dan ook graag door naar onze mandatarissen.
Bovendien ziet u onze mensen regelmatig op de talrijke evenementen en
activiteiten van onze bruisende gemeente. Ook de komende maanden zal
dat niet anders zijn, want er staan
weer heel wat activiteiten op het
programma. CD&V kan met opgeheven hoofd stellen dat we alle afspraken die we met u gemaakt hebben
correct, eerlijk en in alle openheid zijn
nagekomen. In deze uitgave vindt u een
overzicht van een aantal van de belangrijkste realisaties.
Verder hou ik eraan u een heerlijk 2017
toe te wensen.
Jan Vandeberg
voorzitter

{ Gelukkig nieuwjaar!

{

Woonzorgcentrum
Zorgvlied geopend

Eén van de stijlvolle salons
in het nieuwe woonzorgcentrum

ro bedragen waarvan ongeveer 6 miljoen euro gesubsidieerd wordt.
In deze economisch moeilijke tijden
is het niet zo evident om grote investeringen aan te gaan. Maar het is be-

langrijk en méér dan nodig dat deze
inspanningen worden gedaan: want
hoe je met ouderen omgaat, zegt veel
over de samenleving waarin we leven! Kinrooi is altijd een zorgzame
gemeente geweest en zo willen we
het ook houden! We dragen zorg
voor onze kinderen, onze jeugd, onze
volwassenen, en zeker ook voor onze ouderen. Kortom voor alle leeftijdsgroepen beschikken we over
goede accommodaties!
Een goed woonzorgcentrum mocht
dan ook niet ontbreken. Het is een
functioneel gebouw geworden waar
rekening is gehouden met comfort,

Minister Vandeurzen tijdens zijn speech
bij de opening van het nieuwe WZC

ergonomie en uitstraling, met ecologie en duurzaamheid én waar alles
volledig op maat gemaakt is voor de
toekomstige bewoners en het personeel!

Agropolis én omgeving krijgen vorm
In het voorbije jaar is er heel wat veranderd in het
gebied aan de Maas tussen Kessenich en Geistingen
waar het grote Agropolis Park gesitueerd is.
De toegangswegen tot het innovatieve landbouwbedrijventerrein en de parkeerplaatsen zijn praktisch afgewerkt.
Daarnaast werd de Witbeek omgelegd, een dijkweg
aangelegd en de visoevers ingericht. Sinds kort is er op
de dijk een prachtig fietspad aangelegd én ligt het nieuwe
bastion (vanuit het centrum van Kessenich te bereiken
via een nieuwe laan) te wachten op schitterende evenementen!
Incubator
De volgende stap is de bouw van het nieuwe incubatorgebouw (waar startende innovatieve bedrijven een plaats
kunnen krijgen). En uiteraard blijft men potentiële bedrijven zoeken die zich kunnen vestigen op dit uitzonderlijke
terrein.

Het bastion wordt herkenbaar in het landschap
Wim Rutten, afgevaardigd beheerder van de vzw Boterakker, op
het nieuwe bastion met de Sint-Martinuskerk op de achtergrond

Momenteel zijn er al samenwerkingen opgezet met de
volgende bedrijven:
Fish 2 Be is een innovatief bedrijf dat zich toespitst op
een zo maximaal mogelijk ecologische kweek van snoekbaarspootvis. De Limburgse Reconversiemaatschappij is
aandeelhouder in het bedrijf.
Storm Seeds is actief in het veredelen, produceren,
verpakken en verkopen van erwten-, groene bonen-, sojaen preivariëteiten. Het ontwikkelt op Agropolis nieuwe
rassen via natuurlijke kruising en selectie.

De basisinfrastructuur van
Agropolis krijgt nu stilaan vorm

De Blauwe Keten richt zich op de micro-alg Spirulina
als belangrijke bron van fycocyanine (blauwe kleurstof).

{uw toekomst inbegrepen}

Dit project wordt gefinancierd binnen het Interreg V- programma.
De yacon is een knolgewas, afkomstig uit het Andesgebergte in Peru
en wordt momenteel op Agropolis
geteeld. De knol is familie van de
aardpeer, heeft een zeer frisse smaak
en kan voor zeer diverse doeleinden
gebruikt worden.
Rendocan
Het Federaal Agentschap Geneesmiddelen en Gezondsheidsproducten
(FAGG) behandelt momenteel een
aanvraag om op de Agropolissite
onderzoek te mogen doen naar me-

dicinale cannabis. Dit betekent
een investering van 80 miljoen euro
en een tewerkstelling van verschillende honderden mensen. Het effect
van medicinale cannabis is vandaag
onomstreden bij de onderdrukking
van spasmen bij MS-patiënten of
pijnbestrijding.
Toch is er nog meer onderzoek nodig,
aldus Joris Vanvinckenroy, oprichter van Rendocan. Hij wil in Kinrooi
een onderzoekscentrum bouwen dat
uitzoekt hoe men de cannabisplant
kan stabiliseren zodat ze geschikt is
voor grootschalige medicijnenproductie.

Verbouwing
gemeentehuis
Schepen Jos Vandewal in één van de bureaus
in het gemeentehuis die gerenoveerd worden

Nieuwe machinering
De twee bestaande coöperatieve
vennootschappen die in Kinrooi
actief waren, zijn sinds kort samengevoegd tot één vennootschap.
60 land- en tuinbouwers zijn lid van
deze vennootschap, die land- en tuinbouwmachines aankoopt en in bruikleen geeft aan de leden.
Om deze werking te optimaliseren
wordt er voor de huisvesting en het
onderhoud van al die machines een
opslag- en onderhoudsloods gebouwd op de Agropolissite.

Werken in
uitvoering

Meytersveld
Op Meytersveld (tussen de Breeërsteenweg en de Molenweg) bouwt Landwaarts momenteel de eerste 12 koopwoningen (van in totaal zo’n 80).
Het zijn allemaal halfopen bebouwingen. Elke woning heeft
3 slaapkamers.
Meer informatie kan je krijgen bij Landwaarts (neem contact op met 089/323080).

In de voorbije maanden was de bovenverdieping van het
gemeentehuis één grote bouwwerf.
In het kader van het ESCO-project (Energie Service Company) werden alle lokalen energiezuiniger gemaakt door
de plafonds beter te isoleren. Daarnaast werd ook de
verlichting aangepakt.
De grote raadzaal werd omgebouwd tot verschillende
burelen. De kleine zaal (B7) zal voortaan als raadzaal gebruikt worden.En alle lokalen kregen een fris likje verf!

{werken inbegrepen}

Wat investeren we in 2017?
Tijdens de gemeenteraad van 5 december werd
het budget voor het jaar 2017 goedgekeurd. In
dit budget zijn maar liefst 4,2 miljoen euro aan
investeringen voorzien!
Nieuwe technische dienst
De meest opvallende investering is ongetwijfeld het
nieuwe gebouw voor de technische dienst langs het
gemeentehuis. Hiervoor wordt 1,1 miljoen euro
voorzien. Het gemeentehuis wordt verbonden met
de nieuwbouw door een nieuwe, centrale ontvangstruimte. Naast het administratieve gedeelte is er ook
plaats voor de uitleendienst, het magazijn en de
opslagruimten, kleedruimten enz.
Het meubilair en de omgevingswerken worden in
2018 gebudgetteerd. Ook de verkoop van de grond
waarop de huidige technische dienst is gevestigd,
werd opgenomen in het budget voor 1 miljoen euro.
Boterakker
Voor de herinrichting van de Boterakker, de realisatie
van Agropolis en de overige investeringen met SALK
(Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat) voor
o.a. Ciro (beregening) en riolering werd 550.000 euro
ingeschreven. Dat geld krijgen we terug via toelages.
Bergruïne en Dorpshuis
Voor de conservatie en restauratie van de bergruïne
in Kessenich wordt 505.000 euro ingeschreven (hier
staan 451.000 euro subsidies tegenover).
Verder voorzien we 54.000 euro voor de aanstelling
van een ontwerper voor aanpassingswerken aan het
Dorpshuis te Ophoven.

Bouwplaatsen
Betaalbaar wonen is een belangrijke beleidsoptie.
Daarom maken we verder werk van de verschillende
ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). Voor RUP
Kessenich (tussen Meierstraat en Veldstraat) wordt
de wegaanleg van deel 1 voorzien. Daardoor kunnen
er de eerste bouwgronden worden verkocht. Voor
RUP Molenbeersel (tegenover Vila Pax) wordt krediet
voorzien om de resterende ontwerpkosten te betalen en aansluitend te starten met de wegenwerken
en de verkoop van gronden. Voor RUP Geistingen
worden gronden aangekocht om bouwplaatsen te
kunnen creëren bij Haexkamp-Nieuwkamp.
Parking De Stegel
Het Autonoom Gemeentelijk Bedrijf (AGB) zal de
parking aan het gemeenschapscentrum De Stegel
aanleggen. Hiervoor voorziet de gemeente een
investeringstoelage van 100.000 euro.
Schoolomgeving
Er is 521.000 euro voorzien voor het verkeersveiliger
maken van de schoolomgevingen via de zogenaamde
module 10 waarvoor de gemeente subsidies ontvangt van de dienst Mobiliteit en Openbare werken.
Wegen en stoepen
Voor de bestrijkingen en overlagingen van de wegen
schrijven we 195.000 euro in.
We zullen stoepen leggen in de Zandbosstraat en
de omgeving van het woonzorgcentrum én op
Meulenveld in Molenbeersel.
Ook in Kinrooi komen er stoepen langs de Weertersteenweg vanaf de ‘punaise’ tot aan Zielderveld.
Riolering
Via het rioleringsfonds (Infrax) worden er rioleringswerken voorzien in de Stegerstraat, Winkeldervenstraat, Leerestraat, Vlasbrei, Vennerweg, Heesstraat/Hoeveweg, Steyvershofstraat en de Smidsestraat/Zandbosstraat.

Schepen Sylvie Vanmontfort bij de bergruïne te Kessenich

Aankopen
Verder voorzien we geld voor informatica (o.a.
nieuwe pc’s en ticketing programma voor De Stegel)
en materiaal voor de technische dienst.

{uw geld inbegrepen}

Herinrichting waterrecreatiegebied
De Spaanjerd en omgeving
In opdracht van het gemeentebestuur ontwierp Buro LST herinrichtingsplannen voor het totale waterrecreatiegebied de Spaanjerd om zo de
directe omgeving van het gebied te verbeteren en ook af te stemmen op
de plannen bij de Agropolis-site (zie elders in dit nummer). In deze
plannen werden de renovatiewerken die Marec wil uitvoeren in de
jachthaven geïntegreerd.
Om onze jachthaven verder te kunnen ontwikkelen is het noodzakelijk
de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het gebied te waarborgen.
Daarom zal in de toekomst de hoofdontsluiting van het recreatieve verkeer vooral gebeuren via de Vilgertenweg en het Agropolisgebied.
Daarnaast heeft men overal in het
gebied vrijliggende fietspaden voorzien en ervoor gezorgd dat de jachthaven en omgeving beter zichtbaar
wordt voor de recreant door het
fietspad dichter bij de haven te leggen.

De weg die het totale gebied ontsluit
wordt volledig hertekend en de
verbindingen met de Geistingenstraat,
de Vroenhof en de Maasstraat worden
herbekeken.
In deze plannen zijn verder ook nieuwe mogelijkheden voorzien voor de
Steenberg (hotel). Het huidige Kompas zal verdwijnen om plaats te maken voor een nieuw toeristisch ontvangstkantoor. Een andere grote ingreep zal de verlegging van de Maasstraat zijn naar de kant van de Lossing
ter hoogte van het Kompas.

Onze kaas- en
wijnavond
In Gemeenschapscentrum De Stegel te Molenbeersel bieden we je op
zaterdag 21 januari vanaf 19u een heerlijke kaas- en wijnavond aan
tegen de zeer democratische prijs van 15 euro per persoon.

Wens iedereen
gelukkig nieuwjaar
op zaterdag
21 januari in
De Stegel
Molenbeersel

Het wordt weer een denderende
nieuwjaarsbijeenkomst met allerlei
lekkere kazen en een goeie fles wijn!
Samen met onze mandatarissen en
bestuursleden kan je er op een gemoedelijke wijze het nieuwe jaar
inzetten!
Gelieve je bijdrage te storten op
rek. nr. 735-2225368-79 van
CD&V-Kinrooi, Weertersteenweg 265, 3640 Kinrooi, met de
vermelding van ‘kaas en wijn x
het aantal personen’.

{gezelligheid inbegrepen}

Grensarbeiders
en kinderen ten laste!

Grensarbeid

Al enkele jaren worden sommige gehuwde grensarbeiders geconfronteerd
met het feit dat de kinderen die zij ten laste hebben géén belastingvoordeel opleveren. Het gaat uitsluitend over gezinnen waarbij de
grensarbeider het hoogste inkomen heeft en waarbij de partner een
belastbaar inkomen in België heeft.

Voor de recentste belastingaanslag
(aanslag 2016, inkomsten 2015, die nu
bij de meeste mensen in de bus valt)
dient men dan ook een bezwaar in
te dienen om dit recht te zetten.

Een hele tijd geleden heeft het hof
van beroep in Antwerpen al geoordeeld dat er in bovengenoemde situatie geen rekening moet gehouden
worden met de regel van het toerekenen van het voordeel aan het hoogste inkomen! Maar de belastingdienst
heeft hiervoor nog altijd geen oplossing geboden.

Voor de vroegere jaren dient men
‘ambtshalve ontheffing’ aan te vragen.
Voor meer informatie hierover kan
je best terecht bij de belastingdienst
zelf of bij de grensarbeidersdienst van
het ACV. Je kan uiteraard ook altijd
contact opnemen met Jo Brouns
(0498/869578) of Hubert Van
Eygen (0494/127470).

In de wet wordt bepaald dat de aftrek
voor kinderen ten laste moet worden
toegepast bij het hoogste inkomen.
Indien dit inkomen echter belastingplichtig is in Nederland, zal die aftrek
geen invloed hebben op de te betalen
belasting aangezien het Nederlands
inkomen wordt vrijgesteld van Belgische personenbelasting!

Inkomensverklaring 2015
Grensarbeiders die onder andere intresten van een hypothecaire lening)
in rekening willen brengen in Nederland moeten sinds 2015 kunnen bewijzen dat ze voor méér dan 90 % belastingplichtig zijn in Nederland (kwalificerend buitenlands belastingplichtige). Om dit te bewijzen moeten ze een
inkomensverklaring 2015 invullen waarop alle inkomsten ingevuld worden
die niet in Nederland belast worden. Deze verklaring moet je als grensarbeider zelf invullen (zie www.belastingdienst.nl) en vervolgens laten
bevestigen door de Belgische belastingdienst in Maaseik of Bree.Vooraleer
je naar deze dienst gaat, kan je er best even naar telefoneren om te
vragen of men je belastingdossier al kan raadplegen. Vervolgens moet die
verklaring naar de Nederlandse belastingdienst worden gestuurd! Zonder
deze verklaring kan je de intresten van je lening niét aftrekken!

Recordcijfers voor zwembad
Het buitenbad van het intercommunaal zwembad Aquadroom Maaseik was in de maanden juli, augustus en
september élke dag open. Tijdens die drie maanden kwamen er bijna 60.000 mensen over de vloer (of door
het water)!
Als we dit cijfer vergelijken met de voorgaande jaren,
toen er nog geen buitenbad was, is dit een vermeerdering van bijna 70 %!
Links: Jeannine Veugelaers, afgevaardigde van de gemeente Kinrooi
in het bestuur van het intercommunaal zwembad, bij het buitenbad

{grensarbeiders inbegrepen}

Mark Cursief
GRIJSTINTEN
Ik had ze al wel ‘ns
vluchtig voorbij zien
komen in één van die
donkerbruine mappen van m’n stiefvader. Een hele collectie postkaarten uit
een ver verleden. Als product van de jaren
’80 valt namelijk alles wat ooit in zwarte,
witte en grijze tinten is gedrukt onder de
noemer ‘ver verleden’.
Hoewel ik altijd interesse had in de geschiedenis van m’n dorp, m’n land, en bij
uitbreiding de rest van de wereld, bleef
mijn relatie tot de map postkaarten eerder oppervlakkig.
Ik ben meer van de niet tastbare herinneringen. Plus: m’n stiefvaders verzamelingen - en dat zijn er heel wat - werden
zorgvuldig van ons afgeschermd. Mijn
broer Peter en ik gingen volgens hem

nogal soepel om met bepaalde zaken. Al
denk ik dat vooral Peters nonchalance de
klik maakte in stiefvaders hoofd én in de
slootjes op zolderkasten. Beschermen wat
hem dierbaar was.
Ondertussen is er de diagnose dementie,
en zijn de sloten van de deuren gehaald.
Afgelopen najaar hield Hubert Van Eygen
het prachtige boek ‘Kinrooi op z’n best’
boven het doopvont. Tijdens een gezellige
en interessante voorstelling in De Stegel,
kregen we een eerste kijk in een bundeling
prent- en postkaarten van onze vijf kerkdorpen uit een - je raadt het nooit! - ver
verleden. Kaarten met beelden uit vervlogen tijden, sommige met kleine, sommige
met grote verhalen.
De totstandkoming van het boek was volgens mij een huzarenstuk, maar zo’n stunt
is op ‘s mans lijf geschreven en dus volkomen te verantwoorden.

Toen ik ‘s avonds thuis kwam dacht ik
terug aan die bruine mappen en hun
inhoud. Dat er in één van die kaften
ook Kinrooier beeldmateriaal moest zitten, daar was ik zeker van. Dat was zo
een van m’n niet tastbare herinneringen.
Nog geen uur later lag zowel wat ik
zocht als wat ik niet zocht op de keukentafel, en na enkele dagen plofte ik
de hele zwik op Huberts bureautje, in
een kamertje dat hij met het verstrijken
der jaren volledig ontgroeid is.
“Bewaar jij dat maar voor de toekomst,
op de juiste plekken voor de juiste mensen”, sprak ik hem toe. Dat is mijn moeder haar man, en zijn Peter en ik onze
stiefpa verschuldigd.
Zou hij ontzettend op prijs stellen ook,
nadat hij eerst heeft moeten vaststellen
dat we toch met onze tengels aan z’n
collectie hebben gezeten...
Mark Hoedemakers 

Op 6 oktober stelde het gemeentebestuur van Kinrooi
het door Hubert Van Eygen samengestelde boek
“Kinrooi op z’n best” voor in De Stegel te Molenbeersel.
Het boek bevat afbeeldingen van maar liefst 367
Kinrooise prentkaarten uit de periode 1903 tot 2016!
Daarnaast werden in het boek de winnende foto’s
opgenomen van de gelijknamige fotowedstrijd.
Je kan het boek bestellen door 15 euro te storten op
rek. nr. BE09 0682 1401 4157 van de Kinrooise Culturele
Raad.

Lid worden van CD&V-Kinrooi
Wie lid wil worden van CD&V-Kinrooi kan dat door het lidgeld te storten
(zie voor de tarieven het lijstje hiernaast) op de rekening van CD&VKinrooi, nl. BE69 7352 2253 6778 met de vermelding ‘lidgeld 2015’.

hoofdlid
12 euro
bijlid
6 euro
75+, gehandicapten
6 euro
familietarief
25 euro
Zo word je opgenomen in de grote ledenfamilie van CD&V-Kinrooi (maar
V&M extra
2,5 euro
liefst 450 leden!) en houden we je regelmatig op de hoogte van onze acties
Senioren extra
1 euro
en activiteiten en krijg je regelmatig zowel de
als provinciale
en
Jo nationale
Brouns tijdens
een infoavond
over
grensarbeid
in
april
Jong CD&V extra
2,52014
euro
lokale informatiebladen.

{boeken inbegrepen}

Activiteitenkalender
 In het voorjaar organiseert Vrouw & Maatschappij Kinrooi een gezamenlijk bezoek aan de
voorstelling ‘Nijghse vrouwen’ (met o.a. Sabine
Tiels!) op vrijdag 10 maart 2017 in De Stegel.
 Op woensdag 26 april 2017 wordt eveneens
in De Stegel een kookles met als thema ‘hapjes’
(ook voor mannen!) gegeven.
Voor deze twee activiteiten kan je contact opnemen
met j.veugelaers@telenet.be.

Kinrooi in beweging
Jeannine lost Linda af!
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 17 januari 2016 werd
Jeannine Veugelaers uit Kessenich verkozen tot nieuwe
voorzitster van Vrouw & Maatschappij (V&M) Kinrooi.
Zij volgt Linda Cox op die sinds 2010 voorzitster was.
Bedankt Linda! Het bestuur van V&M Kinrooi bestaat
momenteel uit: Linda Cox, Andrea Henkens, Anita
Meerten, Riet Vanhoef en Jeannine Veugelaers.

 Op zaterdag 21 januari 2017 organiseren we onze
jaarlijkse Nieuwjaarssamenkomst. Dit jaar wordt
het een ‘kaas en wijn’-avond in de grote zaal
van De Stegel te Molenbeersel (zie elders in dit
nummer).
 De CD&V-Senioren bezoeken op dinsdag 4
april 2017 om 14u het woonzorgcentrum Zorgvlied te Molenbeersel en krijgen een rondleiding
en toelichting in de nieuwbouw.
 Op dinsdag 9 mei 2017 wordt een bezoek
gebracht aan het Centrum Arbeidskansen te As.
Voor meer info of om in te schrijven voor de twee
laatste activiteiten kan je contact opnemen met
pierre.vanmontfort@skynet.be.

Contact?
voorzitter
Jan Vandeberg

Herfstwandeling
Op zondag 13 november organiseerde de Kinrooise
afdeling van Vrouw & Maatschappij een schitterende
wandeling ‘flirtend met de grens tussen Molenbeersel en
Stramproy’. De borrel onderweg en de koffie en vlaai
erna maakten deze geslaagde herfstactiviteit helemaal af!

0473/984946
jan.vandeberg@telenet.be

secretaris
Hubert Van Eygen

0494/127470
hubert.vaneygen@skynet.be
voorzitter CD&V-Senioren
Pierre Vanmontfort
0496/356398
pierre.vanmontfort@skynet.be
voorzitster V&M
Jeannine Veugelaers
0494/847034
j.veugelaers@telenet.be

Colofon
Eindredactie CD&V@Kinrooi:
H.Van Eygen, J. Brouns,
J. Vandeberg
v.u. Jan Vandeberg,
Sweversveld 18, 3640 Kessenich

Surf ook eens naar onze website http://kinrooi.cdenv.be
of naar onze facebookpagina.
Wil je snel en regelmatig op de hoogte worden gebracht van
onze activiteiten en standpunten? Bezorg ons dan je mailadres
via hubert.vaneygen@skynet.be met de boodschap:
‘Ja, ik wil de info van CD&V-Kinrooi via mail ontvangen’.

{vrijwilligers inbegrepen}

