
ERETITELS VOOR 

GEWEZEN CVP/CD&V 

MANDATARISSEN

Tijdens de afgelopen maanden kregen 
enkele gewezen en huidige partijge-
noten een eretitel omwille van jaren-
lange politieke verdiensten. Zo werden 
Leon Zwinnen (Glabbeek), Alex 
Laermans ( Bunsbeek) en Mia Guelinckx 
(Attenrode) tot eregemeenteraadslid 
van Glabbeek verkozen. Anderzijds 
kregen Dirk Fremaut (Glabbeek) en Eric 
Gijsermans (Attenrode) een titel als ere-
OCMW raadslid.  

De betreurde Jan Veulemans (Kapellen) 
kreeg deze titel postuum toegewezen via 
zijn echtgenote Agnes Omloop.Tenslotte 
werd Jef Lenaerts (Wever) tot ere-
schepen van de gemeente Glabbeek 
verkozen.

Aan allen hartelijk proficiat en bedankt 
voor jullie inzet voor onze partij ten 
dienste van Glabbeek.   

COLOFON
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V 
werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie 
aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is 
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Verslaggevers ter plaatse
www.glabbeek.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/
cdenv.glabbeek

in GLABBEEK
glabbeek.cdenv.be
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         U WAS WEER GEWELDIG!
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Tijdens onze jaarlijkse ledenbarbecue 
konden we weer volop genieten van heerlijke 
hapjes, een uitgebreid groentenbuffet, vers 
gebakken vlees en niet te vergeten de 
tientallen dessertjes waaruit iedereen kon 
kiezen.

Het was een sfeervolle en gezellige avond 
waar enkele leden een eretitel in ontvangst 
mochten  nemen (meer hierover lees je op 
pg. 4). Bedankt aan iedereen die  aanwezig 
was, op naar onze volgende activiteit 
(De Smaak van Glabbeek)!



Goed nieuws 
vanuit de partij

# Francine en Gaston
 50 jaar getrouwd

 # Annie werd oma van Elina
 # Stijn en Anneleen werden

de fiere ouders van Sem

          EEN PARTIJ MET WAARDEN,

WAARD OM VOOR TE STRIJDEN

De CD&V-uitslag bij de laatste nationale verkiezingen was zeer 
slecht. Tijd dus om goed na te denken. Politiek doen situeert 
zich nu in een totaal andere maatschappelijke context dan een 
aantal decennia geleden. Maar onze partijcultuur heeft zich niet 
aangepast. Na electorale nederlagen draaiden we een rondje 
vernieuwing en dachten dat het tij zou keren. Niet dus.
We moeten op een heel andere manier aan politiek gaan doen. 
We moeten ons bewust zijn dat we als partij niet 
vanzelfsprekend zijn. We moeten de kiezer een duidelijke 
meerwaarde bieden. Dat kunnen we. We bieden een unieke 
combinatie. Streven naar economische gezondheid gekoppeld 

aan bekommernissen op sociaal en milieugebied. Het leven 
beschouwen als een zaak van rechten en  plichten met 
bewustzijn van de beperkingen van ons eigen gezichtsveld. We 
moeten veel meer verwijzen naar de principes die ons drijven.
Tegelijk moeten we ons als partij veel slagvaardiger 
organiseren. We moeten maximaal open staan voor signalen uit 
de samenleving en voelen wat leeft bij mensen, ook als dat voor 
ons ongemakkelijk is. We moeten heel actief worden in de 
digitale wereld.
We hebben de mensen om het te doen. We moeten durven. We 
moeten zonder vrees spelen om te winnen. We moeten het 
beste geven dat we hebben. We moeten niet gaan voor een 
bepaald stemmenpercentage. We moeten gaan voor de 
sterren. 
                                                                                                              Hans Duquet

Magali Nys als afgevaardigde van 
CD&V Glabbeek in vernieuwde 
verkeersraad

Op 24 juni 2019 vond de installatievergadering van de 
verkeersraad plaats.

“Volgens CD&V Glabbeek moet er gestreefd worden naar een 
gezond evenwicht tussen gemotoriseerd verkeer en fietsers en 
voetgangers. Het voorzien van meer oversteekplaatsen en het 
uitbreiden van het fietspadennetwerk staan uiteraard bovenaan 
ons lijstje, maar ook het met een kritische blik durven kijken naar 
de wegmarkeringen, de afstelling en zichtbaarheid van 
verkeersspiegels en verkeersborden,... Als mama van 3 jonge 
kinderen beweeg ik me dagelijks in het verkeer. Ik denk dat mijn 
ideeën en tips binnen deze raad een steentje kunnen bijdragen 
aan een verkeersveilig en verkeersvriendelijk Glabbeek.”

Een nieuw schooljaar vol goede moed 
en met veel inzet!

Het is weer  zo ver! Alle kinderen en leerkrachten staan 
weer klaar om naar school te gaan. 

September, een blij weerzien en de start van een nieuw 
schooljaar boordevol plezier. We gaan weer op zoek naar nieuwe 
kennis en uitdagingen. 
Als leerkracht kijk ik er naar uit om al die blije snoeten terug te 
zien en weer met hen aan de slag te gaan. 
Samen nieuwe kennis verwerven en attitudes beheren. 

Dag vakantie, welkom aan het nieuwe schooljaar!




