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Wedstrijd tegen zwerfvuil,
sluikstorten en sluikstoken
In 2011 organiseerde het gemeentebestuur op initiatief van de milieuadviesraad een wedstrijd voor
kinderen rond het thema zwerfvuil.
Uit alle inzendingen selecteerde de
milieuadviesraad tien genomineerden. Van de tien genomineerde
inzendingen werden vervolgens
twee tekeningen en één slogan tot
winnaar uitgeroepen. Op vrijdag
4 november 2011 werden de genomineerden en de winnaars door de
bevoegde CD&V- schepen, Maria

Sinds 2010 loopt er een project ‘Zorgbuur’ in onze gemeente. Zorgburen zijn vrijwilligers die een gedeelte van
hun vrije tijd opofferen om bij
ouderen af en toe eens langs
te gaan om hen gezelschap
te houden, kleine dagdagelijkse taakjes uit te voeren,
maar vooral een luisterend
oor en ondersteuning bieden.
Op dit moment zijn er maar
twee gemeenten in Vlaanderen waar een dergelijk project
loopt.
Zorgburen hebben vooral een hart voor
ouderen en verrichten kleine elementaire
taken die je als goede buur voor elkaar
doet. Vooral de warme aanwezigheid in
een ongedwongen sfeer doet wonderen
voor ouderen.
Op dit moment zijn er maar twee
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Saelmaekers op het gemeentehuis in
de bloemetjes gezet. De winnende
tekeningen en de slogan waren van
de hand van Jelinka Daelemans,
Ona Corthauts en Lauren Michiels.
De andere genomineerden waren
Anke Artois, Simon Dingenen,
Nienke Hendrickx, Lore Vandeput,
Merel Libersens, Brenda Nijs, Wannes Vaes en Karo Verstraeten.
Deze tekenwedstrijd is het startschot voor de actie “stop zwerfvuil, stop sluikstorten, stop

sluikstoken”. De winnende
tekeningen en de slogan werden
inmiddels op informatieborden gedrukt en worden op diverse locaties
in de gemeente geplaatst. Enkel en
alleen door de inwoners te wijzen
op de eigen verantwoordelijkheid
kan de problematiek van zwerfvuil,
sluikstorten en sluikstoken een halt
worden toegeroepen. Wij danken
alle kinderen die aan de wedstrijd
hebben deelgenomen en de milieuDGYLHVUDDGYRRUKHWÀMQHLQLWLDWLHI

Uniek sociaal project in Glabbeek:
‘Zorgbuur’

gemeenten in Vlaanderen waar een
dergelijk project loopt. In Glabbeek is
dit project tot stand gekomen ingevolge
de nauwe samenwerking tussen de
gemeente en het OCMW. Het project
wordt vanuit Landelijke Thuiszorg gecoordineerd en door Cera (Samen invesWHUHQLQZHOYDDUWHQZHO]LMQ ÀQDQFLHHO

ondersteund.
Volgens OCMW-voorzitter Georges Arnauts (CD&V) moet dit project worden
beschouwd als een verlengstuk van de
professionele dienstverlening. Hij ervaart
dit project als een bijzonder geslaagd
sociaal initiatief en hoopt dit project te
kunnen verderzetten en uitbreiden.

CD&V steunt de bouw van het woon- en zorgcentrum
Op een informatievergadering die
enkele maanden geleden plaats vond,
werden de plannen voor de bouw van
een woon-en zorgcentrum aan de Dries
te Glabbeek door de directie toegelicht.
Inmiddels werden de plannen bijgestuurd om te voldoen aan de voornaamste bezwaren van de omwonenden en

werd een openbaar onderzoek georganiseerd.
CD&V Glabbeek steunt het project en
zal haar goedkeuring verlenen voor de
realisatie ervan. Een eigentijds woon
- en zorgcentrum in Glabbeek is een
must voor de bevolking.
Wanneer zelfstandig wonen voor de

bejaarden thuis niet meer kan, verkiezen
velen om oud worden in hun eigen omgeving, dichtbij hun vertrouwde leefwereld en de voornaamste voorzieningen
in het centrum van de gemeente.
Aan deze vraag komt dit project volledig
tegemoet. CD&V-Glabbeek kijkt dan
ook uit naar de realisatie van dit project.

De toekomst luistert en CD&V Glabbeek luistert mee
0LVVFKLHQKHHIWXGHDIÀFKHVPHWGH
slogan “de toekomst luistert” al gezien.
CD&V wil bij de start van het nieuwe
jaar met de inwoners van Glabbeek in
dialoog gaan rond de toekomst: voor
welke uitdagingen staan we en hoe kan
CD&V hier zinvol op inspelen?
CD&V is ervan overtuigd dat iedere
inwoner zijn of haar rol kan opnemen
om de toekomst van Glabbeek concreet
te maken. De toekomst maken we immers samen.
Heel concreet start CD&V Glabbeek
in de loop van de komende maanden
een ‘denktank’, bestaande uit diverse
werkgroepen. Elke werkgroep wordt
samengesteld uit twee of drie CD&V–
bestuursleden en zeven of acht inwoners of betrokkenen die kennis of

belangstelling hebben voor een welbepaald maatschappelijke thema (onderwijs, cultuur, milieu en natuur, handel
en middenstand, landbouw, mobiliteit,
onderwijs, ruimtelijke ordening, erfgoed, jeugd en sport, senioren, …).
Het is de bedoeling dat in elke werkgroep een dialoog tot stand komt over
één van de thema’s en dat toekomstige
uitdagingen worden ontdekt en besproken. Zo betrekt CD&V de inwoners
van Glabbeek actief bij het beleid.
Geïnteresseerden die deel wensen uit te
maken van een werkgroep roepen we
op om zich bij één van onze bestuursleden te melden. Enkel samen kunnen
we werken aan een
betere toekomst
voor Glabbeek.

Katrien
Van Herck
Voorzitter
CD&V Glabbeek

CD&V steunt Music For Life-acties
In december 2011 heeft CD&V
Glabbeek de actie “music for
life” financieel ondersteund door
aan twee Glabbeekse jeugdhuizen (JH De Bunker en JH De
Kloemp) een cheque van 250 €
ter beschikking te stellen.
Hiermee wenste CD&V Glabbeek haar steun en waardering te
uiten ten opzichte van de Glabbeekse jongeren die via diverse
acties en initiatieven interesse
betonen voor ontwikkelingshulp.
Proficiat aan beide jeugdhuizen.
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Nieuwjaarsreceptie
CD&V Glabbeek

Bij elke nieuwjaarsreceptie hoort
ook een toespraak. Na het welkomwoord van de voorzitter van onze
afdeling, Katrien Van Herck, nam

de lijsstrekker voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen, Greet
Holsbeek het woord. Gastspreker
Carl Devlies blikte terug op de fede-

rale regeringsvorming van 2011 en
kwam onze afdeling een hart onder
de riem steken in de aanloop naar
de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ook werden onze nieuwe
kandidaten voor deze verkiezingen
zijnde, André Mathues, Herman
Arnauts, Bart Hendrickx, Els Nys
en Bernadette Coeckelberghs, aan
het publiek voorgesteld.

Glabbeekse grote familiedag: 15 april 2012
Op zondag 15 april 2012 organiseert
CD&V GLABBEEK een heuse grote
familiedag voor alle inwoners van Glabbeek. We beginnen de dag met een
stevig ontbijt bij onze lijsttrekster Greet
Holsbeek te Zuurbemde. Vandaar doen
we een bloesemwandeling naar zaal Glazuur te Glabbeek. Er wordt eveneens
een shuttle dienst voor de personen die
niet wensen deel te nemen aan de wan8

deling. Na het ontbijt volgt een ganse
programmatie in en rond zaal Glazuur.
Voor de allerkleinsten is er “kookje
sprookje”, een originele en creatieve
vertelkookshop : een leuke combinatie
van verteltheater en een kookworkshop,
opgesmukt met veel liedjes en muziek.
Voor de oudere kinderen wordt een
fotozoektocht georganiseerd. Er is
voor elk wat wils : springkasteel, clown,

kindergrime een ballonnenwedstrijd, een
bruin café, oude volkspelen, …
Tijdens de middag kan iedereen genieten van een bakje friet met stoofvlees.
De hele dag wordt opgeluisterd door het
accordeongezelschap Kriebel en Huksel.
We hopen op prachtig weer en een
massale opkomst van onze Glabbeekse
gezinnen. Reserveer alvast 15 april 2012
in uw agenda. Tot dan!
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Op vrijdag 13 januari 2012 organiseerde CD&V Glabbeek
naar jaarlijkse traditie haar nieuwjaarsreceptie in het
parochiecentrum te Kapellen. Talrijke inwoners van Glabbeek kwamen genieten van een geslaagde receptie met
aansluitend dessertenbuffet.

