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4642x bedankt!

Dankfeest
vrijdag 14 december 2018 vanaf 20u 

in De Stegel te Molenbeersel met 
optredens van Heivis en DJ Boyd

Alle Kinrooienaren van harte welkom!
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Tijdens onze rondgang doorheen de kerkdorpen 
om ons programma bekend te maken, werden de 
dorstigen regelmatig  gelaafd, zoals hier bij ‘Leike 
de Bekker’ in Geistingen.

1.

2.

3.

In de kijker
1. 2.

Het verkiezingsdebat van Unizo-Kinrooi lokte weer 
heel wat belangstellenden naar de Stegel 
te Molenbeersel.

4.
5.

3. 4.

5.

Gedurende drie weken in september en oktober 
trokken onze kandidaten van deur tot deur in alle 
kerkdorpen, al of niet met aangepast vervoer...

Nadat de eerste resultaten binnenkwamen, wisten 
we al snel dat we een héél goeie score hadden 
gehaald. Het feestje kon dan ook beginnen in 
De Spaenjerd te Ophoven.

Commentaar overbodig...
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Jacky Daemen behoudt zijn func-
tie als voorzitter van de gemeente-
raad en Jeannine Veugelaers werd 
aangeduid als CD&V-fractieleidster. 
Jeannine zal ook opnieuw worden 
voorgedragen als voorzitster van de 
Dienstenonderneming Kinrooi. 

Bevoegdheden schepenen

Burgemeester Jo Brouns behoudt 
de volgende bevoegdheden: vei-
ligheid, omgeving (ruimtelijke or-
dening), wonen, mobiliteit, com-
municatie en intergemeentelijke/
internationale samenwerking. Hij 
krijgt er het pakket toerisme bij.

Wim Rutten blijft schepen van finan-
ciën, landbouw, CIRO, kerkfabrieken 
en waterlopen. Hij krijgt er de tech-
nische dienst, openbare werken en 
AGB bij.

Sylvie Henckens (52 jaar, voor de 
eerste keer verkozen) zal de dos-
siers opvolgen die te maken hebben 
met kinderopvang, burgerzaken, 
bibliotheek, erfgoed, gezondheids- 
en preventiebeleid

Gemeenteraad

De CD&V-fractie in de gemeente-
raad zal er de volgende zes jaar als 
volgt uitzien (in alfabetische volgor-
de: Jo Brouns, Jacky Daemen, Rob 
Dirkx, Yannicka Eerdekens, Sylvie 
Henckens, Mark Hoedemakers, 
Miet Lemmens, Anita Meerten, 
Peter Nies, Wim Rutten, Wouter 
Simons, Eef Smeets, Marion Snie-
kers, Wim Swennen, Jos Vandewal 
en Jeannine Veugelaers.

Kinroois schepencollege 
voor de helft vernieuwd!

De vroegere OCMW-voorzitster 
Anita Meerten wordt nu als sche-
pen bevoegd voor sociale zaken 
(OCMW), het woonzorgcentrum, het 
senioren- en welzijnsbeleid en het 
bijzonder comité sociale dienst.

Peter Nies (27 jaar, al sinds 2013 ge-
meenteraadslid) wordt verantwoor-
delijk voor onder andere jeugd, 
dorpsontwikkeling en buurtwerking, 
burgerparticipatie, digitalisering en 
innovatie, fietsbeleid, lokale econo-
mie en werkgelegenheid, klimaat-
beleid en dierenwelzijn.

Mark Hoedemakers (38 jaar, raads-
lid sinds 2013) krijgt cultuur, sport en 
onderwijs, evenals het vrijetijdsbe-
leid, lokaal verkeer, natuur en bos, 
begraafplaatsen, feestelijkheden en 
markten.

v.l.n.r. Jo Brouns, Mark Hoedemakers, Peter Nies, Sylvie Henckens, Anita Meerten en Wim Rutten

Op 14 oktober behaalde CD&V-Kinrooi maar liefst 61,1 % van de stem-
men. Daardoor werden 16 van de 23 zetels toegewezen aan CD&V en 
kreeg de partij het voorrecht om de  burgemeester én de 5 schepenen 
aan te duiden!  Het nieuwe college van burgemeester en schepenen 
zal vanaf 2 januari bestaan uit de volgende mensen: burgemeester Jo 
Brouns, Wim Rutten, Anita Meerten  en de nieuwkomers Mark Hoedemakers, 
Peter Nies en Sylvie Henckens.

“ CD&V-Kinrooi behaal-
de maar liefst 61,1 % van 
de stemmen en 16 van de 
23 zetels in de gemeente-
raad!”
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Colofon
Eindredactie CD&V@Kinrooi: Hubert Van Eygen, Jo Brouns, Jan Vandeberg

 v.u. Jan Vandeberg, Sweversveld 18, 3640 Kessenich

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?

In de agenda
17 december 2018: Bloemschikken met V&M
Maandag 17 december 2018 gaan de dames van 
Vrouw & Maatschappij Kinrooi bloemschikken. Men 
start om 19u in het Dorpshuis te Ophoven. Voor 
materiaal zorgt V&M (oasis, geschikte schaal, bloe-
men).  Er wordt afgesloten met een glaasje wijn en 
een lekkere kaasschotel. Kostprijs all-in is 25 euro. 
Graag je deelname voor 12 december doorgeven 
via christiane.vaneygen@telenet.be. 

28 februari 2019: WOW-tafel met V&M
Donderdag 28 februari 2019 organiseert de biblio-
theek van Kinrooi om 20u een leuke avond rond 
‘Maak je feest uniek met een WOW-tafel’. Samen 
met V&M Kinrooi kan je eraan deelnemen. Indien je 
mee wil gaan, gelieve het dan ook via bovenstaand 
mailadres te laten weten. Inkom is gratis. 

3 april 2019: Koken voor mannen én vrouwen
Op woensdag 3 april 2019 gaat een kookactivi-
teit voor mannen en vrouwen door in de Stegel te 
Molenbeersel. Verdere info hierover volgt nog. 
 

Daguitstap voor V&M
Op zondag 5 mei 2019 is de daguitstap voor de 
vrouwen. Het wordt weer een boeiende dag. De 
dag wordt afgesloten met een lekker etentje dat de 
mannen ook mogen bijwonen! Meer info over de 
bestemming volgt later.

Na
woord 

Op deze plaats wil ik alle kiezers van harte 
bedanken voor het vertrouwen dat ze heb-
ben gegeven aan onze CD&V-ploeg. 

De grote overwinning die we tijdens de ge-
meenteraadsverkiezingen van 14 oktober 
behaalden was het resultaat van vele jaren 
hard werken door heel veel mensen. 

Onze sterke ploeg van 23 kandidaten, onze 
meer dan 70 ‘volgers’ (promotoren van 
CD&V-Kinrooi!) én ons groot aantal bestuurs-
leden zorgden voor een héél groot draag-
vlak binnen de bevolking!

Hier wil ik ook iedereen bedanken die in het 
verleden heeft meegewerkt aan dit uitein-
delijke resultaat en die er in de volgende le-
gislatuur niet meer bij zijn. Tijdens ons dank-
feest op 14 december in De Stegel zullen we 
allen in de bloemetjes zetten!

Dit geeft ons uiteraard enorm veel ener-
gie én ‘goesting’ om samen met de nieuwe 
ploeg opnieuw elke dag met alle Kinrooie-
naren te werken aan een Kinrooi waar het 
goed leven, wonen en werken is: een Kans-
rijk Kinrooi!

Samen mét alle mensen uit onze gemeente 
zullen we besturen vóór alle Kinrooienaren! 

Jo Brouns
uw burgemeester

In beweging

Op zondag 18 november organiseerde Vrouw & 
Maatschappij Kinrooi een prachtige herfstwandeling 

op de grens tussen Molenbeersel en Neeritter.
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