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Beste lezer
Het nieuwe jaar is alweer eventjes
bezig, maar misschien herinnert u zich
de woordzoeker nog uit ons laatste
huis-aan-huisblad van 2020. Wie de
winnaars zijn, ontdekt u op pagina 3.
Zij kregen een mooie prijs, waarmee we
onze lokale handelaars steunden.
Als team zetten we ons nog steeds in
voor een groener en netter Glabbeek.
Van Mooimakers kregen we voor onze
inzet van het afgelopen schooljaar een
mooie beloning. Geheel onverwacht,
maar daarom niet minder gewaardeerd.
Ook dit jaar blijven we ons inzetten voor
de natuur en u kan, indien u dit graag
wil, meedoen. U leest er verderop meer
over.

Zeg het met een dessertje

Dessertenbuffet aan
huis voor Moederdag

Zonda

9 mei

Wilt u uw mama of vrouw verrassen met een lekker dessertenbuffetje op
Moederdag? Wij bezorgen u graag een mix van lekkere dessertjes: wafeltje,
cupcake, brownie, chocomousse en nog meer lekkers.
Bestel ten laatste op dinsdag 4 mei en wij zorgen voor een lekker
dessertenbuffet.
5 euro per persoon.

Hou jullie goed en gezond.

Katrien Everaert
Voorzitter N-VA
Glabbeek

Noteer nu al in uw agenda
Zondag 11 juli 2021:
Ontbijtmand
Zaterdag 2 oktober 2021:
Afhaaleetfestijn

Bestellen kan via www.n-va.be/glabbeek of lies.boels@n-va.be.
Leveren of afhalen kan tussen 12.30 en 15.30 uur.
Afhalingen:
Kerkstraat 1A
3381 Kapellen

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 29 maart.
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Een groener en netter Glabbeek
Gemeentebestuur duldt geen inspraak over
vuilnisbakkenbeleid
In ons vorige huis-aan-huisblad las u dat
N-VA Glabbeek vuilniszakken ophing
om bij het gemeentebestuur aandacht te
vragen voor het zwerfvuilprobleem in onze
gemeente. Het gemeentebestuur reageerde
in eerste instantie positief op onze oproep
om meer vuilnisbakken te plaatsen en wou
dit met ons verder opnemen.
Toen we het bestuur contacteerden om
samen te zitten, bleek dat ineens niet meer
nodig. Schepen van Milieu Kris Van

Winkelen trok de uitgestoken hand weer in.
“In samenwerking met Mooimakers brengen
we alle vuilnisbakken op publieke locaties
in kaart en zal er bijgestuurd worden waar
nodig. We opteren hierbij om ons te baseren
op hun expertise”, was zijn antwoord.
Wij zijn uiteraard blij te horen dat het
gemeentebestuur ondertussen actie ondernomen heeft. Wij betreuren alleen dat wij
niet actief mogen meedenken en aanbevelingen mogen maken.

Bij gebrek aan vuilnisbakken hing N-VA
Glabbeek vorig jaar zelf vuilniszakken op.
De N-VA is tevreden dat de gemeente werk
maakt van een vuilnisbakkenplan, maar
betreurt dat dat zonder inspraak gebeurt.

N-VA Glabbeek krijgt beloning van Mooimakers
N-VA Glabbeek houdt Glabbeek al jaren proper, of doet een poging tot. Want of we het nu willen of niet, zwerfvuil blijft een
hardnekkig probleem. Mooimakers beloonde onze inzet met een mooie cheque.
Minstens één keer per maand gaan we
op pad om zwerfvuil te rapen. Vorig jaar
(schooljaar 2020-2021) schreven we ons
bij Mooimakers in voor het actieplan
‘Operatie Proper’. Met dat actieplan wil
Mooimakers het zwerfvuilprobleem aanpakken en willen ze scholen, groepen en
verenigingen belonen die zwerfvuil rapen.
Nu mochten we, geheel onverwacht, een
cheque van Ecowerf ontvangen voor onze
mooie daad. Uiteraard zijn wij hier heel
blij mee.

Doe mee!
Ook dit jaar nemen we deel aan ‘Operatie

Proper’. We doen graag een warme oproep
aan alle scholen, groepen en verenigingen
in onze gemeente om hetzelfde te doen.
Hebt u een hart voor de natuur? Zit u in
een school, groep of vereniging? Is het een
kleine moeite om tijdens een wandeling
wat rondslingerend afval te verzamelen?
Meld u dan aan voor ‘Operatie Proper’ op
www.mooimakers.be en wie weet krijgt u
na één jaar zwerfvuil verzamelen ook een
mooie beloning.
Een goede zaak voor de natuur, een kleine
moeite voor u én u krijgt er nog iets voor
terug ook! De natuur zal u dankbaar zijn.

Contacteer ons gerust als u meer
informatie wenst.

Afbraaktijd van afval in de natuur

Zwerfvuilacties:
noteer nu al in
uw agenda
Zaterdag 12 juni
Zaterdag 18 september:
World Cleanup Day
Zaterdag 20 november

Niemand houdt van afval in de natuur en toch komt het er
nog dagelijks terecht. Wist u hoe lang volgende producten in
de natuur liggen, voor ze helemaal afgebroken zijn?
Een sigarettenpeuk  15 jaar
Een krant  6 maanden
Een blikje frisdrank  50 jaar
Een bananenschil  1-3 jaar
Wollen kledij  +/- 5 jaar
Glazen flessen  1 miljoen jaar
Een plastic boodschappentas  meer dan 50 jaar
Kauwgom  20-25 jaar
Bron: onzenatuur.be

glabbeek@n-va.be

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

3

Winnaars nieuwjaarsactie krijgen
lokale prijs
Corona gooide dit jaar roet in het eten: een nieuwjaarsdrink voor onze leden zat er niet in. Ter vervanging
lanceerden we in ons vorige huis-aan-huisblad een
nieuwjaarsactie met woordzoeker. We zochten naar negen
namen én de link tussen die namen. Onder de correcte
inzendingen hebben we drie cadeaus verloot.
Stefanie uit Attenrode ging met de eerste prijs lopen. Zij
kreeg van ons een smakelijk pakketje van de Vidange uit
Wever. Ook bij Rudi en David gingen we langs met iets
lekkers.
Bij N-VA Glabbeek zijn er geen verliezers: alle deelnemers
kregen een klein geschenkje in de brievenbus.
Bedankt aan iedereen die deelgenomen heeft!

Correcte antwoorden:
De negen namen waren: Jan Jambon, Hilde Crevits, Bart Somers,
Ben Weyts, Zuhal Demir, Wouter Beke, Matthias Diependaele,
Lydia Peeters en Benjamin Dalle.
De link was: de ministers van de Vlaamse Regering.

Wist u dat …

we zaterdag 27 maart zwerfvuil gingen rapen?
We vertrokken aan de kerk in Zuurbemde richting
Hoeledenstraat.Wat een buit! En dat op zo’n klein
stukje. We staken in de brievenbussen die we
passeerden een herbruikbaar afvalzakje van
Mooimakers, handig voor in de auto.

bestuursleden Dorien
Boels, Lies Boels en
Katrien Everaert in
december bloed gingen
geven voor de Warmste
Week?

Toerisme Vlaams-Brabant op
onze vraag de ontbrekende
plannetjes toegevoegd heeft
van enkele wandelroutes in
Glabbeek? U kan nu via
toerismevlaamsbrabant.be
de pdf- én GRX-bestanden van
de Glazuurwandeling,
Boomgaardenwandeling,
Heirbaanwandeling en de
Boeslinterwandeling
terugvinden en downloaden.

we de politiezone van het Hageland
gecontacteerd hebben om een buurtinformatienetwerk te starten, zoals de
procedure voorschrijft? De politiecommissaris
van het Hageland heeft ons gevraagd om
contact op te nemen met de burgemeester.
Wordt dus vervolgd.

Volg ons op sociale media en blijf op de hoogte van onze activiteiten
www.n-va.be/glabbeek

N-VA Glabbeek

nva_glabbeek

@NVA_Glabbeek

www.n-va.be/glabbeek
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels,
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie.
Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groepsimmuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmettelijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren.
Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ontzettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen
Vlamingen.
Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken.

Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de
6,5 miljoen andere Vlamingen”
Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven.
Daar snakken we met z’n allen naar.”
Lorin Parys, Vlaams volksvertegenwoordiger

