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Beste inwoner
De voorbereidingen voor de
verkiezingen van 26 mei
draaien op volle toeren.
Wij stellen u graag enkele
prominente kandidaten uit
onze regio voor. Allessia Claes
uit Scherpenheuvel-Zichem,
Ine Tombeur uit Tienen en
Arnout Coel uit Lubbeek. Op
pagina 3 leest u meer over
hen. N-VA Glabbeek zal hen
en de andere kandidaten uit
het Hageland ondersteunen.
Onze afdeling hield eind
februari bestuursverkiezingen.
Met een sterk team staan wij
klaar om er de komende drie
jaar stevig in te vliegen.
Katrien Everaert
Voorzitter

Bestuursleden
N-VA Glabbeek zijn
echte Mooimakers!
Op zaterdag 2 maart gingen enkele bestuursleden én leden
van onze afdeling enkele uurtjes op pad om zwerfvuil te
verzamelen.
We verzamelden aan de Kloemp in Bunsbeek en trokken van
daaruit naar het voetbalveld en de omliggende veldwegjes.
Die mooie wandelwegen ontdeden we van klein en groot
afval. Zo vonden we bijvoorbeeld een radio, twee autobanden
en zelfs een tractorband.
Het is niet de eerste keer dat we zwerfvuil verzamelden.
Vorig jaar startte N-VA Glabbeek met haar zwerfvuilacties.
Eén keer om de drie maanden gaan we op pad.
Wilt u ook een echte Mooimaker worden?
Ga dan met ons mee!
Zaterdag 8 juni
Vertrek om 14 uur aan de kerk in Attenrode
Zaterdag 21 september
‘World Cleanup Day’ - Vertrek om 14 uur aan de kerk in Wever
Zaterdag 16 november
Vertrek om 14 uur aan de bibliotheek in Glabbeek

Een onbezorgde oude dag
Donderdag 9 mei om 19.30 uur

Den Egger - Blauwe Zaal, August Nihoulstraat 74, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Zal u later voldoende pensioen hebben om te kunnen genieten van een onbezorgde oude dag? Wij vinden
het tijd om enkele misverstanden uit de wereld te helpen. N-VA Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem, Diest,
Bekkevoort en Glabbeek slaan voor deze thema-avond de handen in elkaar.
Kamerlid Jan Spooren (4de plaats Kamerlijst), pensioenspecialist van de N-VA, en Vlaams Parlementslid
Peter Persyn (1ste opvolger Kamerlijst), gespecialiseerd in ouderenzorg, komen op 9 mei naar Scherpenheuvel-Zichem. Zij komen u haarfijn uitleggen hoe de N-VA onze pensioenen betaalbaar wil houden.
Na de uiteenzetting zal u zich een helder beeld kunnen vormen van de uitdagingen die zich stellen,
de oplossingen die we voorstellen en de maatregelen die we al namen. De toegang is gratis en
iedereen is welkom, ook niet-leden!

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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N-VA Glabbeek kiest nieuw bestuur
Op vrijdag 22 februari hielden we onze bestuursverkiezingen. Onze stemgerechtigde leden kregen de kans
om zich kandidaat te stellen voor het bestuur. Uiteraard kregen zij allen ook een stem. Alle voorgestelde
kandidaten werden unaniem verkozen.
Katrien Everaert nam in oktober 2017 het voorzitterschap op zich en werd nu opnieuw verkozen tot voorzitter. Anja Merckx neemt
de fakkel over van Joeri Gilissen, zij wordt de nieuwe secretaris. Bjarne Storms wordt onze ledenverantwoordelijke. Dorien Boels
blijft jongerenverantwoordelijke en Lies Boels organisatieverantwoordelijke. Joeri Gilissen blijft bestuurslid.
Een enthousiast team dat zich de komende drie jaar zal inzetten voor Glabbeek!

Katrien Everaert
Voorzitter, communicatieverantwoordelijke, bestuurslid
N-VA arrondissement Leuven

Anja Merckx
Secretaris

Bjarne Storms
Ledenverantwoordelijke

Dorien Boels
Jongerenverantwoordelijke

Lies Boels
Organisatieverantwoordelijke

Joeri Gilissen
Bestuurslid

Volg ons op sociale media en blijf op de hoogte van onze activiteiten.
N-VA Glabbeek
nva_glabbeek
@NVA_Glabbeek

Word lid van de N-VA
Wilt u net als meer dan 45 000 andere Vlamingen deel uitmaken van de grootste partij van het land?
Word dan nu lid van de N-VA.
Lid worden is heel eenvoudig. Voor amper 12,50 euro per jaar bent u al lid. Jonger dan 31? Dan
betaalt u maar 5 euro per jaar. Bijleden in hetzelfde gezin worden al lid voor 2,50 euro per jaar.
De voordelen van het lidmaatschap zijn legio: een gratis abonnement op het Nieuw-Vlaams Magazine,
uitnodigingen voor alle N-VA-activiteiten, kortingen op politieke boeken. En niet te vergeten: uw stem
telt mee in de snelst groeiende partij van het land.
Surf naar www.n-va.be/word-lid

glabbeek@n-va.be
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Het Hageland verdient een sterke stem in Brussel
Op 26 mei kiest u uw nieuwe vertegenwoordigers in Brussel. Op de N-VA-lijsten vindt u drie sterke kandidaten met een hart voor het Hageland.
Met een stem voor Allessia Claes, Ine Tombeur en Arnout Coel kiest u voor vernieuwing gekoppeld aan ervaring, voor engagement en passie
gekoppeld aan gezond verstand. En bovenal kiest u voor drie gedreven kandidaten waar u de komende vijf jaar op kan rekenen in Brussel.

Allessia Claes (37) is fervent motorrijdster en woont in Scherpenheuvel-Zichem. Sinds 2013 is
ze gemeenteraadslid en in 2018 haalde ze als kandidaat-burgemeester in Scherpenheuvel-Zichem
een erg sterke persoonlijke score. Als ze niet met politiek of motorrijden bezig is, helpt Allessia
als vrijwilliger bij Project U/Turn, een organisatie die avontuurlijke reizen organiseert voor
mensen met een fysieke beperking. In het dagelijks leven is ze raadgever op het kabinet van
Vlaams minister Ben Weyts. Vanuit die ervaring interesseert ze zich sterk voor mobiliteit en
toerisme. Met haar achtergrond in de sociale wetenschappen wil ze eveneens het Vlaams sociaal
beleid versterken.

Allessia Claes
6de plaats Vlaams Parlement
• 37 jaar
• Scherpenheuvel-Zichem
• Raadgever Vlaams minister
Ben Weyts

“Ik wil Glabbeek en het Hageland een stem geven in het Vlaams Parlement. We hebben heel wat
mooie troeven, maar tegelijkertijd staan we voor grote uitdagingen, onder andere op het vlak van
leefbaarheid, mobiliteit, tewerkstelling, sociaal beleid en erfgoed. Samen met Vlaanderen kunnen
we meer realiseren voor het prachtige Hageland. Daar werk ik graag aan mee.”

Arnout Coel (33) verhuisde in 2016 van Rotselaar naar Lubbeek voor de liefde. Hij is getrouwd
met Lien Geutjens. Samen hebben ze twee kinderen, Arthur (2) en Brent (1 maand). Arnouts
weinige vrije tijd gaat vooral naar de zorg voor zijn kudde dwerggeiten. Hij is hobbyfokker en
lid van de Belgische Dwerggeitenorganisatie (BDO). Arnout stapte al vanop de schoolbanken
in de politiek. Als zestienjarige stampte hij mee N-VA-afdelingen uit de grond in het Hageland,
nam bestuursfuncties op in de verschillende bestuursniveaus van de partij en legde zo in onze
regio mee de basis van wat nu de grootste partij van het land is.
“Na zeventien jaar vrijwillige inzet voor de N-VA en mijn politieke idealen, met name een
welvarend en warm Vlaanderen, krijg ik nu de kans van de partij om een gooi te doen naar een
zitje in het Vlaams Parlement. Met uw steun en stem wil ik werken aan een financieel gezond
Vlaanderen, aan een efficiënte overheid en een rationeel maar warm beleid met specifieke
aandacht voor betaalbare en flexibele kinderopvang, kwaliteitsvolle zorg en meer ambitie voor
het milieu en dierenwelzijn.”
Stem Coel voor een warm Vlaanderen.

Ine Tombeur | 7de plaats Kamer
• 42 jaar
• Tienen
• Schepen

Arnout Coel
1ste opvolger Vlaams Parlement
• 33 jaar
• Lubbeek
• Voorzitter N-VA arrondissement
Leuven

Ine Tombeur is 41 jaar, getrouwd en heeft twee zonen: Elias (12 jaar) en Nelis (9 jaar). Ine
behaalde in 2014 al een mooie score vanop de elfde plaats voor het Vlaams Parlement en is
zeker geen ‘groentje’ in de politiek. “Ik ben vier jaar schepen in Tienen. Deze bestuursperiode
heb ik de uitdagende bevoegdheden sociaal beleid en integratie en dat gaat me goed af. Ik merk
dat ik het verschil kan maken en wil dat nu op een hoger niveau uitspelen. Het federale niveau
heeft bijvoorbeeld nog steeds een groot deel van het sociale pakket onder zijn vleugels en
zolang dat niet overgeheveld is, wil ik er alles aan doen om ook daar zaken in beweging te
brengen. Zaken die uiteindelijk sociaal en Vlaams zijn. Datzelfde geldt trouwens voor de
thema’s die met volksgezondheid te maken hebben. Plaats zeven is een strijdplaats, dat weet ik,
maar ik heb er ongelofelijk veel goesting in.”

Voor N-VA Glabbeek is de keuze duidelijk: onze stem gaat naar Allessia, Ine en Arnout. Onze stem gaat naar het Hageland.

www.n-va.be/glabbeek
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen,
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.
Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij.

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Vlaams-Brabant.
n-va.be/verkiezingen

Lennik

