
Noteer nu al in uw agenda

ZONDAG 10 JULI: ONTBIJTMAND

Zeg het met een dessertje

DESSERTENBUFFET 
VOOR MOEDERDAG
Wilt u uw mama of vrouw verrassen met een lekker 
dessertenbuffetje op Moederdag? Wij bezorgen u 
graag een mix van lekkere dessertjes: cupcake, 
brownie, chocomousse en nog meer lekkers. 

Bestel ten laatste op dinsdag 3 mei en wij zorgen voor 
een lekker dessertenbuffet aan huis op zondag 8 mei.
5 euro per persoon.

Afhalingen: Kerkstraat 1A, 3381 Kapellen

Bestellen doet u via www.n-va.be/glabbeek. Leveren of afhalen kan tussen 12.30 en 15.30 uur.

Zondag 

8 mei
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Nieuwe voorzitter voor onze afdeling
Om de drie jaar kiest elke lokale N-VA-afdeling een nieuw bestuur. Een afdelingsbestuur bestaat uit rechtstreeks verkozen 
bestuursleden en alle N-VA-mandatarissen die in de gemeente wonen. De leden van N-VA Glabbeek trokken op 7 maart naar de 
stembus. Lies Boels werd unaniem verkozen als nieuwe afdelingsvoorzitter. 

Alle leden van N-VA Glabbeek konden zich kandidaat stellen 
voor de functie van voorzitter, ondervoorzitter of bestuurslid. 
Op 7 maart kregen ze bovendien de kans om hun stem te laten 
horen en mee het nieuwe afdelingsbestuur te kiezen. Dat gebeurde 
onder toeziend oog van Vlaams Parlementslid Arnout Coel. 

Lies Boels unaniem verkozen
De N-VA-leden verkozen Lies Boels unaniem als nieuwe voor-
zitter. Het ondervoorzitterschap is weggelegd voor Dorien Boels. 
De overige functies, zoals communicatieverantwoordelijke en 
penningmeester, werden tijdens een volgende bestuursvergade-
ring toegewezen. 

Goede keuze
“Na vier en een half jaar als voorzitter geef ik graag de fakkel 
door aan Lies”, reageert aftredend voorzitter Katrien Everaert. 
“Lies heeft zich de voorbije jaren bewezen als bestuurslid. Ze was 
mijn rechterhand en ondersteunde mij op vele vlakken bij mijn 
voorzitterschap. Ik ben er dan ook zeker van dat we als afdeling 
een goede keuze gemaakt hebben en dat zij dit goed zal doen. Ik 
zal haar uiteraard ook bijstaan en begeleiden in haar nieuwe rol 
waar nodig.”

Fantastisch team
Katrien kijkt positief terug op haar periode als afdelingsvoorzit-
ter. “Ik ben blij met wat we als ploeg verwezenlijkt hebben sinds 
ik voorzitter geworden ben in oktober 2017. Dat hadden we alle-
maal niet kunnen doen zonder een fantastisch team. Ik ben ieder 

van hen daarom heel dankbaar dat ze in mij geloofd hebben, 
maar vooral dat we de kans kregen om samen te groeien.”

Werk verderzetten
De voormalige voorzitter blijft binnen de afdeling actief als 
communicatieverantwoordelijke en ze blijft ook lid van het 
arrondissementele N-VA-bestuur van Leuven. “Ik wil Katrien 
bedanken voor haar ongelooflijke inzet van de voorbije jaren”, 
zegt haar opvolger Lies Boels. “Ik kijk ernaar uit om haar werk 
verder te zetten.”

Winnaars nieuwjaarsactie
We geven u graag nog de winnaars van onze nieuwjaarsactie mee. Die actie 
kon u terugvinden in ons huis-aan-huisblad van december. De mascotte zat 
verstopt in het vakje H11.

Onder de correcte inzendingen trok een onschuldige kinderhand drie 
winnaars. Jennifer uit Attenrode ging met de eerste prijs lopen. Wij gingen 
bij haar langs met een pakket van Selavin uit Kortenaken. Ook bij Erna en 
Lilianne bezorgden we iets lekkers.
Bedankt aan alle deelnemers!

Katrien Everaert geeft na meer dan vier jaar de voorzittersfakkel 
door aan Lies Boels. 

glabbeek@n-va.be
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  we eind december bij de 
leden van onze afdeling 
langsgingen met een 
verrassing? Ieder van hen 
kreeg een echte ‘Vlaamse 
Leeuw’. Schol!

  Dorien Boels en Katrien Everaert 10 
kilometer wandelden voor de campagne 
‘Loop voor hoop’ van Welzijnzorg?

  u op 14 april tussen 17.30 en 20.30 uur 
bloed kan geven in de gemeenteschool 
De Springplank? U komt er ongetwijfeld 
enkele van onze bestuursleden tegen.

  we aanwezig waren bij de aftrap van 
‘Op tournee met Bart De Wever’? Hij gaf er 
een korte terugblik op de afgelopen jaren 
en zijn visie op de toekomst.

Wist u dat …

Volg ons op sociale media en blijf 
op de hoogte van onze activiteiten

N-VA Glabbeekwww.n-va.be/glabbeek nva_glabbeek

Jong N-VA kiest nieuw bestuur tijdens WinterTreffen
Naar goede gewoonte ging onze jongerenverantwoordelijke Dorien Boels ook dit jaar 
met Jong N-VA op WinterTre� en. Een heel weekend dat gewijd werd aan workshops, 
sprekers en netwerking.

Onder anderen de directeur van de studiedienst van de N-VA, Sven De Neef, kwam spreken 
over het aankomende N-VA-congres in 2023. Kamerlid Theo Francken gaf een lezing over 
de NAVO. 

Op zondag stonden de bestuursverkiezingen van Jong N-VA op de planning. Het nieuwe 
bestuur werd er verkozen. Proficiat aan de nieuwe Jong N-VA-voorzitter Jeroen Bergers.

Ook Dorien Boels werd opnieuw verkozen als bestuurslid van de afdelingsraad van de 
nieuwe Jong N-VA-ploeg. Proficiat, Dorien!

www.n-va.be/glabbeek
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Kerncentrales sluiten is 
vergissing van de eeuw

De Belgische kerncentrales waren in 2021 goed voor 
meer dan de helft van onze stroomproductie. Tegelijkertijd 
stoten ze amper CO2 uit. 

Het is onbegrijpelijk dat de federale regering onze goedkoopste 
en meest klimaatvriendelijke energiebron wil uitschakelen. 
Dat is de vergissing van de eeuw.

De N-VA kiest voor betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.

Wij passen voor het paars-groene recept dat de kerncentrales wil sluiten, vervuilende 
gascentrales wil bijbouwen en onze energieprijzen afhankelijk zal maken van Rusland. 
De N-VA kiest voor een realistische energiemix waarin kernenergie een rol blijft spelen en 
waarbij onze energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam blijft.
Nog vragen over kernenergie? U vindt de antwoorden op www.kernenergie.vlaanderen.
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Elektriciteitsproductie in 2021 CO2-uitstoot in 2021
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