
Geniet op zondag 10 juli 
van een heerlijk ontbijt

U houdt van een heerlijk en uitgebreid ontbijt, maar u heeft geen zin om hiervoor vroeg op te staan en naar de bakker te gaan? 
N-VA Glabbeek biedt u de mogelijkheid om op zondag 10 juli onbezorgd en in uw pyjama te genieten van een lekker én aan 
huis geleverd ontbijt. 

Geniet van een rijkelijk gevulde ontbijtmand met broodjes, beleg, yoghurt, fruit, drank, enzovoort. Voor 12 euro per volwassene 
en 7 euro per kind leveren we deze mand aan huis op het door u gekozen tijdstip (tussen 7.30 uur en 11 uur).

U kan de ontbijtmand ook afhalen in de Kerkstraat 1A te Kapellen. Al dan niet in pyjama.

Bezorg onderstaand strookje vóór 5 juli aan Lies Boels (Kerkstraat 1A, 3381 Kapellen), mail uw bestelling naar 
lies.boels@n-va.be of schrijf in via www.n-va.be/glabbeek. Gelieve het gepaste bedrag vóór 5 juli over te schrijven 
op BE22 9733 5438 1147 of cash te betalen aan Lies Boels.

Ontbijt volwassenen: ….......... x 12 euro = ….......... euro

Ontbijt kindjes: ….......... x 7 euro = ….......... euro

Totaal = ….......... euro

  De ontbijtmand mag geleverd worden.  
  Ik kom de ontbijtmand ophalen in Kapellen, Kerkstraat 1A.

Inschrijven voor het ontbijt vóór 5 juli!

Naam:  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres:  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Gsm/telefoon: E-mail:

Leveren of ophalen tussen:

 7.30 uur – 8 uur
  8 uur – 8.30 uur
  8.30 uur – 9 uur 
  9 uur – 9.30 uur

  9.30 uur – 10 uur
  10 uur – 10.30 uur
  10.30 uur – 11 uur

Inschrijven 
voor 5 juli

De ontbijtmand mag geleverd worden op het volgende adres:  .............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Wist je dat

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

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

  we naar de lentereceptie in Tienen gingen? 
Minister Zuhal Demir was daar ook.

  het dessertenbuffet voor 
Moederdag alweer een groot 
succes was?

Rode recepten 
maken rode cijfers

Te veel mensen die kunnen werken, 

doen dat vandaag niet. De Vivaldi-

regering zorgt vooral voor hen: zij 

profiteren sneller dan wie ook van 

de indexering, zien hun uitkeringen 

stijgen en genieten van uitgebreide 

steunmaatregelen. Wie betaalt dat? 

De Vlaming die werkt, spaart en 

onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, 

waar de cijfers dieprood kleuren en 

men alweer naar Vlaanderen kijkt om 

de rekeningen te betalen.

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, 

onze sociale zekerheid te beschermen en onze welvaart te vrijwaren. We 

kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten 

voldoende mensen aan het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter 

maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid.

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. 

Geef ondernemers meer vrijheid. 

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen.

GLABBEEK


