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De Dorpspartij organiseert een verwennamiddag voor Samana-leden en 65+'ers

Voor onze jaarlijkse Dorpsactie kozen we dit jaar als goede doel, de
ziekenzorgkernen van Samana in de deelgemeenten van ons dorp.
Ons Kerstconcert bracht alweer een mooi bedrag van maar liefst
5.500 euro voor het goede doel op. Een deel van de opbrengsten
hebben we intussen al overgemaakt aan de ziekenzorgkernen van
Bunsbeek, Glabbeek-Zuurbede, Attenrode, Kapellen en Wever. En met
een deel van deze opbrengst organiseren we ook een heuse 65+’ers
verwennamiddag voor de doelgroep van alle ziekenzorgkernen op
dinsdagnamiddag 24 maart 2020 van 13u tot 17u in Zaal Glazuur te
Glabbeek. Gemeenteraadslid Yvette Sterkendries (Dorpspartij), tevens
meter van de Dorpsactie: “Een sociale dorpssamenleving is voor de
Dorpspartijbestuursmeerderheid een zorgende dorpssamenleving,
die begint in onze eigen seniorengemeenschap in ons eigen
dorp. Omdat het niet altijd de lovenswaardige vrijwilligers van de
ziekenzorgkernen van Samana moeten zijn die zich inzetten voor
hun doelgroep organiseren we als bestuursmeerderheid deze gratis
verwennamiddag. Met dit initiatief willen we niet alleen hun werking

extra ondersteunen, maar hebben we vooral als doel vereenzaming
van onze senioren actief te bestrijden door hen laagdrempelig aan het
dorpsleven te laten deelnemen. Deze activiteit is volledig gratis voor alle
65+’ers, zieken en alleenstaanden in Glabbeek en de verwennamiddag
omvat een leuke namiddag met muzikale omkadering en lekker gebak
van alle bakkers in Glabbeek. De mandatarissen van de Dorpspartij
zorgen voor de bediening en bovendien zullen we ook gratis vervoer
aanbieden aan iedereen die niet in Zaal Glazuur geraakt.”

Gratis
Verwennamiddag
Dinsdag 24 maart 2020
Zaal Glazuur Glabbeek

Zie p. 4

Krachtenbundeling en verdienstelijke leden stonden centraal tijdens de
Dorpspartijnieuwjaarsreceptie
In hun Nieuwjaarstoespraken gaven partijvoorzitter Luc Lambrechts
en burgemeester Peter Reekmans een overzicht van de ambitieuze
Dorpspartijplannen die we de komende jaren gaan realiseren zodat
Glabbeek een modern, bruisend en landelijk dorp blijft waar alle
inwoners fier op zijn. De aanwezigheid van verschillende delegaties
van andere lokale partijen uit onder andere Tienen, Hoegaarden,
Bekkevoort en Begijnendijk toont aan dat we als lokale partijen meer
dan ooit aan positieve krachtenbundeling doen in de regio. Het tijdperk
van laks bestuur door de traditionele partijen is definitief voorbij en

sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen is het overduidelijk dat
een overgroot deel van de inwoners de meerwaarde van hardwerkende
mandatarissen van een lokale partij zoals de Dorpspartij meer dan
ooit smaken. Ook onze oppositie kwam voor het eerst mee klinken
op het nieuwe jaar. En ook dit jaar reikten we traditioneel tijdens onze
receptie ere-titels uit aan verdienstelijke leden. Dit jaar kregen eerste
schepen Kris Vanwinkelen, gemeenteraadslid Yvette Sterkendries en
gewezen gemeenteraadslid Bart Vanstockstraeten de titel van erebestuurslid.

Glabbeek is eerste landelijke gemeente in de regio met een pakjesautomaat

Schepen Tom Struys aan de nieuwe pakjesautomaat aan het gemeentehuis

Alle inwoners kunnen sinds kort gebruik maken van een pakjesautomaat met 58 kluizen van Bpost aan de achterzijde van het
gemeentehuis. Met dit nieuw aanbod versterken we niet alleen ons
Mobipunt aan het gemeentehuis, maar deze pakjesautomaat heeft
heel wat voordelen voor onze handelaars en inwoners. Naast Bpost
maken ook meerdere logistieke partners zoals DHL, GLS, … van
deze pakjesautomaat gebruik. Middenstandsschepen Tom Struys
(Dorpspartij): “Als gemeentebestuur gaven wij onmiddellijk onze
steun aan dit topvoorstel van Marijke Nelis van de gemeentelijke
middenstandsraad, omdat deze pakjesautomaat voor onze lokale
middenstand een absolute meerwaarde is. Onze handelaars die

de pakjesautomaat gaan gebruiken en een kluis huren worden
7/7 dagen en 24u/24u bereikbaar doordat zij hun verzend- en
ontvangstmogelijkheden na de openingsuren kunnen uitbreiden. Ook
onze inwoners hebben heel wat voordelen met deze pakjesautomaat
in het centrum van ons dorp. Inwoners moeten om hun pakjes
te verzenden of af te halen niet meer naar het postkantoor als
thuislevering overdag niet mogelijk is; ook zij zullen van dit nieuw
aanbod 7/7 dagen en 24u/24u gebruik kunnen maken. Glabbeek
is hiermee de eerste kleine gemeente in de ruime regio met
pakjesautomaat. Deze pakjesautomaat is heel gebruiksvriendelijk en
werkt zonder registratie, maar via mail, sms of QR code.”

Glabbeek gaat verzusteren/verbroederen met Franse gemeente Verzenay
Glabbeek gaat binnenkort een nieuwe verzustering/verbroedering aan
met het Frans Champagnedorp Verzenay. De komende maanden gaan
we hiervoor samen met deze Franse gemeente in de Champagnestreek
van het departement Marne (arrondissement Reims) een officiële
jumelage uitwerken. Schepen Hans Hendrickx (Dorpspartij): “Als
fruitgemeente van het Hageland hebben we heel wat gelijkenissen
met fruitgemeenten in de Franse Champagnestreek waar men
door de druiventeelt de lekkernij Champagne maakt. En tijdens het
weekend van vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 november 2020
organiseren we in de gemeentelijke evenementenhal Hangaar 44
een eerste Champagnebeurs. We haalden hiervoor inspiratie in onze
zustergemeente Middelkerke die door hun verbroedering met de
Franse gemeente Epernay elk jaar een geslaagd Champagneweekend
organiseren. Dit nieuw gemeentelijk evenement organiseren we
in samenwerking met de organisatoren die jaarlijks succesvol de
Champagnebeurs van Limburg organiseren.”

Ter ondersteuning van
de ziekenzorgkernen

65+’ers VERWENNAMIDDAG
Dinsdag 24 maart 2020 van 13u tot 17u
Zaal Glazuur Glabbeek
Gratis koffie en gebak en muzikale omkadering
door Win Van Coren & Syl
Organisatie: Burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden
van de Dorpspartij

Alle Samana-leden en 65+ inwoners zijn GRATIS welkom

Inschrijven vóór zondag 22 maart 2020!

JA, ik schrijf in met ……. personen voor de GRATIS verwennamiddag
Naam: …………………………………………..........…… Voornaam: ……………………………………………….....................
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon: ……………………………………………… E-mail: …………………………………………………………………...
Ik heb eigen vervoer van en naar Zaal Glazuur Glabbeek: JA / NEEN

(omcirkel jouw antwoord)

Deze strook ingevuld terug bezorgen: via mail info@dorpspartij.be of via gemeenteraadslid Yvette Sterkendries, Tiensesteenweg 104 te 3380 Bunsbeek,
telefonisch 0497/540937 of inschrijven via de ziekenzorgkernen.
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Wil ook jij lid worden van de grootste politieke familie in Glabbeek?
De Dorpspartij is niet alleen de grootste politieke fractie in de gemeenteraad, maar
is met ruim 600 leden ook al enkele jaren de grootste politieke familie in Glabbeek.
Ben jij ook fier op ons dorp en wil je mee ons positief dorpsproject steunen wordt
dan lid van de Dorpspartij. Onze deur staat open voor iedereen die de traditionele
partijpolitiek beu is.
Elke inwoner kan lid worden voor 10 euro per jaar.

JA, ik wil lid worden van de Dorpspartij:
Naam: ………………………………………………………………

Voornaam: ……………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon: ……………………………………………......... Geboortedatum: ………………………...…………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………
Terugbezorgen via info@dorpspartij.be of opsturen naar De Dorpspartij, Dries 11b te 3380 Glabbeek

