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Gelukkig nieuwjaar!

Wie goed doet,
goed ontmoet

Een oud gezegde dat vroe-
ger bij mijn oma in een
mooi geborduurd schilde-
rijtje hing. Op een dag
vroeg ik mijn oma wat het
betekende. Ze vertelde dat als ik goede
dingen voor anderen deed, dat anderen ook
goed voor mij zouden zijn. Dat vond ik een
logisch verhaal, maar wat had dat te maken
met ontmoeten?

Inmiddels weet ik dat goede dingen zo
eenvoudig kunnen zijn als een praatje ma-
ken op straat, vragen hoe het met iemand is,
of het schenken van een oprechte glimlach.
‘Het goede’ waarbij mensen elkaar ontmoe-
ten. Want van ontmoeten kan je wijzer, ge-
zonder en blijer worden. Mensen zijn im-
mers sociale wezens en hebben behoefte
aan contact.

In onze mooie gemeente proberen we de
mensen kansen te geven om elkaar te ont-
moeten, zoals het bastion in Kessenich dat
een evenementenplein zal worden voor ie-
dereen, de Stegel waarin mensen elkaar
kunnen ontmoeten voor ontspanning, vor-
ming of vergaderingen. CD&V-Kinrooi on-
dersteunt dan ook daadwerkelijk het rijke
verenigingsleven in de kerkdorpen, de sport-
clubs... Kortom iedereen die werkt aan ont-
moeten kan op onze steun rekenen.

2017 is bijna vervlogen
2018 staat al voor de deur
Een nieuw jaar met nieuwe dromen,
alles krijgt een nieuwe kleur.
Veel geluk en vrede,
veel liefde voor elkaar.
Aandacht voor de naaste,
het wordt een prachtig jaar.

Jan Vandeberg
voorzitter

Verder in dit nummer o.a.
Uitbreiding WZC Zorgvlied

Woonprojecten Molenbeersel en Kessenich
Kinrooise HartRidders én Buurtgezellen

Agropolis: warmte & yacon!
Heerlijk vissen in Kinrooi

Vergeet niet je in te schrijven voor onze
nieuwjaarslunch op 14 januari 2018

Investeringen in 2018

@Kinrooi
Op 11 december 2017 keurde de gemeenteraad de begroting
2018 goed. In deze begroting werden alle geplande werken en
investeringen opgenomen voor 2018. Wij vroegen aan schepen
van financiën Wim Rutten en burgemeester Jo Brouns wat er
geïnvesteerd zal worden in 2018.

Wim Rutten: “In 2018 zullen we
onder andere investeren in ca-
mera’s om de controle op het
sluikstorten op te drijven. Er zal
ook een snelheidsmeter wor-
den aangekocht én we investeren
in nieuwe informatica. Dat heeft

te maken met het feit dat we voor
de verkiezingen van volgend jaar
stemcomputers aankopen zo-
dat iedereen digitaal zal kunnen
stemmen!  Voor de nieuwe tech-
nische dienst, die we nu volop
aan het bouwen zijn, kopen we

Burgemeester Jo Brouns en schepen van financiën Wim Rutten



zorg & welzijn

Uitbreiding
WZC Zorgvlied

Op dit moment wordt volop gewerkt aan de uitbreiding van woonzorg-
centrum Zorgvlied te Molenbeersel. Voor de stand van zaken gingen
wij te rade bij OCMW-voorzitster Anita Meerten.

Werken in uitvoering

het nodige meubilair en uitrustings-
materieel aan.

We breiden de uitleendienst uit
met nieuwe tafels. Op het aankoop-
lijstje staat ook nog onder andere
een heftruck voor de nieuwe tech-
nische dienst”.

Werken

Jo Brouns: “Wat betreft uit te voe-
ren werken zijn er onder andere de
omgevingswerken voor de nieuwe
technische dienst en de aanleg van
het warmtenet bij Agropolis.

Uiteraard voorzien we de nodige
middelen voor de jaarlijkse bestrijkin-
gen en overlagingen van onze wegen
én voor de infrastructuurwerken
voor nieuwe woonzones (RUP’s)
in Molenbeersel en Kessenich (zie
verder in dit blad).

Daarnaast wordt er geld voorzien
voor de omgevingswerken aan het
nieuwe woonproject in Zielder-
veld (18 seniorenappartementen en
7 gezinswoningen).

In de sporthallen van Geistingen
en Kessenich worden een aantal
sanitaire werken uitgevoerd en
ook de het sanitair en de verwarming
van de school in Ophoven wordt
aangepakt.

Verder zullen we de parking langs
De Stegel aanleggen en de school-
omgeving in Molenbeersel volle-
dig herinrichten met o.a. onze eerste
fietsstraat!

En uiteraard zal ook de start gegeven
worden van de omgevingswerken
aan ons waterrecreatiegebied de
Spaanjerd met onder andere de
heraanleg van de Maasstraat en de
Dalerweg én de aanleg van vrijlig-
gende fietspaden”.

Anita Meerten:  “De capaciteit van
ons woonzorgcentrum wordt
verhoogd van 64 naar 98 woon-
gelegenheden.  Het project wordt
in drie fasen uitgevoerd.

De nieuwbouw - de eerste fase - is
al een tijdje in gebruik. Hij bestaat
uit twee verdiepingen met 66 woon-
gelegenheden.

In de tweede fase werden deze
zomer de keuken, de wasserij, de
kino- en ergoruimte, de refter, de
vestiaires en de bureauruimtes van
het oude woonzorgcentrum ver-
bouwd en gerenoveerd”.

CD&V@Kinrooi: “En hoe ver staan
we nu?”

Anita Meerten:  “Op dit moment
is de aannemer begonnen met fase
3, de uitbreiding. Eerst werden de
oude woongelegenheden van het
oude woonzorgcentrum afgebroken.

Momenteel zijn de fundamenten
gelegd van de nieuwbouw. Deze
bestaat uit één verdieping met 32
bijkomende woongelegenheden plus
2 kamers voor korte verblijven. We
hopen de nieuwe woongelegen-
heden op 1 oktober 2018 in gebruik
te kunnen nemen.”

Uitbreiding Leuerbroek
Op dit moment is de Limburgse
Reconversiemaatschappij bezig
met de uitbreiding van onze am-
bachtelijke zone Leuerbroek.

Het begin van de infrastructuur-
werken is voorzien in 2018.

De totale oppervlakte van de zone
wordt uitgebreid met 7 ha.

De bestaande zone wordt voor een
deel vergroot én er worden nieuwe
kavels voorzien aan de andere kant
van de Raamdijk.



openbare werken

Nieuwe technische dienst
De laatste tijd is er heel wat bedrijvigheid op het veld aan de rechterkant
van het gemeentehuis. Wij vroegen aan schepen van openbare werken
Jos Vandewal wat daar gaat gebeuren.

Eerste fietsstraat in heringerichte
schoolomgeving  Molenbeersel

In 2018 wordt de schoolomgeving
in Molenbeersel aangepakt én
verkeersveiliger gemaakt.

Voor de aanvang van de omgevings-
werken zal de oude parochiezaal af-
gebroken worden. De vrijgekomen
ruimte wordt dan gebruikt in func-
tie van de herinrichting (zie teke-
ning).

De Kleine Scheurestraat wordt vol-
ledig vernieuwd als fietsstraat en zal
ook een gescheiden rioleringsstelsel
krijgen. In het gedeelte van de Scheu-
restraat tussen de Smeetsstraat en
de Kleine Scheurestraat zullen stoe-
pen komen waar deze momenteel
nog ontbreken. De aanvang van de
werken is voorzien rond mei 2018.

Jos Vandewal: “Veel mensen hebben
het al ondervonden: de hoofdingang
van het gemeentehuis is verplaatst
van de voorkant naar de achterkant
van het gebouw (dienstingang). Dat
heeft alles te maken met de nieuwe
technische dienst die tegen de rech-
terkant van het gemeentehuis wordt
gebouwd.

Momenteel is men bezig met de
fundamenten van het nieuwe ge-
bouw dat inderdaad tégen het ge-
meentehuis zal worden aangebouwd,
zodat alle diensten één gemeen-
schappelijke ingang zullen hebben.

Met de bouw van deze technische

dienst wordt de dienstverlening van
onze gemeente nog meer gecentra-
liseerd op deze voor iedereen ge-
makkelijk bereikbare plaats”.



tewerkstelling & diensten

Dienstenonderneming Kinrooi:
tewerkstelling voor 84 mensen!
De Dienstenonderneming Kinrooi (DOK) werd opgericht in 2004 en is
doorheen al die jaren blijven groeien. Vanaf 1 januari 2018 zal DOK
als vzw verder gaan en niet meer langer verbonden zijn aan het Plaatse-
lijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA). Het PWA wordt omgevormd
tot wijk-werken. Wij vroegen aan DOK-voorzitster Jeannine Veugelaers
een toelichting bij de werking van deze succesrijke onderneming.

Jeannine Veugelaers:  “Op dit mo-
ment maken 433 Kinrooise gezinnen
wekelijks of tweewekelijks  gebruik
van de DOK-huishoudhulpen. 83 da-
mes en 1 heer hebben een regulier
arbeidscontract via DOK.

Vier bediendes zorgen er elke dag
voor dat iedereen weet waar en
wanneer hij of zij verwacht wordt.
Ook organiseren zij de nodige oplei-
dingen en volgen ze de huishoud-
hulpen op in de verschillende gezin-
nen. Per jaar worden er ongeveer
60.000 dienstencheques verwerkt.

Strijkwinkel

Ook de strijkwinkel heeft zijn werk:

gemiddeld wordt er per week 40
uren gestreken! Ongeveer 40  vaste
klanten doen een beroep op onze
strijkwinkel. De strijk wordt gratis
opgehaald en teruggebracht in Kin-
rooi indien gewenst. Deze mag uiter-
aard ook zelf gebracht en opgehaald

worden binnen de openingsuren van
het kantoor.

De uren hulp en strijk worden be-
taald met dienstencheques. Uitein-
delijk kosten deze 6,30 euro per uur
na aftrek van het belastingsvoor-
deel”.

Bestuur

Vanuit CD&V-Kinrooi zijn volgende
mensen vertegenwoordigd in het
bestuur van DOK-Kinrooi:

- Jeannine Veugelaers
voorzitster

- Nicole Stakenborg
secretaris

- Christiane Van Eygen
penningmeester

- Marion Sniekers
bestuurslid.

Ondervoorzitter Jan Vandeberg is
vanuit Unisoc afgevaardigd in het be-
stuur.

“433 gezinnen maken
gebruik van onze
huishoudhulpen”

v.l.n.r. Nicole Stakenborg, Jeannine Veugelaers, Jan Vandeberg
en Christiane Van Eygen



wonen & mobiliteit

Nieuwe woonprojecten in
Molenbeersel en Kessenich

Nieuwe stoepen in Meulenveld

Tijdens de gemeenteraad van september werden de plannen voor de
nieuwe gemeentelijke verkavelingen in Molenbeersel en Kessenich
goedgekeurd. Met deze twee RUP’s worden weer een groot aantal
bouwplaatsen in onze gemeente gecreëerd.

Molenbeersel

Kessenich

In een eerste fase worden in Molen-
beersel een 30-tal bouwplaatsen ge-
realiseerd en een 18-tal in Kesse-
nich. In Molenbeersel liggen die langs
de Weertersteenweg ter hoogte van

Villa Pax. In Kessenich ligt de eerste
fase langs de parking van de sporthal
tussen de Veldstraat en de Meier-
straat.

De werken werden zopas aanbe-
steed. Momenteel wacht men nog op
de verkavelingsvergunningen en het
archeologisch vooronderzoek dat
nog moet worden uitgevoerd.  Vervol-
gens zal men beginnen aan de aanleg
van de wegen en de nutsvoorzienin-
gen. Vóór de zomer van 2018 zal er
een infomarkt worden georganiseerd
waar de kavels te koop zullen wor-
den aangeboden.

projectzone voor private
appartementen of woningen

In het kader van het gemeentelijk stoependossier
werden onlangs de stoepen vernieuwd in de wijk
Meulenveld, namelijk in de Zandveldstraat, de
Zorgvlietstraat, de Schutterstraat, de Berkenstraat en
de Leeuwerkstraat.

Verder worden ook nog nieuwe stoepen aangelegd in
een gedeelte van de Zandbosstraat en bij het woonzorg-
centrum. Samen met de aanleg van het Beckerstraatje,
een nieuw voetpad in het centrum van Kinrooi nabij de
Molenweg, bedraagt de raming van deze stoepenre-
novatie ongeveer 270.000 euro.



gezondheid

Kinrooise HartRidders
Op 16 oktober werd een Kinrooise delegatie van het AED-project tot
HartRidder geslagen in Brussel. Deze erkenning door de Belgische
Cardiologische Liga was volledig te danken aan het feit dat Kinrooi
met het meeste aantal AED-toestellen per inwoner de meest hartveilige
gemeente van Vlaanderen is! Wij vroegen meer informatie hierover aan
burgemeester Jo Brouns en OCMW-voorzitster en schepen van welzijn
Anita Meerten.

Jo Brouns: “Dankzij de zeer goede
samenwerking tussen Unizo Kin-
rooi, Rode Kruis Kinrooi en de
gemeente Kinrooi beschikt onze ge-
meente over maar liefst 22 AED-
toestellen. Dit is het resultaat van het
project Hartveilig ondernemen in Kin-
rooi waarbij talrijke lokale handelaars
en ondernemers ingingen op het
aanbod om een financiële bijdrage te
leveren voor meer AED-toestellen
in het straatbeeld. Dat werd een
ongekend succes zodat Kinrooi nu
één AED-toestel op 550 inwoners
heeft!”

Anita Meerten: “Dit zeer lovens-
waardig initiatief is de Belgische Car-
diologische Liga ter ore gekomen. Vijf
jaar geleden lanceerde ze de campag-

ne Durf Redden. Ieder jaar organi-
seert de Belgische Cardiologische
Liga een plechtigheid die ze HartRid-
ders doopten. Op die dag worden

Anita Meerten werd in Brussel
geïnterviewd door Bert Kruismans

mensen die iemand van een hartstil-
stand hebben gered, gehuldigd. In
Brussel kregen Anita Flipkens (Ro-
de Kruis Kinrooi), Juri De Groote
(als voorzitter van Unizo Kinrooi, de
vereniging van de zéér gulle onder-
nemers die dit mogelijk maakten),
burgemeester Jo Brouns en ikzelf de
titel HartRidder.”

Jo Brouns:  “Volgens de Belgische
Cardiologische Liga doet ons project
de overlevingskansen van ‘n slacht-
offer met een hartstilstand aanzien-
lijk stijgen en zal het hopelijk veel
andere gemeenten inspireren om
hetzelfde te doen!

Uiteraard zijn wij heel blij met deze
titel maar hier wil ik nogmaals de
‘trekker’ van dit project Anita Flip-
kens van het Rode Kruis Kinrooi én
onze ondernemers bedanken die dit
allemaal mogelijk hebben gemaakt
met hun bijdragen.”

“Wij bedanken onze
ondernemers die dit
allemaal mogelijk
hebben gemaakt”



zorg &welzijn

Kinrooise Buurtgezellen
In het najaar van 2015 gaven enkele mensen van de dienst ouderenzorg
van het Kinrooise OCMW op de gemeenteraad een toelichting over
hun plannen rond het project “Buurtgezellen”, een manier om buurtge-
richte zorg tot bij onze senioren te brengen. Jacky Daemen, voorzitter
van de Kinrooise gemeenteraad, voelde zich sterk aangesproken door
dit initiatief. Wij vroegen hem wat hem hierin aantrok.

Jacky Daemen: “Buurtgezellen” leek
me van bij het begin een zeer mooi
en waardevol project. Daarom stelde
ik me ook kandidaat om te helpen
bij het voeren van de verkennende
gesprekken met onze senioren.

Een opleiding, verzorgd vanuit het
RIMO, is en was noodzakelijk om op
een afdoende manier de eventuele
noden te kunnen detecteren waar-
mee onze senioren dagelijks gecon-
fronteerd worden.

Verkennend bezoek

Ons verkennend bezoek aan de se-
nioren wordt op voorhand via een
brief aangekondigd waarin vermeld
staat wanneer het gesprek gepland
is, wat de bedoeling ervan is en waar-
in een foto staat van de persoon die
langs zal komen. Senioren die liever
niet bezocht willen worden, kunnen
dat altijd via een telefoontje laten
weten.

CD&V@Kinrooi: En hoe komen jullie
aan de naam ‘Buurtgezellen’?

Jacky Daemen: “De ‘zorgvragen’ die
uit de gesprekken naar voren komen,
worden in overleg met de betrok-
kene opgevolgd door een profes-
sionele coördinator (voor Kinrooi is
dat  Sandra Cornelissen).

Dit kan gaan om nood aan hulp in
huis, een warme maaltijd, een finan-
ciële tegemoetkoming of zorg met
een informeel karakter.

Doorverwijzing naar het professio-
nele netwerk en het aanwezige vere-

nigingsleven ligt voor de hand, maar
het is ook zeer belangrijk om aanslui-
ting te vinden met buurtbewoners
die een rol kunnen spelen in het
netwerk van de ouderen.

Zorgzame buren

Dit zijn buren die een handje toeste-
ken, elkaar gezelschap bieden of sa-
men iets ondernemen. Zij scheppen
dat “ietsje” meer! En de buurtbe-
woners die deze rol willen opnemen
noemen we “buurtgezellen”!

Deze buurtgerichte zorg moet je zien
als ‘n organisatiemodel om te groei-
en naar een zorgzame buurt: de
buurt met zijn bewoners verder op-
waarderen als waardevolle en soli-
daire leefomgeving omdat het daar
is waar we het vaakst vertoeven als
we ouder en minder mobiel zijn!

De bevragingen van de senioren zijn
begonnen in het voorjaar van 2016.
Eerst kwamen de 90-jarigen aan de
beurt en momenteel zijn we bezig
met de 80-jarigen (in het voorjaar
komen Ophoven en Geistingen nog
aan bod).

Wat mij persoonlijk het meest boeit
aan deze gesprekken is de openheid
waarmee ze gevoerd worden. Dat
geeft voor mij aan dat onze senioren
heel veel vertrouwen in ons hebben
en dat het de moeite waard is om
voor hun vragen en zorgen op te
komen!”

Buurtgezellen
=

“groeien naar een
zorgzame buurt”

Jacky Daemen op bezoek bij 80-plusser Theo Lemmens



innovatie & landbouw

gelukkig nieuwjaar

Agropolis: warmte & yacon!

Wim Rutten: “De laatste stappen in
de ontwikkeling zijn het plaatsen van
bewakingscamera’s en het aanleggen
van een warmtenet. Dat laatste
heeft als doel om collectief opgewek-
te warmte via een netwerk van goed
geïsoleerde ondergrondse leidingen
te verdelen onder de bedrijven op
de site. Deze warmte kan dan ge-
bruikt worden voor het verwarmen
van gebouwen en serres, maar ook
voor het drogen van allerhande
producten.

Incubator

Hubert Brouns: “Ook de bouwwer-
ken aan de incubator krijgen steeds
meer vorm.  De ruwbouw is bijna
klaar, waarna de technieken kunnen
geplaatst worden en overgegaan kan
worden tot de finale afwerking.  Doel
is om de werken in mei 2018 af te
ronden. 

Projecten

Op vlak van projecten heeft Agro-
polis onlangs de gemeente mee op
de kaart gezet dankzij de introductie

Agropolis Kinrooi, de agrarische bedrijvenzone en incubator, bouwt
(letterlijk) verder aan haar toekomst. De wegeninfrastructuur van de
bedrijvensite is inmiddels volledig afgewerkt. Voor een stand van zaken
interviewden wij Wim Rutten, schepen én afgevaardigd beheerder van
de vzw Boterakker, en Hubert Brouns.

van www.tastyyacon.be. Dit nieuw
Kinroois knolgewas, initieel afkomstig
van het Andes-gebergte, heeft een
enorme media-aandacht gekregen en
wordt inmiddels via de groothandel
verdeeld over gans Vlaanderen. Dit

project werd mee mogelijk gemaakt
dankzij het gemeentebestuur, de
provincie Limburg en de vzw Boter-
akker.”

Wim Rutten: “Verder hebben zich
diverse investeerders gemeld bij
Agropolis. De eerste bewoner van
de incubator, IPM Impact, zal zich
specifiek richten op onderzoek naar
geïntegreerd pestmanagement (waar
mogelijk met inzet van natuurlijke
vijanden i.p.v. pesticiden).

Op de site mogen we bovendien een
kwekerij verwelkomen die zich spe-
cialiseert in de teelt van biologi-
sche exotische paddestoelen, dit
op basis van houtsnippers. Shiitake,
Eryngii en Maitake zijn maar een paar
soorten uit het productgamma.

Tot slot wordt ook hard gewerkt aan
de komst van de machinering, het
onderzoekscentrum voor me-
dicinale cannabis, de uitbreiding
van Fish2Be en de vestiging van
Storm Seeds.” 

Incubator Agropolis

De drijvende krachten achter Agropolis:
Hubert Brouns en Wim Rutten



cultuur & verenigingsleven

Zeer druk bezette Stegel!

Binnenkort zal gestart worden
met de aanleg van de parking langs
gemeenschapscentrum De Stegel
te Molenbeersel. Aan schepen van
cultuur Sylvie Vanmonfort vroegen
we hoe die parking er zal uitzien.

Sylvie Vanmontfort: “Op de par-
king langs De Stegel worden er 45
gewone parkeerplaatsen plus 3 par-
keerplaatsen voor andersvaliden ge-
realiseerd. Er zullen een 7-tal bomen
en de nodige beplanting voorzien
worden.

De parking wordt aangelegd met
dezelfde ‘waterpasserende’ klinkers
zoals bij De Stegel.  Het is de bedoe-
ling dat deze parking ook als een
nieuw dorpsplein kan fungeren!

Parking Stegel

Gemeenschapscentrum De Stegel is al actief sinds het begin van 2014.
In die eerste werkingsjaren hebben we de activiteiten die georganiseerd
worden in deze prachtige accommodatie gestaag zien toenemen. Sylvie
Vanmontfort, schepen van cultuur, geeft meer uitleg.

Sylvie Vanmontfort: “Wanneer je
kijkt naar de bezettingsgraad van de
grote  en de kleine zaal in De Stegel
dan zie je dat deze zalen praktisch
ieder weekend en vaak zelfs door de
week bezet zijn, niet alleen met onze
eigen activiteiten maar vooral met ac-
tiviteiten van verenigingen en parti-
culieren. In onze twee vergaderloka-

len wordt praktisch iedere dag  ver-
gaderd door onze verenigingen.

Bekende gezichten

En uiteraard zijn we er trots op dat
we sinds de opening al een groot
aantal bekende gezichten naar Kin-
rooi hebben kunnen brengen. Dan

denk ik onder andere aan Loes Van-
denheuvel, Matteo Simoni, Ann
Helena Kenis, Els De Schepper,
Bart Herman, Peter Koelewijn,
An Nelissen, Rapalje, Slongs
Dievanongs, Sabien Tiels, Astrid
Nijgh, Denny Christian, Thomas
Smith, Laura Lynn en Lucas Van
den Eynde: mooi lijstje toch!

Daarnaast hebben we al verschil-
lende edities van onze ‘Megafestatie’
(met o.a. Stormrider, Koyle, the
Art of Pantera) kunnen organise-
ren en hebben we al verschillende
tentoonstellingen van beeldende
kunst gehad in de inkomhal.

En er staan dit seizoen nog enkele
voorstellingen op het programma die
je zeker moet aankruisen in je agenda:
op 17 februari komt Bert Kruis-
mans, 10 maart volgt een folk night
met Snakes in Exile en Rapalje en
op 7 april een country & western-
avond met o.a. Robby Longo.
Iedereen is van harte welkom!



sport & verenigingsleven

Tijdens Hengel Expo 2017 in Kortrijk op 25 november werd met de
steun van de beroepsfederatie BFHB de Hengelsportpromotieprijs
toegekend aan de gemeente Kinrooi. Nu mogen wij ons de visvrien-
delijkste gemeente van Vlaanderen noemen! Waarom de gemeente
Kinrooi deze promotieprijs verdient, vertelt ons Mark Hoedemakers,
de voorzitter van de Vereniging van Belgische Karpervissers én CD&V-
gemeenteraadslid  in Kinrooi.

De Maasvissers. Daarmee is Kin-
rooi met recht en reden een abso-
lute voortrekker inzake medebe-
heer van hengelwater voor vissers.

Paul Verlinden is als Belgisch kam-
pioen en vice Belgisch kampioen fee-
der tweemaal in de top 3 geëindigd

als Sportpersoonlijkheid van het jaar
in Kinrooi, een blijk van waardering
voor de hengelsport!

Waardering

Deze blijk van waardering merkten
de vissers ook door de aanwezig-
heid van heel wat gemeenteraads-
leden, schepenen en de burgemees-
ter op het Belgisch Kampioenschap
Feeder in 2016.

Wij ervaren als hengelaars een ge-
zonde samenwerking op basis van
onderling vertrouwen. In de toe-
komst zal deze relatie nog resul-
teren in een verdere bloei en groei
van onze hengelsport. Ik denk in de
eerste plaats aan een opwaardering
van onze opslagruimte en aanpalend
afdak op de Steenberg, en op een
ondersteuning vanuit de gemeente
bij een volgend groot event (BK of
misschien zelfs WK?)!”

Het is heerlijk vissen in Kinrooi!

Mark Hoedemakers: “In Kinrooi
krijgt de hengelsport de ondersteu-
ning die nodig is om volop te genie-
ten van de waterkant!

Op de Steenberg kunnen vissers die
zijn aangesloten bij de Maasvissers,
stapvoets met de auto tot aan hun
stek rijden. Ook aan de oevers aan
Boterakker zijn er bij de herinrich-
ting een aantal parkeerplaatsen
voorzien, zodat vissers op wandel-
afstand hun wagen kunnen parke-
ren. Tijdens wedstrijden kan deze
Boterakker zelfs binnendijks (zomer-
dijk) met de auto worden gebruikt.
Bij de herinrichting van deze grind-
plas is ook rekening gehouden met
de wensen van de Maasvissers inza-
ke diepteverloop van deze oever.

Beheer

Verder valt het beheer van de Steen-
berg en Boterrakker al sinds 2000
onder de verantwoordelijkheid van

“Een gezonde
samenwerking op

basis van onderling
vertrouwen”



verenigingsleven

Op zondag 14 januari 2018 organiseert CD&V-
Kinrooi (onder impuls van Vrouw & Maatschappij
Kinrooi) een nieuwjaarslunch in zaal Oppenhof te
Kessenich.

De lunch start rond 11u en zal rond 14u eindigen. De
dames van Vrouw & Maatschappij staan zelf achter de
kookpot en hebben gekozen voor een lekkere lunch-
formule met een voorgerechtenbuffet, soep, hoofd-
gerechten en een dessert! Het bestuur van V&M Kinrooi,
bestaande uit Linda Cox, Andrea Henkens, Anita Meerten,

Iedereen welkom
op onze

Nieuwjaarslunch

Wens iedereen

gelukkig nieuwjaar
op zondag

14 januari
in zaal Oppenhof te Kessenich

Lid worden van CD&V-Kinrooi
De mensen die het vorige jaar al lid waren van CD&V-Kinrooi krijgen
ieder jaar op het einde van november een bericht van ons om hun
lidmaatschap te vernieuwen. Maar er zijn misschien nog meer Kin-
rooienaren die deel willen uitmaken van onze grote vereniging. Daarom
geven we u hieronder de mogelijke tarieven voor het CD&V-lidmaat-
schap.

Wie lid wil worden van CD&V-Kin-
rooi kan dat door het lidgeld te stor-
ten (zie voor tarieven het lijstje hier-
naast) op de rekening van CD&V-
Kinrooi, nl.  BE69 7352 2253 6778
met vermelding ‘lidgeld 2018’.

Zo word je opgenomen in de grote
ledenfamilie van CD&V-Kinrooi

(maar liefst 400 leden!) en houden
we je regelmatig op de hoogte van
onze acties en activiteiten en krijg je
regelmatig zowel de nationale als
provinciale en lokale informatie-
bladen.

Indien je graag hebt dat één van onze
mandatarissen of bestuursleden eens

langs komt om je lidmaatschap te
bespreken, dan kan je dat melden via
hubert.vaneygen@skynet.be.

hoofdlid 12 euro

bijlid 6 euro

75+, gehandicapten 6 euro

familietarief 25 euro

V&M extra 2,5 euro

Senioren extra 1 euro

Jong CD&V extra 2,5 euro

Riet Vanhoef, Christiane Van Eygen en Jeannine Veugelaers
zal zorgen voor een goeie gang van zaken!
Voor slechts 20 euro per persoon (drank inbegrepen)
kan je deelnemen aan dit jaarlijkse netwerkmoment voor
CD&V-Kinrooi! Gelieve je bijdrage vóór 9 januari te
storten op rek. nr. BE58 7352 2253 6879 van CD&V-
Kinrooi, Weertersteenweg 265, 3640 Kinrooi, met de
vermelding van ‘nieuwjaarslunch x het aantal personen’.

Sfeerbeeld van één van de vorige nieuwjaarsactiviteiten
van Vrouw & Maatschappij Kinrooi



activiteiten

Activiteitenkalender
Herfstwandeling
Op zondag 26 november organiseerde Vrouw &
Maatschappij Kinrooi een herfstwandeling doorheen
Kessenich. Vertrek en aankomst was aan De Smakerij te
Kessenich. Meer dan 30 leden namen deel aan deze
gesmaakte wandeling!

Kinrooi in beweging
 14 januari 2018

Nieuwjaarslunch voor alle leden en sympathi-
santen in Oppenhof te Kessenich (zie elders in dit
blad)

 21 maart 2018

Kookactiviteit voor mannen en vrouwen in De
Stegel te Molenbeersel (onkosten worden gedeeld
door de deelnemers).

 6 mei 2018

Vrouwenuitstap naar Antwerpen: We ver-
trekken per trein naar Antwerpen om 9u21 en
komen aan in Antwerpen rond 11u.  We lunchen
dan eerst. Om 14u staat onze gids klaar om met
ons een wandeling te maken door de jodenbuurt.
Deze wandeling duurt ongeveer 2 uren en onder-
weg wordt er verteld over de toch zeer speciale
jodencultuur. Inschrijven bij Jeannine Veugelaers
(j.veugelaers@telenet.be).

Contact?
voorzitter
Jan Vandeberg 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

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’.

Colofon
Eindredactie CD&V@Kinrooi:

H. Van Eygen, J. Brouns, J. Vandeberg

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

Schrijf mee ons programma

Volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkie-
zingen. Ter voorbereiding van deze verkiezingen zijn
we zopas gestart met enkele werkgroepen, onder
andere om na te denken over ons programma voor
de volgende 6 jaren.

Heb jij ook suggesties of ideeën, dan kan je die
altijd sturen naar onderstaande contacten.

Ben je lid van CD&V-Kinrooi, dan kan je je opgeven
om deel uit te maken van de programmawerkgroep!


