
Geniet op zaterdag 8 oktober 
van een heerlijke maaltijd, 
gezellig bij u thuis!

U houdt van een heerlijke maaltijd, maar u heeft geen zin om zelf de schort voor te binden en in de keuken te staan? N-VA Glabbeek 
biedt u de mogelijkheid om op zaterdag 8 oktober onbezorgd en bij u thuis te genieten van een lekkere en aan huis geleverde maaltijd.

Geniet van een lekker koninginnenhapje, van heerlijke balletjes in tomatensaus of van een (vegetarische) lasagne. Nadien kan u smullen 
van een stukje tiramisu cake.

Voor 12 euro per portie (2 euro voor de cake) leveren we de maaltijd(en) aan huis op het door u gekozen tijdstip (tussen 16 uur en 18 
uur). Inschrijven kan met onderstaand strookje of door een mailtje te sturen naar lies.boels@n-va.be. Vergeet zeker niet uw naam, 
adres, gsm-nummer en e-mailadres door te geven, en de door u gekozen gerechten.

Gelieve het gepaste bedrag vóór 5 oktober over te schrijven op BE22 9733 5438 1147 of cash te betalen aan Lies Boels.
U kan de maaltijd(en) ook afhalen in de Kerkstraat 1A in Kapellen. 

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

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

GSM en e-mail:  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INSCHRIJFSTROOK

Bezorg onderstaand strookje vóór 5 oktober 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 oktober over te schrijven op BE22 9733 5438 1147.

Koninginnenhapje met puree: …. x 12 euro = …….. euro

Balletjes in tomatensaus met puree: …. x 12 euro = …….. euro

Lasagne: …. x 12 euro = …….. euro

Vegetarische lasagne:  …. x 12 euro = …….. euro

Tiramisu cake:  …. x 2 euro = …….. euro

Totaal = ……. euro

 Graag leveren van de maaltijd(en) op bovenstaand adres.
 Ik kom de maaltijd(en) ophalen in Kapellen, Kerkstraat 1A.

Leveren of ophalen tussen:
 16 uur – 16.30 uur
 16.30 uur – 17 uur
 17 uur – 17.30 uur 
 17.30 uur – 18 uur
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Heeft u het DNA van de N-VA?
Benieuwd of u ook N-VA-DNA heeft?

Hieronder vindt u 8 typische N-VA-trekjes die u het antwoord geven.

Doe de test!

1. Een N-VA’er wil zoveel mogelijk autonomie voor Vlaanderen. 

2. Een N-VA’er gaat voor een hechte Vlaamse gemeenschap.

3. Een N-VA’er gelooft in het verhaal van rechten en plichten.

4. Een N-VA’er koestert zijn cultureel en ecologisch erfgoed.

5. Een N-VA’er gelooft in goed onderwijs als sociale springplank.

6. Een N-VA’er blijft niet aan de zijlijn staan.

7. Een N-VA’er gelooft in welvaartscreatie via vrij ondernemerschap.

8. Een N-VA’er voelt zich solidair met andere volkeren.

Herkent u zichzelf in deze kenmerken? Word dan lid van de N-VA!
Surf naar www.n-va.be/word-lid | mail naar leden@n-va.be | bel naar 02 219 49 30

Het DNA van de N-VA 
volgens Bart De Wever

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

www.n-va.be/glabbeek N-VA Glabbeek nva_glabbeek

  …  we gingen eten bij N-VA 
Scherpenheuvel, waar ook 
Theo Franken te gast was?

  … we begin juli naar het 
zomerfeest van de N-VA gingen? 

  … we net zoals vorig jaar 
Vlaamseleeuwenvlaggen 
uitdeelden aan de 
geïnteresseerden?

  … we de 11-juliviering van 
onze gemeente bijwoonden?

Wist u 
dat ...

  … ons ontbijt 
in juli alweer 
een succes 
was?

GLABBEEK


