
Een nieuwe lente, een 
nieuwe wind.

Lezers die op de “Social Media” actief zijn, 
zullen al gemerkt hebben dat de website van 
CD&V Glabbeek en de daaraan gekoppelde 
Facebook pagina in een nieuw kleedje 
gestoken zijn. De “oude versie” was aan 
vernieuwing toe en we hebben onze website 
grondig opgefrist. 
Wat vind je op http://glabbeek.cdenv.be ?
Wie is wie: info over onze bestuursleden.
Ik ben Wij in Glabbeek, wie zijn onze 
mandatarissen zijn in de gemeenteraad en 
het OCMW. 
Beleid en visie: hier verschijnt kortelings 
nieuws uit de gemeenteraad en het OCMW .
Nieuws: hier vind je nieuws uit de gemeente 
en onze politieke familie. Soms goed en soms 
spijtig genoeg ook minder goed nieuws. 
In beeld: beeldverslagen over de actieve 
inzet van onze bestuursleden aan het sociale 
leven in onze gemeente. CD&V; een partij 
tussen de mensen. 
Publicaties: de digitale versies van het Wij 
blad.
Kalender: de data van diverse organisaties.
Contact: we kijken uit naar jullie vragen en 
suggesties over het beleid of de partij .
Je merkt dat er een nieuwe en frisse wind 
waait bij CD&V Glabbeek. We wensen jullie 
dan ook nog veel surf- en leesplezier toe. Voor 
een Glabbeek met meer Wij!

Op 27 februari moesten we onverwacht afscheid nemen van onze ere-schepen Vic Genoe, die 
thuis te Hoeleden op 76-jarige leeftijd overleed. Op zijn 29ste nam Vic voor het eerst deel aan 
de verkiezingen  op de CVP-lijst en werd onmiddellijk verkozen tot schepen van openbare 
werken voor de gemeente Bunsbeek. Deze taak kon hij 6 jaar plichtsbewust verder zetten na 
de fusie. Vic was een sterk politiek gedreven man, vandaar dat hij in 1982 de Vrije Fusiepartij 
oprichtte. Door het fusie-akkoord tussen de CVP en de VFP, behaalde de CVP de volstrekte 
meerderheid en kon Vic opnieuw 8 jaar schepen van openbare werken zijn. Vic was een 
volksfiguur, van en onder de mensen en gaf 
Bunsbeek en later Glabbeek mee vorm en kleur. 
We bedanken Vic voor zijn rijkgevuld 
gezinsleven op de boerderij, aangevuld met een 
lange, boeiende politieke loopbaan van 36 jaar. 
Daarna heeft hij werkelijk mogen genieten van 
zijn pensioen samen met zijn lieve echtgenote 
Lydia, zijn kinderen en    kleinkinderen, zijn grote 
familie en zijn vele vrienden. 
Vorig jaar vierden Vic en Lydia hun gouden 
huwelijksjubileum. Het was een prachtige, 
liefdevolle, gezellige en dankbare dag! 
Zijn overlijden kwam spijtig te plots en veel te 
vroeg, maar bij ieder afscheid wordt een 
herinnering geboren…

CD&V Glabbeek biedt aan Lydia, Marleen en 
Marcel, Hilde en Gert, kleinkinderen en familie 
haar oprechte deelneming aan.
Het ga je goed, Vic!

IN MEMORIAM: 
ERE-SCHEPEN 
VICTOR GENOE

Je kan met al je vragen en opmerkingen steeds bij onze mandatarissen terecht:
 
Gemeenteraad
 
Greet Holsbeek - 0474/94.66.60   Georges Arnauts - 0494/18.43.84
Bergstraat 1a - 3380 Glabbeek   Ruekenbosstraat 5d - 3380 Bunsbeek
 
Herman Arnauts - 0498/52.87.04   Maria Saelmaekers - 0476/88.09.01
Hulsbos 2b - 3384 Attenrode-Wever   Walmersumstraat 38 - 3380 Bunsbeek
 
Bernadette Coeckelberghs - 0499/29.44.18
Rode 24 - 3380 Glabbeek
 
OCMW-raad
 
Eric Gijsermans - 0479/57.88.58   Dirk Fremaut - 0495/17.31.16
Doelaagstraat 20 - 3384 Attenrode-Wever  Kromstraat 16 - 3380 Glabbeek
 
Bart Hendrickx - 0473/92.17.84
Meenselbeekstraat 23a - 3380 Bunsbeek

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking 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
Wijblad  van CD&V-Glabbeek - maart 2018

Succesvolle nieuwjaarsreceptie.

Net als de laatste jaren was onze 
nieuwjaarsreceptie zeer succesvol: 
veel volk, diverse mooie momenten, 
een gezellige sfeer en fijn samenzijn 
met daarbij lekkere hapjes en een 
uitgebreid dessertenbuffet. Naast 
toespraken van onze voorzitter Bart  en 
lijsttrekker Herman  overhandigden we 
een cheque van  € 1.650  aan het project 
“Zorgcirkels Jongdementie”.

Lees verder op pagina 3.
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Voor de tweede maal werd er een pluim 
uitgereikt: ditmaal waren André en Rita 
Laermans - Vanwinckelen uit Bunsbeek de 
meer dan verdiende laureaten en ontvingen 
ze een mooie mand met streekproducten 
met daarop de symbolische pluim.

Hun verdiensten voor de Glabbeekse 
gemeenschap zijn dan ook eindeloos: zonder 
onderscheid van wie of wat dan ook zetten ze 
zich in voor hun medemensen en dit op de 
meest uiteenlopende vlakken. Jarenlang 
wekelijks soep maken in de wintermaanden 
voor alle kinderen van de school in Kapellen, 
hun schuur verbouwd als

ontmoetingsruimte voor de buurt, wafels, 
taarten, groenten, eieren wegschenken, 
onvoorwaardelijke hulp bij activiteiten van 
Samana, Landelijke Gilde,
parochiefeesten… de lijst is eindeloos.
Proficiat André en Rita!

Ik ben een 26-jarige leerkracht die is 
opgegroeid in Glabbeek. Tot vorig jaar 
woonde ik  samen op de boerderij met mijn 
(groot)ouders en zus. Sinds korte tijd woon ik 
samen met mijn vriend in Bunsbeek. Op het 
veeteeltbedrijf van mijn ouders heb ik een 
geweldige jeugd beleefd waar  ik de waarden 
van het ‘echte boerenleven’ heb 
meegekregen. De landbouwstiel ligt me 
nauw aan het hart. Sinds enkele jaren is de 
paardensport een van de nieuwe passies 
geworden. Jaarlijkse organiseren wij, De 
Hagelandse Dravers vzw, in augustus 
paardenkoersen te Glabbeek. Naast een hart 
voor dieren ben ik ook erg sociaal aangelegd. 
Reeds 3 jaar zet ik me actief in als vrijwilliger 
in de parochie. Ik begeleid vormelingen mee 

op weg naar hun Vormsel. In het dagelijkse 
leven vind je me terug als juf in ‘De Kleine 
Wereld’ te Kapellen. Ik ben erg tevreden dat 
ik al 4 jaar deel mag uitmaken van het team 
van deze school. 

Waarom ik de keuze heb gemaakt voor CD&V 
Glabbeek  is erg duidelijk. CD&V wil vooruit; 
‘stilstaan is achteruit gaan’. Er heerst een 
duidelijk beleid dat kiest om er te zijn voor 
iedereen. Een WIJ-partij is dan ook iets waar 
ik graag aan mee wil werken. Voor de 
komende gemeenteraadsverkiezingen wil ik 
me, als jonge twintiger, graag actief  inzetten 
voor vernieuwing en vooruitgang. Ik geloof 
ook sterk dat er binnen onze partij voldoende 
kennis zit om een dorp als Glabbeek te sturen. 

De tijd dat journalisten de weg naar Glabbeek 
niet vonden, ligt reeds lang achter ons. Geen 
enkele kleine gemeente komt zo vaak in het 
nieuws als Glabbeek. Op zich is daar niets mis 
mee, op voorwaarde dat al deze aandacht de 
inwoners en het  beleid ten goede komt. De 
vraag stelt zich dan ook of men de gemeente 
bestuurt met een duidelijke visie naar de 
toekomst toe of met een zekere missie op 
kortere termijn? Sommigen zullen denken: 
visie of missie, dat is toch hetzelfde? 
Missie: Waarvoor staan we / Gericht op onze 
organisatie / Wie zijn we?
Visie: Waarvoor gaan we?/Gericht op de 
omgeving/ Hoe gaan we met de wereld om?
De CD&V draagt het “Rentmeesterschap” 
hoog in het vaandel. We hebben de gemeente 
en de maatschappij waarin we leven, van de 
vorige generatie in bruikleen gekregen en het 
is onze plicht om ze zo goed en duurzaam 
mogelijk door te geven aan de volgende 
generaties. Dit vraagt een visie op langere 
termijn en een beleid dat daar mee rekening 
houdt. We hebben de indruk dat het huidig 
beleid vooral gericht is op resultaten op korte 
termijn en het ruimere perspectief uit het oog 
verliest. Het is onze taak om hierover kritisch 
te reflecteren en we delen graag de volgende 
overwegingen met u.
- Openbare werken: werken in zo veel 
mogelijk straten en vaak: ”herstel bestaande 
toestand”. Volgens onze visie moet er beter 

nagedacht worden wanneer we werken laten 
uitvoeren voor de volgende 30 jaar met meer 
ruimte voor de zwakke weggebruikers!
- De gemeente beweert bezorgd te zijn over 
het blijvend probleem van zwerfvuil en 
sluikstorten. Sensibiliseringsborden tegen 
het sluikstorten, ontworpen door kinderen 
uit de gemeente tijdens de vorige legislatuur, 
zijn weggenomen en gebruikt  om andere 
publiciteits- of herdenkingsborden van te 
maken!
- De uitverkoop van het gemeentelijk 
patrimonium gaat gestaag verder. Het wordt 
opnieuw geïnvesteerd in gemeentelijke 
gebouwen ( = missie). Of deze investeringen 
de inwoners van de gemeente ten goede 
komen is zeer de vraag. 
- Sociaal restaurant. Heeft Glabbeek hier 
nood aan? Eerst  plande men dat in 
Bunsbeek, daarna in Wever om tenslotte te 
eindigen in de evenementenhal om deze mee 
te financieren ( =missie). Zo nodig moet er 
volgens onze visie scheep gegaan worden 
met het WZ centrum,  waar er elke dag vers 
gekookt wordt en waar er een leuke interactie 
kan zijn tussen de bewoners en de bezoekers. 
We kunnen zo nog een tijdje door gaan. Een 
missie komt de huidige meerderheid goed 
uit; maar een beleid met onvoldoende visie 
zullen onze kinderen en kleinkinderen ons 
niet in dank afnemen.

EEN BELEID MET EEN VISIE 
OF MISSIE IN GLABBEEK?
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MAG IK ME EVEN 
VOORSTELLEN
Melissa Kempeneers

Woord van de voorzitter
Beste inwoners,
De koude, donkere winteravonden zijn 
hopelijk achter de rug. Ik wil onze 
mandatarissen in de gemeente- en 
OCMW-Raad bedanken voor hun 
waakzaamheid en blijvende inzet het 
voorbije jaar. Wij blijven tijdens de raden 
positieve voorstellen voor onze 
gemeente aanbrengen. Tijdens de koude 
dagen voor Kerstmis zette CD&V 
Glabbeek zich met een warm hart in 
voor Zorgcirkels Jongdementie. In onze 
provincie zijn er naar schatting 300 tot 
1000 personen die te maken hebben met 
jongdementie. Ook in onze gemeente 
zijn er spijtig genoeg een aantal 
gezinnen die hiermee te maken hebben. 
Om deze mensen te ondersteunen, werd 
er een werking opgestart: "Zorgcirkels 
Jongdementie". Zij trachten mensen met 
jongdementie, hun familie en omgeving 
informatie, ondersteuning en 
begeleiding op maat te bieden. Ik ben 
als voorzitter terecht fier: onze 
kerstrozenverkoop heeft maar liefst 
€ 1650 opgebracht.  Dank voor alle steun 
en zeker aan Kristel Denruyter, de 
zorgbegeleider van Zorgcirkels 
Jongdementie, voor de fijne 
samenwerking! 2018 is een belangrijk 
jaar op politiek vlak. Wij zijn volop bezig 
om een sterke lijst samen te stellen. Ik 
ben trots om reeds 2 nieuwe jonge 
kandidaten te mogen voorstellen; Floris 
Arnauts en Mel Kempeneers.

Bart Hendrickx
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