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Welkom op onze
kindernamiddag!
We zorgen voor een springkasteel. De kindjes
kunnen zich laten schminken, ballonnen
plooien en nog veel meer.

ZONDAG

23 juni
14 tot 17 uur

Leeftijd: 0 tot 12 jaar. Voor de allerkleinsten
van 0 tot 2 jaar is er een aparte speelhoek.

Parochiecentrum
Attenrode
Doellaagstraat 4

Ontwaak op zondag
met onze heerlijke

Inschrijven kan via lies.boels@n-va.be met
vermelding van uw naam, het aantal kinderen
en hun leeftijd. De dag zelf bent u uiteraard
ook nog van harte welkom.

7 juli

ontbijtmand

Geniet van een mand gevuld met broodjes, beleg,
yoghurt, fruit, drank …
Breng onderstaand strookje vóór 2 juli binnen bij:
Lies Boels (Kerkstraat 1A, 3381 Kapellen), mail naar
lies.boels@n-va.be of schrijf in via www.n-va.be/glabbeek
Gelieve het gepaste bedrag over te schrijven vóór 2 juli op het
rekeningnummer BE71 9733 6557 7169.

Naam: ............................................................................................................................................................................................................
Ontbijt volwassenen: ……...........…. x 12 euro. Ontbijt kindjes: ……...........…. x 7 euro.
Leveren tussen:
 7 - 7.30 u.  7.30 - 8 u.  8 - 8.30 u.  8.30 - 9 u. . 9 - 9.30 u.
 9.30 - 10 u.  10 - 10.30 u.  10.30 – 11 u.
GSM-nummer: ..................................................................................................................................................................................
E-mail: ..........................................................................................................................................................................................................
Graag leveren op volgend adres: ............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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Meer dan 120 N-VA’ers zetten tijdens de AG Antwerp 10 Miles & Marathon hun beste beentje voor.

N-VA Glabbeek goed vertegenwoordigd op de 10 Miles
Op zondag 28 april trotseerden meer dan 120 N-VA-lopers de regen voor de AG Antwerp 10 Miles &
Marathon. Ook N-VA Glabbeek was erbij: maar liefst vijf leden en bestuursleden namen deel aan de
Short Run van vijf kilometer.
Lopen voor het goede doel

In totaal haalde de N-VA 40 000 euro op voor twee goede
doelen, STB Gymnastics en Wapper vzw. Turnvereniging
STB Gymnastics biedt personen met een beperking kwaliteitsvolle gym aan. Dankzij Wapper vzw kunnen mensen met een
beperking zich sportief uitleven in verschillende disciplines
zoals atletiek, boccia, rolstoelbasket en zwemmen. Twee goede
doelen die N-VA Glabbeek maar al te graag ondersteunt.

 orien Boels en Katrien
D
Everaert liepen de vijf
kilometer. Lies Boels, met
rolstoel, werd begeleid
door Anja Merckx en Jose
Vanhove. Een hele prestatie van Anja Merckx, die
de rolstoel voortduwde.

Bedankt aan iedereen voor de steun, inzet en sponsoring!

Geslaagde thema-avond ‘Een onbezorgde oude dag’
Zal u later voldoende pensioen hebben om te
kunnen genieten van een onbezorgde oude dag?
Wij vonden het tijd om enkele misverstanden uit
de wereld te helpen.
Op donderdag 9 mei kwamen Jan Spooren,
pensioenspecialist van de N-VA, en Peter Persyn,
gespecialiseerd in ouderenzorg, naar
Scherpenheuvel-Zichem. Jan en Peter legden
haarfijn uit hoe de N-VA onze pensioenen
betaalbaar wil houden.
Deze avond was een geslaagde samenwerking
tussen de afdelingen Aarschot, Diest,
Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort en Glabbeek.
Specialisten Jan Spooren en Peter Persyn
legden haarfijn uit hoe de N-VA onze
pensioenen betaalbaar wil houden.

glabbeek@n-va.be
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Wist
u dat
…
 orien Boels op jongerenD
weekend ging met Jong
N-VA? Bent u jonger dan
31 en wilt u ook lid worden
van Jong N-VA?
Mail dan naar:
dorien.boels@n-va.be

 e momenteel de verenigingen in
W
onze gemeente aanschrijven om
de European Disability Card te
aanvaarden? Met die kaart kunnen
mensen met een beperking hun
handicap makkelijk aantonen,
waardoor ze kunnen genieten van
voordelen bij sportieve en culturele
evenementen.

 -VA Glabbeek regelmatig
N
op pad gaat om zwerfvuil
te verzamelen?

Het Glabbeekse gemeentebestuur niet zo’n fan is van
inspraak als het laat uitschijnen?
Zodra je een politieke kleur
hebt en niet in de gemeenteraad
zetelt, is inspraak uit den boze.

 lyers bussen voor de HageF
landse N-VA-kandidaten een
intensieve sport is?

 e bestuursleden van N-VA Glabbeek
D
mee campagne voerden voor de
Vlaams-Brabantse kopstukken?

N-VA met voorsprong de grootste partij van Glabbeek
Bij de jongste verkiezingen werd de N-VA met
voorsprong de grootste partij van Glabbeek. Voor
de Kamer stemde maar liefst 37 procent van de
Glabbekenaren voor de N-VA en ook voor het
Vlaams Parlement werd nog winst geboekt ten
opzichte van de sterke uitslag in 2014.

Bedankt!

Voorzitter Katrien Everaert reageert erg tevreden: “We hebben
met de lokale ploeg ons steentje bijgedragen aan de campagne
van onze kopman Theo Francken en de kandidaten van het
Hageland. Dat dit nu resulteert in een van de hoogste scores in
de provincie Vlaams-Brabant, stemt ons erg gelukkig. We zijn
meer dan ooit gemotiveerd om ook lokaal de N-VA verder op de
kaart te zetten.”
Naast kopman Theo Francken uit buurgemeente Lubbeek heeft
N-VA Glabbeek sinds 26 mei alvast een tweede aanspreekpunt
in Brussel. Ook de Hagelandse kandidate Allessia Claes uit
Scherpenheuvel-Zichem haalde een zeer mooie persoonlijke
score en werd verkozen in het Vlaams Parlement.

N-VA Glabbeek wenst alle N-VA-verkozenen in Brussel veel
succes en gaat de komende jaren samen met hen aan de slag.
Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

www.n-va.be/glabbeek

Bedankt

aan onze meer dan 1 miljoen kiezers.
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Uw N-VA-verkozenen uit Vlaams-Brabant:
Vlaams Parlement

Kamer

Europa

Ben Weyts
Nadia Sminate
Lorin Parys
Piet De Bruyn
Inez De Coninck
Allessia Claes

Theo Francken
Kristien Van Vaerenbergh
Darya Safai
Jan Spooren
Katrien Houtmeyers

Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

