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AFHAALEETFESTIJN
Geniet op zaterdag 2 oktober van onze lekkere takeaway. U kan kiezen tussen verschillende gerechten die u kan
komen afhalen, maar wij leveren ze uiteraard ook graag in Glabbeek.
Breng onderstaand strookje vóór woensdag 22 september binnen bij Lies Boels (Kerkstraat 1A, 3381 Kapellen),
mail naar lies.boels@n-va.be of schrijf u in via www.n-va.be/glabbeek.

g
Zaterda
er
2 oktob

Gelieve het gepaste bedrag vóór 22 september over te schrijven op het rekeningnummer BE22 9733 5438 1147.
Naam:

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

E-mailadres: ............................................................................................................................................................................
Gsm: ...............................................................................................................................................................................................
Koninginnenhapje met puree:
Balletjes in tomatensaus met puree:
Lasagne:
Lasagne vegetarisch:
Fles rode wijn, Lopez de Haro Crianza:
Fles witte wijn, Lopez de Haro Blanco:
Chocomousse:
 Ophalen

x 12 euro
…... x 12 euro
…... x 12 euro
…... x 12 euro
…... x 12 euro
…... x 10 euro
…... x 3 euro
…...

 Leveren - adres (enkel in Glabbeek):

Leveren of ophalen tussen:  16-16.30 uur

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

 16.30-17 uur

 17-17.30 uur

Wist u dat …

 17.30-18 uur

onze bestuursleden
én hun trouwe
viervoeters op 11 juli
op pad gingen met
heel wat bestelde
leeuwenvlaggen?

onze ontbijtmand op de Vlaamse
feestdag weer een succes was?

er in december weer een eindejaarsactie komt zoals vorig jaar? Hou dus zeker onze volgende uitgave in het oog!

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

GLABBEEK

Dorien ging mee op ZomerTreffen met
Naar jaarlijkse traditie organiseerde Jong N-VA deze zomer opnieuw een ZomerTreffen. Na een aantal buitenlandse reizen
bleven onze jongeren dit jaar dichter bij huis. Glabbeeks jongerenverantwoordelijke Dorien Boels ging mee naar Blankenberge
voor een gezellige én leerrijke vakantie.
“De eerste avond startte met een
kennismaking met de nieuwe
leden van verschillende afdelingen. Vervolgens verwelkomde
burgemeester Daphné Dumery
ons persoonlijk in haar gemeente.
De tweede dag was het tijd om op
verkenning te gaan. We startten met een ochtendwandeling,
leefden ons uit met een spelletje
paintball, genoten van het zonnetje in een recreatiedomein en
sloten de dag af met een drankje in
een zomerbar.”

Bijzondere ontmoetingen

“Uiteraard kunnen interessante
lezingen en ontmoetingen niet
ontbreken op het Jong N-VAZomerTreffen. Zo kwam Joren
Vermeersch langs, werden we
uitgenodigd door de plaatselijke

N-VA-afdeling en volgden we
een lezing over de oceaan en het
klimaat. Ook een bezoek aan de
Haven van Oostende stond op het
programma. Met als hoogtepunt
een boottocht naar het windmolenpark in zee.”
“Parlementsleden Annabel Tavernier en Karl Vanlouwe kwamen
ook nog langs. Maar niet om over
politiek te praten. Ze zorgden voor
een boeiende watersportinitiatie.
Samen met een gezellige barbecue
de ideale afsluiter van een prachtig
ZomerTreffen.”
Wilt u ook deelnemen aan de
activiteiten van Jong N-VA? Mail
dan naar dorien.boels@n-va.be
of surf naar www.jongnva.be voor
meer informatie.
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Al meer dan 1 miljoen nieuwe
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn er in
Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele vorige
regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.
Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet Vlaanderen
op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.

Wilt u ook uw
boompje bijdragen?
Dat kan.
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u
kan helpen om Vlaanderen te
bebossen.
Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd
als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen
uit tot bewegen,
verlagen stress en
maken mensen
gelukkiger.”
Zuhal Demir

