www.glabbeek.be
Beste inwoners
De zomervakantie zit er weer er op voor de meesten onder ons. De voorbije maanden was er veel te beleven
in onze gemeente. Vooral de verenigingen deden weer hun best om Glabbeek echt te laten zomeren. Maar
ook de Grabbelpas, sportkampen, enz. waren een immens succes, wat ons als gemeentebestuur aanzet om
naar volgende vakanties toe nog meer dergelijke initiatieven te ontwikkelen.
Maar deze zomer kende onze kleine gemeente ook heel wat ellende en menselijk leed. Op één week tijd viel
er een dodelijk slachtoffer ten gevolge van een zware bedrijfsbrand, en werd het voetbalterrein van Bunsbeek getroffen door een windhoos. Wij willen politie en brandweer, maar vooral onze gemeentearbeiders
bedanken voor hun inzet en immense hulp bij beide ernstige probleemsituaties. Ook deze zomer stonden ze
letterlijk dag en nacht paraat voor onze gemeente.
Begin september vieren we het 20-jarig bestaan van onze buitenschoolse kinderopvang ’t Kloempke in Bunsbeek. In dit feestjaar zal het gebouw volledig opgeknapt worden. Ook de gemeenteschool krijgt eindelijk zijn
nieuwbouw, waardoor de kleuters nieuwe lokalen zullen krijgen. Na 12 jaar wachten, ontvangen we in 2014 de
nodige subsidies, zodat in 2015 de werken echt van start kunnen gaan.
Ook de fruitveiling zal binnenkort kunnen uitbreiden. De gemeenteraad van juli keurde de aanpassing van het
gemeentelijk RUP voor de bedrijvenzone goed, waardoor ook de veiling op dit terrein kan uitbreiden. Ook
het exportdossier (i.v.m. uitvoer naar de USA) van onze fruitveiling, dat al drie jaar vastzit, kreeg door het
bezoek van de afscheidnemende Amerikaanse ambassadeur de nodige aandacht. Nog meer export van onze
gemeentelijke producten bij uitstek, appelen en peren, zal ook onze streek en de fruittelers ten goede komen.
Niets te vroeg, want de telers kenden door de weersomstandigheden de voorbije jaren heel wat ellende.
U heeft vast al gemerkt dat meerdere voet- en buurtwegen (trage wegen) bordjes hebben gekregen. In de
loop van de komende maanden krijgen enkele van deze trage wegen een forse opknapbeurt. Er komt ook
een meerjarenplan voor die wegen.
In deze editie van ons gemeentelijk infoblad besteden we verder onder meer aandacht aan energie (niet onbelangrijk gezien de steeds stijgende factuur), en de aanpak van het zwerfkattenprobleem.
Wij wensen u veel leesplezier!
Kris Vanwinkelen
Schepen van Milieu en
Buitenschoolse Kinderopvang

Peter Reekmans
Schepen van Mobiliteit,
Communicatie en Economie
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Jos Vicca
Burgemeester

VOORWOORD

HAAL MEER GELD UIT JE ENERGIE
VERLAAG JE ENERGIEFACTUUR: DOE DE V-TEST

de maatregelen het overwegen waard is, wil je graag weten op

Hartje Hageland organiseert in samenwerking met de gemeen-

welke tijd je de benodigde investering(en) kan terugverdienen.

te Glabbeek een Energiecampagne.

Op de infoavond wordt de ‘Energiewinstcalculator’ van het

Op maandag 30 september 2013 om 19u vindt er een gemeen-

Vlaams Energieagentschap (VEA) toegelicht door Vlaams Par-

telijke infoavond plaats op het gemeentehuis. De vergelijkings-

lementslid Peter Reekmans, vast lid van de parlementscommis-

test van de VREG kan je energiefactuur aanzienlijk doen da-

sie Energie. Heb je al een idee van de kostprijs van je energie-

len. Breng je energiefactuur mee en bekijk samen met ons of

besparende investering? Dan bieden we ook de mogelijkheid

je nog het voordeligste energiecontract in handen hebt. Maar

om de terugverdientijd voor je eigen investering te berekenen.

kom ook zeker tijdens de infoavond ontdekken welke winst een

WANNEER EN WAAR?

energiescan en de energiewinstcalculator kunnen opleveren.

Maandag 30 september 2013 om 19.00 uur
Raadzaal gemeente Glabbeek, Grotestraat 33, 3380 Glabbeek

KOSTPRIJS EN INSCHRIJVEN?
Alle infoavonden zijn volledig gratis en vrijblijvend toegankelijk.
Inschrijven is niet nodig!

CHECK JE WONING: ENERGIESCAN

MEER INFO?

Enkel kijken naar wat er op je energiefactuur staat is evenwel

Elke maandagavond van 18u tot 20u tijdens de zitdag van:

onvoldoende. Een (korte) doorlichting van de woning laten uit-

Peter Reekmans, Schepen van Wonen

voeren en daarbij de belangrijkste energiepijnpunten in kaart

Hilde Holsbeeks, Schepen van Energie

brengen, is minstens van even groot belang. Een gratis energiescan is hiertoe een uitgelezen kans. Een specialist ter zake

Hartje Hageland

vertelt je er alles over tijdens de infoavond.

Oudepastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge
Tel. 016 53 66 96 of 0495 54 62 91

BEREKEN JE ENERGIEWINST

E-mail: wendy.vandeneynde@hartjehageland.be

Als uit deze energiescan blijkt dat een aantal energiebesparen-

www.hartjehageland.be

GRATIS ELEKTRICITEIT
In Vlaanderen heeft elk gezin recht op een hoeveelheid gratis
elektriciteit voor de woning waar het domicilie gevestigd is.
Deze hoeveelheid wordt als volgt berekend: een vaste minimumhoeveelheid van 100 kWh per gezin, te vermeerderen met
100 kWh per gezinslid. De verrekening van deze hoeveelheid
gebeurt op de jaarlijkse eindafrekening die je van de elektriciteitsleverancier ontvangt. Je vindt deze korting naast de vermelding ‘korting gratis elektriciteit’.
In elk geval moet hij je binnen de maand bezorgen waar je
Als je geen of te weinig gratis elektriciteit hebt ontvangen,

recht op hebt, hetzij via een aparte creditnota, hetzij via een

neem dan contact op met je leverancier. Eventueel zal hij je om

aanpassing op je volgende factuur.

een verklaring vragen over de samenstelling van je gezin. Dit
document is kosteloos verkrijgbaar op het gemeentehuis of via

Meer info: Peter Reekmans, schepen van wonen (zitdag elke

www.glabbeek.be/digiloket .

maandag: 18-20 uur)

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

Wil je als inwoner wekelijks geïnformeerd worden
over wat er in onze gemeente reilt en zeilt? Schrijf je
dan in op: www.glabbeek.be/nieuwsbrief. Je krijgt

dan elke maandag onze elektronische nieuwsbrief in
je mailbox.
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LAST VAN ZWERFKATTEN IN UW BUURT?
Omdat het in onze gemeente klachten blijft regenen over
zwerfkatten, heeft het gemeentebestuur beslist om met een
zwerfkattenproject van start te gaan in onze gemeente. De bedoeling van het hele project is dat de inwoners bij de milieudienst kunnen gaan aankloppen als ze last hebben van zwerfkatten in hun buurt.
De milieudienst neemt contact met de coördinatrice en dan
gaan we aan de slag. De coördinatrice gaat eerst poolshoogte nemen en voert daarbij een gesprek met de melders. Het
kan immers niet de bedoeling zijn dat we ook huiskatten gaan
steriliseren of castreren. In samenspraak met de vrijwilliger die
in de buurt woont en de melder wordt een tijdstip bepaald
om een kooi te plaatsen. Wanneer er een zwerfkat word gevangen, gaat die meteen naar de dierenarts. Die steriliseert of
castreert het dier, dat vervolgens wordt teruggebracht naar de
plek waar het gevangen is.
Heb je een zwerfkattenprobleem in je buurt, neem dan zeker
In de eerste maand van de actie gingen al achttien katten naar

contact op met:

de dierenarts en hebben we negentien kittens een nieuwe thuis

Kris Vanwinkelen (schepen van dierenwelzijn),

bezorgd. De vrijwilligers die dit initiatief mee vorm geven, gaan

kris.vanwinkelen@glabbeek.be

er dus echt voor 100% tegenaan. Kortom, dit zijn mensen met

Lieve Uytterhoeven (milieuambtenaar), milieu@glabbeek.be

een hart voor dieren!

Cindy Huybrechts (coördinatrice), 0498/46.57.07

QUIZ JIJ GLABBEEK NAAR:

“DE SLIMSTE GEMEENTE 2014” ?
OPROEP VOOR STERKE GLABBEEKSE QUIZ-KANDIDATEN

De Slimste Gemeente is een televisiequiz waarvan in 2013 het eerste seizoen

die de preselectie speelden, worden dan aangevuld en aangevoerd door de

werd uitgezonden op de Vlaamse commerciële zender VIER. In het program-

burgemeester.

ma namen 81 Vlaamse gemeenten het tegen elkaar op. Elk team bestaat uit de

Daarom doen wij als gemeentebestuur een oproep voor sterke Glabbeekse

slimste man en slimste vrouw van de betreffende gemeente, samen met hun

quiz-kandidaten. U kan zich als duo, maar zeker ook individueel kandidaat

burgemeester. Na 10 weken was er een spannende finale en de wisselbeker

stellen voor uiterlijk 19 september via e-mail gemeentebestuur@glabbeek.be

ging het eerste seizoen naar Aarschot. Ook voor de editie 2014 is het produc-

of per post aan Gemeentehuis, Grotestraat 33 te 3380 Glabbeek. Gelieve een

tiehuis Woestijnvis op zoek naar een quizploeg uit elke gemeente. Zo’n ploeg

kort cv van uzelf en uw eventuele quizervaringen te bezorgen. Uiteraard zijn

telt 2 kandidaten: een quiz-duo bestaande uit een man en een vrouw beide

ook gelegenheidsquizzers welkom!

inwoners van Glabbeek. Het laatste weekend van oktober zijn er de provinci-

Eind september zal het gemeentebestuur onder alle kandidaten een selectie-

ale preselectie, daarom dient het Glabbeeks quiz-duo uiterlijk op 16 oktober

quiz organiseren, de sterkste kandidaten vormen dan het Glabbeekse duo dat

bekend te zijn. De ploegen die als beste uit de provinciale preselectie komen,

wordt afgevaardigd namens onze gemeente.

gaan door naar de opnames van het programma begin 2014. De 2 quizzers
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HAKSELRONDE OKTOBER 2013
De gemeente komt na afspraak gratis snoeihout hakselen bij u

via milieu@glabbeek.be

thuis. De laatste hakselronde van 2013 is gepland van maandag

Het snoeihout dient ordelijk langs de straatkant gestapeld te

21 oktober tot vrijdag 25 oktober 2013.

worden. Takken hebben een maximale diameter van 10 cm, en

Aanvragen gebeurt bij de milieudienst ten laatste op dinsdag

een maximale lengte van 2 meter. De hoeveelheid per haksel-

15 oktober 2013. Dit kan telefonisch op 016/77.29.34 of per mail

ronde is beperkt tot 4 m3.

BADMINTONCLUB GLABBAD VZW
Zoek je een leuke sport vol uitdaging en spelplezier? Dan is badmin-

ket en enthousiasme nodig. Shuttles worden

ton misschien wel iets voor jou!

door de club ter beschikking gesteld. Bovendien mag je drie keer komen uittesten of bad-

Misschien wist je het nog niet, maar ook Glabbeek heeft een bad-

minton iets voor jou is vooraleer je lid wordt.

mintonclub, Glabbad VZW. Onze club bestaat uit zo’n 50 leden van
diverse leeftijden: het jongste spelertje is 6 jaar, het oudste lid telt

Voel je de badmintonkriebels al opkomen? Aarzel dan niet om eens

62 lentes.

langs te komen! We starten terug op dinsdag 3 september om 20u

Badminton is een sport die door jong en oud beoefend kan worden

of op zondag 8 september 2013 om 11 uur. Je kunt ook steeds te-

en dit zowel op recreatief als op competitief niveau. Doe je het liever

recht bij de onderstaande bestuursleden.

wat rustiger aan, dan kan je je bij onze recreanten aansluiten. Heb
je liever wat meer uitdaging, dan is onze competitieploeg misschien

PRAKTISCHE GEGEVENS (SPEELUREN)

wel iets voor jou. Op de trainingen leer je alles over de techniek,

Dinsdag: 20-21 uur: training (+ 12 jaar) / 20-23 uur: vrij spel (alle

de snelheid en de tactiek van het badminton. Deze trainingen zijn

leeftijden)

niet verplicht, je kan ook gewoon een pluimpje komen slaan met

Zondag: 11-12 uur: training (6-12 jaar) / 11-12 uur: vrij spel (alle leeftijden)

vrienden. Een speelmaatje meenemen is geen vereiste om te kunnen
spelen. Onze club heeft enthousiaste leden die staan te popelen om

CONTACT

met jou te badmintonnen.

Luc Frederickx (voorzitter), Craenenbroekstraat 5, 3380 Glabbeek,

Om te kunnen spelen heb je enkel een sportoutfit, een badmintonrac-

lucfrederickx@skynet.be

SPORTELEN (SENIOREN)
Hou de website en of de brievenbus maar in de gaten want

Do. 26/09/2013: seniorenverwendag (sportelnamiddag)

vanaf eind september, begin oktober starten we weer met al-

Ma. 30/09/2013: start zelfverdediging (10 lessen)

lerlei initiatieven voor onze sportelende senioren.

Do. 03/10/2013: start seniorengym (tot juni 2014)
Wo. 16/10/2013: start initiatie curling (10 lessen)

KLEUTER- EN KINDERTURNEN
De Sportdienst organiseert vanaf woensdag 25 september

Tweede en derde leerjaar 16-17 uur

2013 turnlessen voor kleuters en jonge scholieren in Sporthal

Begeleiding door erkende gediplomeerde lesgevers.

Ter Linde in Glabbeek.

Het eerste kind betaalt € 80 per jaar en het tweede kind van

Eerste en tweede kleuterklas van 14-15 uur

hetzelfde gezin € 70. (Met een 35-tal woensdagen per jaar

Derde kleuterklas en eerste leerjaar 15.16 uur

komt dat dus op nog geen € 2.5 per uur per week.)

Strookje terugbezorgen vóór 20 september ’13 bij de sportdienst op het gemeentehuis.
Ik,……………………………….........................……………..............……………, ouder van ………………..............………………….................………… wil mijn kind(eren)
inschrijven voor kleuter- en kinderturnen te Glabbeek. Geboortejaar van kind(deren): ……………………………………………………………………
Adres: ……………………………….……………….............................………………. nr. ………….. te ………………………..............................………………………………………..
Handtekening ouder
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HEEMKUNDIGE KRING GLABBEEK:
VOORSTELLING JAARBOEK 2013
Op 13 september 2013, om 20 uur, wordt het nieuwe Jaarboek

Dagboek van Jozef Marjaux uit Wever - De aantekeningen van

voorgesteld in de zaal De Roos. Iedereen is welkom op deze

Jozef Marjaux als soldaat en krijgsgevangene over de periode

voorstelling.

van 10 mei tot 20 december 1940.

Dit Jaarboek is het 21ste uit de reeks. Zoals elk jaar bevat het
artikelen over uiteenlopende onderwerpen uit de geschiedenis

Joseph Smets (1892-1918) - Wedervaren van Joseph Smets uit

van onze gemeente en de nabije omgeving:

Bunsbeek als soldaat tijdens de 1ste Wereldoorlog. Jozef Smets
sneuvelde op 3 juni 1918.

Het lastenboek van Eleonora de Croesere - 1686 Overzicht van
de inwoners van het toenmalige Hoeleden en opsomming van

Het harde leven van de arme man in het Hoeleden van de 17de

hun bezittingen.

eeuw - Beschrijving van de armoede waarin vele mensen leefden
in Hoeleden ten tijde van Eleonora de Croesere.

Glabbeek in Azië: De familie Roekaerts
Verschillende leden van deze familie vertokken in de vorige eeuw

Het

Jaarboek

kan

be-

vanuit Glabbeek naar Azië - Herinneringen van Marie Anne Col-

steld worden door over-

lon - Pater Jan Roekaerts (1943 – 2005): In memoriam.

schrijving van het gepaste bedrag op rekening

Glabbeek in Azië: Zuster Mathilde Roekaerts

BE12

De loopbaan in de Filippijnen van deze missiezuster.

van Heemkundige Kring

7865

6822

7192

Glabbeek, met vermelZo was het toen in Glabbeek..., herinneringen van Simonne

ding “Jaarboek 2013” en

Claes (de echtgenote van René Debecker en de moeder van ar-

uw adres. De prijs be-

chitect Herman Debecker)

draagt 15 euro voor leden van HKG en 17 euro

Georges Collaerts aan ‘t woord - Belevenissen van de gewezen

voor niet-leden.

gemeentesecretaris, OCMW-secretaris en verzekeringsagent uit

(+ € 2 voor niet-leden

Attenrode-Wever bij het begin van de 2de Wereldoorlog (Geor-

indien het boek buiten

ges is op 4 maart 2013 overleden).

Glabbeek te verzenden is).

Molenschattingen in het Hageland in de 19de eeuw - Over
“schatten op zolder” (of in het washok) - Resultaten van het eer-

Bijkomende informatie: info@heemkunde-glabbeek.be

ste onderzoek van een reeks verslagen van waardeschattingen
van molens in de periode 1813-1894.

VRAAG GEMEENTELIJKE DOCUMENTEN AAN
VANUIT UW ZETEL
Het Digitaal Loket laat u toe om heel wat administratie met de gemeente van bij u
thuis te regelen. Dit kan bovendien 24 op 24 uur. Via uw elektronische identiteitskaart kunt u dus documenten aanvragen wanneer u dat het best past.
Enkele mogelijkheden: aanvragen van parkeerkaart, pensioen, attesten van de dienst
bevolking en uittreksels burgerlijke stand, aangifte van adreswijziging, huwelijk, …
Het Digitaal Loket is te bereiken via www.glabbeek.be/digiloket
of via de knop helemaal bovenaan de gemeentelijke website.
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GRATIS JURIDISCH ADVIES
Iedere eerste dinsdag van de maand kunt u op de sociale

mentatie, huwelijkscontracten, ….

dienst van het OCMW te Glabbeek gratis bij een advocaat terecht voor een verkennend juridisch advies.

Voor de komende maanden werden de volgende data geprikt:
dinsdag 1 oktober, dinsdag 5 november en dinsdag 3 decem-

De advocaat behandelt in een vertrouwelijk gesprek al uw vra-

ber 2013.

gen over bijvoorbeeld: schuldbemiddeling, huurcontracten, ali-

U bent dan telkens welkom tussen 16.30 en 17.30 uur.

GEMEENTEBESTUUR, OCMW EN SENIORENRAAD ORGANISEREN
OP DONDERDAG 26 SEPTEMBER IN ZAAL GLAZUUR:

DE SENIORENVERWENNAMIDDAG
Om onze senioren actief te betrekken bij sport en cultuur is er
tijdens deze namiddag een ruim keuzeaanbod uit sportieve en
culturele activiteiten. Na de workshops is er de gelegenheid om
te dansen op de muziek van het accordeongezelschap ‘Kriebel
en Huksel’. Dit evenement wordt financieel ondersteund door
de Federale en Vlaamse regeringen.
VOOR WIE?

Alle 55-plussers

WANNEER?

Donderdag 26 september 2013

WAAR?

Zaal Glazuur

DEELNAME:

Gratis

PROGRAMMA

12.45 uur Onthaal
13.00 uur Workshops
14.30 uur Pauze met gratis koﬃe en taart
14.45 uur Animatie met ‘Kriebel en Huksel’
17.00 uur Einde

INSCHRIJVING SENIORENVERWENNAMIDDAG
Naam:……………………………………...........…………………………..................……………………. Voornaam:……................…………………………..................………………………..
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail:………………………………………………………………………………………………………… Telefoon:…………………………………………………………………………………………….

WORKSHOPKEUZE
kies 1 activiteit waaraan u wil deelnemen:
❍
Wandelen
❍
Fietsen
❍
Kubbe
❍
Pantoffels maken (max. 20 pers.) Meebrengen: stofschaar, dikke lange puntige stopnaald
❍
GSM-zakje weven (max. 15 pers.) Meebrengen: stofschaar, naald, dikke stompe naald en ook
eventueel: breiwol, oude T-shirt in reepjes van 1/2 cm geknipt, stikzijde in de kleur van de wol
Doorlopend
❍
Fitheidstest o.l.v. het provinciaal sportelteam (+/- 500m wandelen)
Je kan hier aan deelnemen, ook bij deelname aan bovenstaande activiteiten. Gelieve wel aan te duiden als je hier
wil aan deelnemen omdat de plaatsen beperkt zijn.
0 Praatcafé
Deze inschrijvingsstrook dient vóór 20 september 2013 terugbezorgd te worden aan de gemeente Glabbeek,
Grotestraat 33 te Glabbeek of via e-mail: senioren@glabbeek.be
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DE VAKANTIE HEEFT VOOR ONS LANG GENOEG GEDUURD. WE ZIJN WEER HELEMAAL
KLAAR OM MET FRISSE ENERGIE AAN DE SLAG TE GAAN EN WE HOPEN JULLIE OOK!

WANT OP 1 OKTOBER GAAT HET GMTA TERUG VAN
START MET MUZIEKLESSEN VOOR JONG EN OUD!

WELKE LESSEN KAN JE VANAF 7-JARIGE LEEFTIJD BIJ ONS VOLGEN?
piano – dwarsﬂuit – gitaar – klarinet – slagwerk - saxofoon – zang – trompet – hoorn – notenleer
Dit jaar starten we met een nieuw project: de instapband.
Hierin krijg je de kans om als muzikant ook in een band te functioneren. Om de twee weken oefenen wij op dinsdagavond van 18
tot 19 uur in zaal “De Mispel” in Kapellen. De lessen starten op 8 oktober.

WIL JE MEESPELEN?
Kom je dan op zaterdag 21 september inschrijven en maak alvast kennis met de lesgevers! We verwachten je tussen 14 en 15 uur
in de gemeentelijke school De Springplank, Dries 26 te 3380 Glabbeek.
Vul alvast het onderstaande strookje in om de inschrijving vlotter te laten verlopen.

HOEVEEL KOST HET?
inwoners van Glabbeek: Instrumentlessen: 160 euro; instrumentlessen + notenleer: 210 euro
niet-inwoners van Glabbeek: Instrumentlessen: 180 euro; instrumentlessen + notenleer: 230 euro
De instapband zit in de prijs begrepen.
Met meer vragen over het GMTA kun je steeds terecht bij de coördinator, Katrien Smets (0499/12.54.59 - katrien.smets@me.com)
of bij Rosanne De Maeyer (0498/42.65.29 -rosannedemaeyer@yahoo.com).

INSCHRIJVINGSSTROOK:
naam:.......................................................................................................... voornaam:.............................................................................................................
adres:.............................................................................................................................................................................................................................................
e-mail:......................................................................telefoon:......................................
geboortedatum:.........................................................
instrument:
❍ piano ❍ dwarsﬂuit ❍ gitaar ❍ klarinet ❍ slagwerk ❍ saxofoon ❍ zang ❍ trompet ❍hoorn
❍ notenleer
❍ Ander blaasinstrument (op aanvraag): ……………………………………
❍ Instapband
voorkeur uur:..........................................................
De lessen starten op 1 oktober maar kunnen slechts aangevat worden na betaling op de inschrijvingsdag of door overschrijving op het volgende rekeningnummer: 734-0249185-01
GMTA Glabbeek VZW mededeling: naam leerling + instrument
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DE GEMEENTEDIENSTEN
Info Algemeen: 016 77 29 29 • Fax 016 77 18 38 •

GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK

gemeentebestuur@glabbeek.be

Stationsstraat 14 te 3381 Kapellen • 016 77 93 93

Gemeentesecretaris: Paul Cloots

E-mail: bibliotheek@glabbeek.be

Schepencollege: Vrijdagvoormiddag van 9 – 12 uur

Maandag: 18 - 20 uur / Dinsdag: gesloten

Bevolking - Burgerlijke Stand:

Woensdag: 14 - 16 uur / Donderdag: 17 - 19 uur

016 77 29 27 • bevolking@glabbeek.be

Vrijdag: 18 - 20 uur / Zaterdag: 10 - 12 uur

Buitenschoolse Kinderopvang ‘t Kloempke:
016 77 82 07 • ibo@glabbeek.be

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Cultuurdienst: 016 77 29 37 • cultuur@glabbeek.be

Antigifcentrum

070 245 245

Financiële Dienst: 016 77 29 24 • financien@glabbeek.be

Brandwondencentrum

016 34 40 21

GC De Roos: 016 47 46 93 (geen reservaties)

Defecte straatverlichting

0800 60 777

Milieudienst: 016 77 29 34 • milieu@glabbeek.be

Kabouterhuisje

016 49 03 56

Sport- en Jeugddienst: 016 77 29 28 • sport@glabbeek.be

Landelijke Kinderopvang

070 24 60 41

Sporthal Ter Linde: 016 77 04 11

Kinderdagverblijf Fie & Felix

016 84 33 57

Technische Dienst: 016 77 29 34

Slachtofferhulp

016 21 01 03

Ruimtelijke ordening: 016 77 29 26 • ro@glabbeek.be

Vlaamse Kankertelefoon

078 150 151

Toerisme: 016 77 93 93 • toerisme@glabbeek.be

Wachtdienst huisartsen

016 63 42 12

Gemeenteschool: 016 77 77 77

Wachtdienst tandartsen

0903 399 69

Gemeentelijk infoblad: 016 77 29 32 • infoblad@glabbeek.be

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS

POLITIE
Grotestraat 33 te 3380 Glabbeek

Alle werkdagen: 9 - 12 uur / Maandag: 18 - 20 uur /

016 77 29 39 • Fax 016 77 07 72

Woensdag: 14 - 16 uur

Alle werkdagen van 9 - 12 uur
Maandag: 17 - 20 uur • Woensdag: 12.30 - 16.30 uur

PWA-GLABBEEK

Buiten deze openingsuren dient u voor dringende gevallen

Steenbergestraat 44 (OCMW) te 3380 Glabbeek •

contact op te nemen met het noodnummer 101.

0476 25 64 76 • E-mail: pwa@glabbeek.be

GEMEENTEHUIS IS OOK OPEN OP ZATERDAG
VAN 10 TOT 12 UUR

Maandagen (oneven weken) 02/09, 16/09, 07/10, 21/10:
14 - 15.30 uur

Elke zaterdag houden de schepenen zelf het gemeentehuis

CONTAINERPARK

open van 10 tot 12 uur. Inwoners kunnen dan bij de schepenen

Steenbergestraat 44 te 3380 Glabbeek

terecht met hun vragen, klachten en suggesties. Door zich op

Dinsdag tot en met vrijdag: 12.30 - 19.30 uur

deze manier extra beschikbaar te stellen, wil het schepencol-

Zaterdag: 9 tot 16 uur - maandag gesloten

lege de drempel tussen burgers en beleid verlagen.
Let wel: Het reguliere gemeentepersoneel is op zaterdag niet

STRIJKATELIER

aanwezig, en de gewone diensten zijn dus niet beschikbaar.

Bunsbeekdorp (naast parochiecentrum) • 0474 85 05 28

BEZOEK ONS OOK ONLINE: WWW.GLABBEEK.BE

Maandag: 8 - 12 uur • Dinsdag: 7 - 11 uur en 13 - 17 uur
Woensdag: 13 - 17 uur • Donderdag en vrijdag: 7 - 11 uur

OCMW

DE OCMW-RAAD

Steenbergestraat 44 te 3380 Glabbeek

Voorzitter:

Johnny Reweghs (sp.a)

016 77 28 70 • 016 77 85 26 (fax) • info@ocmw.glabbeek.be

Leden:

Yvette Sterkendries (Dorpspartij)

Secreataris: Nicole Debecker

Omer Swinnen (Dorpspartij)
Michel Willems (Dorpspartij)

Openingsuren: elke werkdag van 9 - 12 uur + maandag-

Greta Duchenne (sp.a)

avond: 18 - 20 uur

Bernadette Coeckelberghs (cd&v)

Zitdagen OCMW-voorzitter: elke maandagavond van 18 tot 20

Dirk Fremaut (cd&v)

uur of op afspraak via tel. 016 77 28 79 of johnny.reweghs@

Eric Gijsermans (cd&v)

ocmw.glabbeek.be

Anita Van Nerum (SAMEN)
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GEMEENTEBESTUUR

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitdagen (gemeentehuis): Maandag 9 – 12 uur en 18 - 20 uur
// Dinsdag 9 - 12 uur // Zaterdag 10 - 12 uur // en op afspraak.
Contactgegevens: Torenstraat 66, 3384 Attenrode • 016 77 29 31
(kantoor gemeentehuis), 0496 55 30 59 (GSM) • e-mail:
kris.vanwinkelen@glabbeek.be

MATTHIAS MERTENS (DORPSPARTIJ) – 3DE SCHEPEN
Bevoegdheden: Openbare Werken • Groendienst • Nutsvoorzieningen • Technische Dienst
Zitdagen (gemeentehuis): Maandag 18 - 20 uur // Donderdag
9 - 12 uur // Zaterdag 10 - 12 uur // en op afspraak.

JOS VICCA (SP.A) – BURGEMEESTER

Contactgegevens: Torenstraat 18, 3384 Wever • 016 77 29

Bevoegdheden: Politie • Brandweer • Algemeen Beleid •

31 (kantoor gemeentehuis), 0495 21 00 34 (GSM) • e-mail:

Ruimtelijke Ordening

matthias.mertens@glabbeek.be

Zitdagen (gemeentehuis): Maandag 18 - 20 uur // Dinsdag
9 - 12 uur // Woensdag 14 - 16 uur // Donderdag 9 - 12 uur //

HILDE HOLSBEEKS (DORPSPARTIJ) – 4DE SCHEPEN

Zaterdag 10 – 12 uur // en op afspraak.

Bevoegdheden: Jeugd • Sport • Recreatie • Energie • Drinkwa-

Contactgegevens: Dorpsstraat 56, 3381 Kapellen • 016 77 29 20

ter • Feestelijkheden • Gezin

(kantoor gemeentehuis), 016 77 73 95 (privé), 0476 65 76 56

Zitdagen (gemeentehuis): Maandag 18 - 20 uur // Woensdag

(GSM) • e-mail: jos.vicca@glabbeek.be

10 – 12uu en 14 – 16 uur // Zaterdag 10 - 12 uur // en op afspraak.
Contactgegevens:

PETER REEKMANS (DORPSPARTIJ) – 1STE SCHEPEN

Heideblokstraat

7,

3380

Bunsbeek

•

016 77 29 19 (kantoor gemeentehuis), 0476 34 54 82 (GSM)

Bevoegdheden: Financiën • Personeel • Onderwijs • Commu-

• e-mail: hilde.holsbeeks@glabbeek.be

nicatie • Wonen • Mobiliteit • Erfgoed • Economie • DorpskernZitdagen (gemeentehuis): Maandag 18 – 20 uur // Dinsdag

JOHNNY REWEGHS (SP.A) – 5DE SCHEPEN
EN OCMW-VOORZITTER

10 - 12 uur // Donderdag 10 - 12 uur // Zaterdag 10 – 12 uur //

Bevoegdheden: OCMW • Begraafplaatsen • Toerisme • Midden-

en op afspraak.

stand • Bibliotheek • Cultuur • Burgerlijke Stand • ICT • Open-

Contactgegevens: Dries 11b, 3380 Glabbeek • 016 77 29 30

baar vervoer

(kantoor gemeentehuis), 02 552 48 59 (kantoor parlement),

Zitdagen (OCMW): Maandag 18 - 20 uur // en op afspraak.

016 82 74 14 (secretariaat), 0473 56 25 68 (GSM) • e-mail:

Zitdagen (gemeentehuis): Dinsdag 9 – 12 uur // Woensdag 9 –

peter.reekmans@vlaamsparlement.be

12 uur // Donderdag 9 – 12 uur // Zaterdag 10 – 12 uur.

vernieuwing

Contactgegevens: Tiensesteenweg 164c, 3380 Glabbeek

KRIS VANWINKELEN (DORPSPARTIJ) – 2DE SCHEPEN
Bevoegdheden: Milieu • Sociale Zaken • Senioren • Buiten-

voorzitter@ocmw.glabbeek.be

schoolse Kinderopvang • Patrimonium • Landbouw • Dierenwelzijn • vzw GMTA • Atonoom Gemeentebedrijf • vzw De Roos
• Onderhoud

DE GEMEENTERAAD
Voorzitter Gemeenteraad:

Hans Hendrickx (Dorpspartij)

Lowie Steenwegen (samen)

Peter Reekmans

Greet Holsbeek

Yvette Sterkendries (Dorpspartij)

(Dorpspartij)

(CD&V)

Hilde Holsbeeks (Dorpspartij)

Gaby Trompet (CD&V)

Gemeenteraadsleden:

Matthias Mertens (Dorpspartij)

Simon Vandermeulen (Dorpspartij)

Georges Arnauts

Michaël Pierlé

Kris Vanwinkelen (Dorpspartij)

Herman Arnauts

(CD&V)
(CD&V)

Brunhilde Bogaerts (sp.a)

Tom Peeters

•

016 77 28 79 (kantoor OCMW), 0475/26.38.30 (GSM) • e-mail:

(Open VLD)

(N-VA)

Jos Vicca (sp.a)

Maria Saelmaekers (CD&V)
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WONEN & ENERGIE

woe 04/09/13 van 14:00 tot 17:00
KOFFIENAMIDDAG

Organisator: Gepensioneerdenbond Attenrode-Wever
Locatie: Parochiecentrum, Attenrode

do 05/09/13 om 19:00
VORMING VOOR KERNLEDEN:

“Hoe zinvol nabij zijn voor jonge zieke mensen”
Organisator: Ziekenzorg Glabbeek-Zuurbemde
Locatie: Glazuur, Glabbeek
Info: petre.guy@gmail.com, 0492 79 21 40

7 t.e.m. 9/09 KAPELLENKERMIS
organisator: Karoesel
locatie: De Mispel
Info: Luc Vangoidsenoven

zo 08/09/13 van 14:00 tot 20:00
OPENDEUR LINE DANCE

Organisator: The Desert Country Dancers
Locatie: Glazuur, Glabbeek
Info: cauwenberghs.petra@skynet.be,
http://thedesertcd.webs.com

zo 08/09/13 van 13:00 tot 17:00
STARTDAG KSJ GLABBEEK
Organisator: KSJ Glabbeek
Info: www.ksjglabbeek.be

zo 08/09/13 van 13:00 tot 18:00
BELGERINKEL LANGS HET TRAMSPOOR

Organisator: Cultuurraad Glabbeek
Locatie: De Mispel, Kapellen
Info: 016/77.29.37, cultuurglabbeek.be, www.glabbeek.be

zo 8/09 PAARDENKOERS GLABBEEK

Organisatie: Hagelandse dravers vzw
Locatie: Kaalveldstraat (aan drankencentrale Bellen) Glabbeek

10/09 20 -21 uur YOGA

organisator: sportdienst
info: wouter.heeren@glabbeek.be, 016/77.29.28

di 10/09/2013 om 19.30 uur
GRATIS PROEFLES COUNTRY LINE DANCE
Organisator: The Desert Country Dancers
Locatie: ’t Solveld, Wever
Info: cauwenberghs.petra@skynet.be,
http://thedesertcd.webs.com

za 14/09/13 om 14:30
WEEK VAN DE SPORTCLUB NAMIDDAGWANDELING

Organisator: Toekers Bunsbeek
Locatie: Voetbalveld, Bunsbeek
Info: 0475/46.46.87, detoekers@yahoo.com,
http://www.toekers.be

zo 15/09/13 van 09:30 tot 16:30
DAGUITSTAP NAAR ‘T PAJOTTENLAND

Organisator: Pasar Glabbeek (voorheen Vakantiegenoegens
Glabbeek)
Locatie: Glazuur, Glabbeek (carpooling)
Info: esther.vansavelberg@telenet.be

zo 15/09/13 vanaf 11:30 KVLV-BRUNCH

Organisator: KVLV Glabbeek-Zuurbemde
Locatie: Glazuur, Glabbeek Ria Boyen, 016/77.11.40

Do 19/09/13 van 14:00 tot 17:00 KOFFIENAMIDDAG

Organisator: OKRA Bunsbeek
Locatie: Voetbalkantine, Bunsbeek

za 21/09/13 van 09:00 tot 17:00 DRUIVENVERKOOP
Organisator: Ziekenzorg Kapellen Parochiecentrum
Locatie: Kapellen
Info: gery.vanaerschot@scarlet.be

woe 25/09/13 om 19:30
WORKSHOP DECORATIE EN INTERIEURINRICHTING VIVA-SVV GLABBEEK
Organisator: GC De Roos
Locatie: Glabbeek
Info: 0470975548, natasjaons@hotmail.com

wo 25/09/13 om 20 uur
LES: SJAAL IN WEEF EN VILTWERK

Organisator: KVLV Glabbeek-Zuurbemde Glazuur
Locatie: Glabbeek
Info: Ria Boyen, 016/77.11.40

do 26/09/13 van 14:00 tot 16:30
VORMINGSNAMIDDAG: ZITDANS

Organisator: Ziekenzorg Bunsbeek Parochiecentrum
Locatie: Bunsbeek
Info: hendrickx_i@hotmail.com

13 t.e.m. 15/09 BUNKERKERMIS

vr 27/09 en zat 28/09 DRUIVENVERKOOP

vrij 13, zat 14 en zon 15/09
PLANTJESWEEKEND KOM OP TEGEN KANKER

zo 13/10/13 van 10:30 tot 14:00 3DE DORPSBRUNCH

Organisatie: Jeugdhuis De Bunker
Locatie: Parking Glazuur Glabbeek

Organisator: KVLV Glabbeek-Zuurbemde
Locatie: Glabbeek en Zuurbemde
Info: Ria Boyen, 016/77.11.40

Organisator: Ziekenzorg Glabbeek-Zuurbemde
Locatie: Glabbeek en Zuurbemde
Info: petre.guy@gmail.com, 0492 79 21 40

(Volwassenen 15 euro; kinderen (tot 12j) 10 euro)
Organisator: de Dorpspartij Glazuur, Glabbeek
Info: Kaarten bij de bestuursleden of via www.dorpspartij.be

WEKELIJKSE KERKVIERINGEN

Kapellen, Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk: zondag om 9.30 uur

Attenrode, Sint-Andrieskerk: zaterdag om 17 uur

Wever, Sint-Antoniuskerk: zondag om 9 uur

Bunsbeek, Sint-Quirinuskerk: zondag om 10 uur

Wever, kapel Heinkensberg: woensdag om 19 uur

Glabbeek, Sint-Niklaaskerk: zondag om 8.30 uur

Zuurbemde, Sint-Catharinakerk: zaterdag om 18.30 uur

Activiteiten tussen 2 oktober en 6 november 2013 in het volgende infoblad?
Elke vereniging kan deze indienen via www.uitdatabank.be vóór 30 september.
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