
Archeologen deden bij de aanleg van een rioleringscollector tussen 
Glabbeek en Attenrode een unieke historische vondst. In een gebied 
van ruim 1 kilometer werden er maar liefst 15 pottenbakkersovens, 
1 metaaloven en nog veel meer daterende uit de Laat-Romeinse tijd 
tot de vroege Middeleeuwen gevonden. De archeologen vermoeden 
zelfs dat sommige ovens al wel eens zouden kunnen dateren van voor 
het jaar 125. Van alle gevonden stukken werden er intussen stalen 
genomen, waardoor we binnenkort zullen te weten komen vanuit 
welke tijdsperiode ze exact dateren. Pas onder Dorpspartijbeleid 

werd er vanaf 2013 voor het eerst met een erfgoedschepen écht werk 
gemaakt van het conserveren van ons erfgoed. De voorbije jaren namen 
wij al heel wat initiatieven waarbij alle inwoners de geschiedenis van 
ons dorp kunnen ontdekken. Ook met deze unieke historische vondst 
zijn burgemeester Peter Reekmans en gemeenteraadslid Jonas 
Vangroenendael opnieuw de drijvende krachten om deze historische 
ontdekkingen binnenkort te kunnen delen met alle inwoners. 

Gemeenteraadslid Jonas Vangroenendael: “Het feit dat het zoveel 
ovens in een uitgestrekt gebied zijn maakt ook duidelijk dat de 
productie niet uitsluitend bedoeld was voor de lokale bewoners. 
Dergelijke grootte wijst op een soort fabriek in een grote nederzetting 
en dat maakt het extra boeiend. Door deze archeologische vondst zijn 
we er zeker van dat er in ons dorp al sinds de Laat-Romeinse Tijd en 
de vroege Middeleeuwen een heuse nederzetting was met heel wat 
bedrijvigheid. 
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Burgemeester Peter Reekmans en gemeenteraadslid Jonas Vangroendael op de archeologische site
Onder Dorpspartijbeleid maken we werk van een diervriendelijke gemeente



Het is dus niet verwonderlijk dat er in de Middeleeuwen hier een grote 
ambachtelijke zone was, want we lagen in die tijd in de buurt van 
de oude handelsweg, die Brugge met Keulen verbond. En uit oude 
geschriften ontdekten we eerder dat Glabbeek al in 799 een parochie 
was en de Sint-Andreaskerk in Attenrode reeds bestond in 1147. De 
eerder ontdekte Middeleeuwse sporen in Glabbeek gingen tot nu toe 
maar terug tot de 10de eeuw, maar dankzij de recente archeologische 
vondst kunnen we binnenkort de geschiedenis van ons dorp zelfs nog 
enkele eeuwen eerder in beeld brengen.” 

Burgemeester Peter Reekmans: “Deze archeologische ontdekking 
in ons dorp is enorm waardevol, omdat er van deze periode tussen 
de 4de eeuw en de 9de eeuw archeologisch nog maar zeer weinig 
geweten is. En nooit eerder werd er in Vlaanderen trouwens door 
archeologen een ambachtelijke site van deze grootte gevonden. 

Uiteraard gaan we deze unieke archeologische vondst toegankelijk 
maken voor alle inwoners. Zo komt er in de eerste helft van volgend 
jaar al een online tentoonstelling op onze gemeentelijke erfgoedsite 
www.vensteropglabbeek.be met de foto’s en de archeologische 
bevindingen die men op de site zelf ontdekte. En nadat de 
archeologen hun onderzoek volledig hebben afgerond gaan we 
tegen eind 2021 ook de archeologische vondst op de locatie zelf 
ontsluiten met een educatief erfgoedpad. Hier gaan we werken met 
3D animaties en informatieborden, waarbij wandelaars via een QR 
code de geschiedenis ter plaatse kunnen ontdekken. En de meest 
waardevolle voorwerpen die opgegraven werden gaan we permanent 
tentoonstellen op het gemeentehuis. Ik ben als burgemeester alvast 
enorm fier dat we deze rijke geschiedenis van ons dorp kunnen laten 
verder leven bij de toekomstige generaties.”
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Goed nieuws voor uitbreiding van de huidige ambachtelijke zone Craenenbroekstraat  

Dat Glabbeek al een ambachtelijke zone had in de Middeleeuwen 
ontdekten we nog maar recent. Maar intussen hebben we onder 
Dorpspartijbeleid ook het dossier voor de uitbreiding van de KMO-
zone in de Craenenbroekstraat dat door een foutieve aanpak voor ons 
beleid jarenlang geblokkeerd zat eindelijk rond gekregen. Schepen 
Tom Struys: “Het verkavelingsdossier voor 8 nieuwe bedrijfsperce-
len en de uitbreiding van de fruitveiling is klaar en het wegendos-
sier werd goedgekeurd. De totale kostprijs van de heraanleg van de 
Craenenbroekstraat is geraamd op 1.104.683,42 euro, waarvoor we 
last minute alweer maar liefst 866.635,75 euro Vlaamse subsidies 
naar Glabbeek halen. De gemeente zelf investeert 238.047,66 euro 

eigen middelen in de vernieuwing van de riolering, de vernieuwing 
van de straat en de aanleg van nieuwe fietspaden. De gemeente-
raad keurde op 12 november nog snel het dossier goed en op 19 
november kregen we al de bevestiging dat ook het subsidiedossier 
goedgekeurd werd. Onder Dorpspartijbeleid regelen we in Glabbeek 
op amper 7 dagen subsidies voor ruim 860.000 euro! Met deze extra 
subsidies was bovendien geen rekening gehouden in ons financieel 
meerjarenplan 2020-2025, maar omdat er dit jaar amper 60% van 
de beschikbare subsidies werd aangevraagd door andere gemeenten 
bleef er last minute heel wat beschikbaar voor gemeenten die wel bij 
de pinken zijn.”

Enkele foto’s van de archeologische opgravingen



Onder Dorpspartijbeleid maken we écht werk van een warm dorp 

Onze straffe schepen Hilde Holsbeeks is niet alleen bevoegd voor 
welzijn, maar zij is ook al enkele jaren als vrijwilliger de drijvende 
kracht achter heel wat initiatieven voor het goede doel. Het was bo-
vendien Hilde die enkele jaren geleden bij de start van “de warmste 
week” van deze actie een jaarlijkse traditie in ons dorp maakte om 
geld in te zamelen voor goede doelen. En zij is bovendien de me-
ter en bezielster van Glabbeek fietst tegen Kanker. Omdat in deze 
coronacrisis acties organiseren voor het goede doel niet zo evident 
is, startte zij samen met gemeenteraadslid Katrien Ceuleers en en-
kele andere gedreven dames het actiecomité #warmdorp3380. Hun 
doel was om tijdens de warmste week op het einde van het jaar 
meer licht te brengen in ons dorp. Zij vroegen de gemeente om op 
meerdere locaties in alle deelgemeenten verlichte kerstwensbomen 
te plaatsen en een solidariteitsactie met lichtlantaarns te lanceren. 
En tegelijk verkochten de dames van #warmdorp heel wat raamteke-
ningen, waarvan de opbrengst integraal gaat naar innovatieve hulp-
middelen voor animatie in ons lokaal woonzorgcentrum. En samen 
met ons lokaal muziektalent Niels Cockx en Ronald Ausloos zorgt 
#warmdorp3380 nog voor een coronaveilig muzikaal kerstoptreden 
voor de bewoners van het woonzorgcentrum. Voor het aanbrengen van 
deze raamtekeningen werd Emma, de dochter van gemeenteraadslid 
Katrien Ceuleers ingeschakeld. De jeugdige creatieveling Emma 
Veulemans uit deelgemeente Kapellen studeert een master aan de 

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent en ontwierp en-
kele toffe raamtekeningen met een vlam, het symbool van de warm-
ste week. Met afwasbare raamstiften kwam zij met medestudente 
Noëmi voor een gift van 10 euro deze warme tekeningen aanbrengen 
op heel wat ramen van woningen en vitrines van bedrijven

Schepen Hilde Holsbeeks, gemeenteraadslid Katrien Ceuleers en Elke Hendrickx van het dorpscomité #warmdorp3380 
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* De foto werd genomen voor de coronacrisis

Onder Dorpspartijbeleid maken we werk van een diervriendelijke gemeente

Onder Dorpspartijbeleid kwam er in 2013 voor het eerst een schepen 
van dierenwelzijn en kreeg Glabbeek dankzij heel wat inspanningen 
het label van diervriendelijke gemeente. Schepen van dierenwelzijn 
Hans Hendrickx: “Zo gingen we als één van de eerste gemeenten 
in de regio van start met een zwerfkattencampagne om dit steeds 
groeiende probleem op te lossen. Het nut van een sterilisatiecam-
pagne voor zwerfkatten hoeft echt niet meer te worden aangetoond. 
Want als dat niet gebeurt, planten katten zich exponentieel voort. Een 
overbevolking van zwerfkatten leidt bovendien tot overlast, hygiëne-
problemen en vooral veel leed voor de dieren zelf, die in miserabele 
omstandigheden moeten overleven, vatbaar zijn voor tal van ziektes 
en vaak honger en kou lijden. En vooral dierenmishandeling en die-
renverwaarlozing wordt in samenwerking met de politie onmiddel-
lijk en streng aangepakt. Voor onze gemeentelijke inzet voor dieren 
werden we al voor het achtste jaar op rij bekroond met het label van 
diervriendelijke gemeente. De komende jaren blijven we dit beleid 
consequent verderzetten.”

Schepen van dierenwelzijn Hans Hendrickx


