
De Vlaamse feestdag op 11 juli vieren is in Glabbeek al een jaren-
lange traditie. Op initiatief van schepen van feestelijkheden Hans 
Hendrickx werd deze traditie enkele jaren geleden met het gratis 
dorpsfeest Glabbeek Feest in een nieuw kleedje gestoken, wat 
leidde tot een succesformule die telkens ruim 500 inwoners 
samenbrengt. Schepen Hans Hendrickx: “Door corona kon 
Glabbeek Feest de voorbije twee jaar niet doorgaan, maar op 
11 juli zetten we vanaf 19u30 de deuren van de gemeentelijke 
evenementenhal Hangaar 44 opnieuw open voor dit gezellig 
dorpsfeest. Starten doen we met de 11-juli toespraak van 
burgemeester Peter Reekmans en Win Van Coren, een oud 
inwoner van onze gemeente zorgt voor de muzikale omkadering 
met Vlaamse ambiancemuziek. En alle inwoners kunnen ook 
opnieuw gratis komen genieten van het Vlaams gerecht bij uitstek: 
stoofvlees met frietjes! Met Glabbeek Feest geven we de aftrap 
van een bruisende zomervakantie waar er opnieuw voor jong en 
oud heel wat te beleven valt in ons dorp. Jeugdschepen Hilde 
Holsbeeks zorgt met Glabbeek Zomert alweer voor heel wat leuke 
activiteiten voor onze allerjongste inwonertjes. Op 15 augustus 

ondersteunt de gemeente de 450ste feesteditie van de processie 
van de Heinkensberg in Wever. Met Glabbeek on Stage op zaterdag 
27 augustus in Hangaar 44 zetten we ons lokaal muzikaal talent 
op de planken. Voor deze editie programmeerden we als hoofdact 
Mama’s Jasje waarvan de zanger Peter Vanlaet jarenlang een 
inwoner van ons dorp was. En wie na de zomer nog niet uitgefeest 
is, kan op zaterdag 24 september al opnieuw terecht in Hangaar 
44 voor Feesten met de Burgemeester.”  
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Met Glabbeek Feest geven we aftrap van een bruisende zomer in ons dorp 

Schepen van feestelijkheden Hans Hendrickx is er klaar voor!

De Dorpskrant  

De Dorpspartij wenst iedereen 
een prettige & veilige vakantie!



10 jaar Dorpspartijbeleid (2013-2022): geen woorden, maar daden! 

Een beknopt overzicht van onze realisaties:

Met ons financieel berekend wegenmeerjarenplan 2013-2030 
realiseren we doordacht een ongeziene inhaalbeweging op vlak 
van openbare werken, verkeersveiligheid, het aanpakken van 
wateroverlast, het verbeteren van onze waterzuivering, de aanleg 
van nieuwe voet- en fietspaden en dorpskernvernieuwing in alle 
deelgemeenten. 

 De gemeentelijke gebouwen worden één na één duurzaam ge-
renoveerd, energiezuiniger en toegankelijker gemaakt: het gebouw 
van de buitenschoolse kinderopvang, de pastorij in Bunsbeek, het 
oud gemeentehuis van Attenrode-Wever, de gemeentelijke sport-
hal en GC De Roos werden al gerenoveerd. En momenteel zijn we 
bezig met de verbouwing van het gemeentehuis, het oud paro-
chiecentrum van Kapellen en het huidig OCMW-gebouw. 

 We realiseerden een nieuwe gemeenteschool, een nieuw 
woonzorgcentrum, de nieuwe gemeentelijke evenementenhal 
Hangaar 44, een nieuwe gemeenteloods, een nieuw afvalcontai-
nerpark, een nieuw commercieel centrum, een nieuw skatepark, 
een multifunctionele sportkooi met kunstgras, een speelbos, een 
trouwbos, een Finse piste en meerdere nieuwe speeltuintjes in 
alle deelgemeenten. En op korte termijn realiseren we de uitbrei-
ding van de KMO-zone, een zorgpark met medisch centrum en 
twee nieuwe sociale woonwijken.

 We maken permanent werk van onkruidvrije kerkhoven en 
een proper dorp. Hiervoor investeerden we in heel wat nieuwe 
machines zoals een veegmachine met kolkenreiniger, een con-
tainervrachtwagen, een tractor met onkruidborstel en bekenfrees, 
een klepelmaaier, een multifunctionele kniklader, een tractor met 
maaiarm en een mobiele stoommachine. 

 We investeren fors in een veilig dorp en plaatsten cameraschil-
den die rondtrekkende inbraakbendes afschrikken. Al enkele jaren 
zitten de inbraken in Glabbeek in dalende lijn en in 2021 waren we 
de gemeente met het minste aantal inbraken in Oost-Brabant. En 
door sinds 2017 de voorrang van rechts niet meer toe te passen 
konden we op amper vijf jaar tijd het aantal verkeersongevallen 
meer dan halveren. 

 Alle gemeentelijke infrastructuur is bijna volledig asbestvrij 
gemaakt en van een oud militair domein maken we een modern 
gemeentelijk domein.

 We zorgen voor een bruisende gemeente door al onze lokale 
verenigingen fors te ondersteunen en tal van betaalbare gemeen-
telijke activiteiten voor alle inwoners te organiseren. 

 We bouwen doordacht aan een modern landelijk dorp met be-
taalbare woonvormen voor iedereen.

 We maken als Dorpspartijmeerderheid werk van een sterke 
communicatie en straffe dienstbaarheid.

 Onze Dorpspartijmandatarissen werken dagdagelijks aan een 
sociaal en warm dorp waar onze inwoners fier op zijn.

 En al 10 jaar slagen we er in om met grondige dossierken-
nis een ongezien pakket subsidies van de hogere overheden naar 
ons dorp te halen, waardoor ons dorp financieel gezond blijft met 
een zeer lage schuldgraad en quasi de allerlaagste gemeentelijke 
belastingdruk in de ruime regio. We zijn dan ook niet bezig met 
gemeentefusies zoals vele financieel ongezonde buurgemeenten, 
maar we bouwen gewoon stevig verder aan ons dorp waar we fier 
op zijn!  

De Dorpspartijmeerderheid heeft 12 van de 17 zetels in de gemeenteraad



Als Dorpspartijmeerderheid zijn we fier dat ons beleid steevast ook 
mooie rapporten krijgt in onderzoeken door de overheid en kranten: 

In de Vlaamse gemeentemonitor, een grootschalige inwonersbevraging over het 
gevoerde beleid in alle Vlaamse gemeenten werd het Dorpspartijbeleid in Glab-
beek bekroond als “tweede beste gemeentebestuur in Vlaanderen”.   

En de krant Het Laatste Nieuws onderzocht recent of elke gemeente goed be-
stuurd wordt door een evaluatie te doen van het geleverde werk halverwege de 
bestuursperiode. Dit was de analyse over het gevoerde Dorpspartijbeleid: “Glab-
beek is een gemeente waar volop wordt geïnvesteerd in de toekomst, hier is 
men aan meer dan een inhaalbeweging bezig. Bovendien weet men voor zowat 
ieder project subsidies binnen te rijven zodat de kosten voor de gemeente tot het 
minimum beperkt worden. Iedere cent van de belastingbetaler wordt hier goed 
besteed.” 

Deze zomer op maandag 15 augustus 2022 wordt de 450ste editie van 
de processie van de Heinkensberg in deelgemeente Wever met een écht 
dorpsfeest gevierd. Om 14u gaat de praalstoet uit, maar het processie-
comité voorziet daarnaast met de steun van de gemeente Glabbeek ook 
gans de dag in tal van activiteiten waar alle inwoners van Glabbeek meer 
dan welkom op zijn. Dorpspartij-ondervoorzitter Geert Grootjans is één 
van de drijvende krachten achter deze feesteditie. In 2017 richtte hij hier-
voor samen met enkele dorpsgenoten een nieuw feestcomité in Wever op.

Geert Grootjans: “We willen de dorpsgemeenschap niet laten verbrokke-
len zoals dat in vele kleine dorpen in Vlaanderen al vaak het geval is en in-
woners elkaar gewoonweg niet meer kennen. Daarom willen we als feest-
comité vooral de sociale cohesie in ons dorp met activiteiten versterken, 
want alleen zo leren nieuw en oude inwoners elkaar veel beter kennen en 
wordt er samengewerkt met jong en oud. Ons feestcomité zet daarom 
met talrijke vrijwilligers ook zijn schouders onder de 450ste editie van de 
eeuwenoude processie van de Heinkensberg (1572 – 2022). Volgens de 
legende bouwde 450 jaar geleden de Spaanse generaal Don Dionysius 
Vicca omstreeks 1572 op de Heinkensberg een eerste kleine kapel waarin 
het Mariabeeld in perelaarhout geplaatst werd. Hij deed dit als dankbe-
tuiging voor een overwinning die hij als legeraanvoerder behaalde op één 
van de legers van Willem van Oranje. De generaal overleed te Attenrode in 
1584 en een koperen gedenkplaat aan hem hangt achteraan in de kapel. 
In 1922 werd de kapel vergroot en werd er een koor aangebouwd ter 
gelegenheid van de viering van de 350ste verjaardag van de kapel. In 
1966 werd de vervallen kapel heropgebouwd onder pastoor Savonet en 
in 2016 werd de kapel door de gemeente gerenoveerd en het dak volledig 
vernieuwd. En dit jaar in 2022 vieren we de 450ste verjaardag van de ka-
pel met een prachtige praalstoet en organiseren we aansluitend een echt 
dorpsfeest voor jong en oud.” 

Geert Grootjans is één van de drijvende krachten achter 450 jaar processie in Wever

Geert Grootjans
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www.schrijnwerkerij-grootjans.be
info@schrijnwerkerij-grootjans.be Zorgeloos

    verzekerd

Linter  Glabbeek    Kortenaken

Trigo Verzekeringen BV - Linter - KBO 0467.410.633 - RPR Leuven, verbonden agent van KBC Verzekeringen NV 

trigo@verz.kbc.be  Tel: + 32 11 78 06 73

trigoverzekeringen.be
BFXHB-00A

Verwarming

Sanitair

Plaatsing en onderhoud

Renovatie en nieuwbouw

Renovatie van badkamers

Peeters Guy bv

P eeters Guy bv
Doelaagstraat 23 - 3384 Attenrode

016/77 76 16
info@peetersguy.be

www.peetersguy.be
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ZATERDAG 7 SEPTEMBER 2019
vanaf 21u

Hangaar 44
Glabbeek

Inkom: 5 euro vvk
     7 euro kassa

GRATIS VERVOER

DJ WIM DE WINDT 

DJ JAN VERVLOET

DJ DB69
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Nieuw!

• Boekhouding   

• Fiscaliteit 

• Bedrijfsbegeleiding 

• Optimalisatie & bemiddeling

• Startersadvies

Hoofdkantoor
Minderbroedersstraat 6

3800 Sint-Truiden

Bijkantoor Brussel
Daillyplein 5/01

1030 Schaarbeek

Bijkantoor Leuven
Tiensesteenweg 116

3360 Korbeek-Lo

www.d-d.be

011/680780 • info@d-d.be

HOOFDSPONSORS

SPONSORS

Verzekeringskantoor
Janssens, Beelen & partners
Glabbeek

www.peetersguy.be

Jochen Scheys
Lubbeek – Glabbeek

Glabbeek

Glabbeek


