Nieuwsbrief gemeente Glabbeek – 3 april 2020

Beste inwoners
De strenge maatregelen van vandaag zijn voor niemand aangenaam, maar ze zijn wel
absoluut noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus maximaal te kunnen
tegen houden. Want het aantal besmettingen zit ook in Glabbeek in stijgende lijn.
Daarom is het van levensbelang dat ook alle inwoners in Glabbeek zich aan de
richtlijnen houden en enkel nog essentiële verplaatsingen doen.
We hebben in Glabbeek met steun vanuit de gemeente alle voedingswinkels laten
uitrusten met plexischermen aan de winkelkassa’s om onze zelfstandigen, hun
personeel en alle klanten maximaal te beschermen. Voor onze ouderen, de meest
kwetsbare inwoners hebben we een gratis boodschappendienst binnen ons OCMW
opgericht, maak hier gebruik van!
De situatie is en blijft ernstig, maar door de verlengde maatregelen tot 19 april correct
op te volgen kunnen we namelijk veel erger voorkomen. Verzin voor jezelf dus geen
redenen om uit verveling je toch te verplaatsen. De politie heeft de controles
opgedreven en verbaliseert onmiddellijk elke overtreding op de coronamaatregelen.
Hou u aan de regels in het belang van iedereen en om Glabbeek gezond te houden.
Jullie burgemeester,

Peter Reekmans

VU: Gemeentebestuur Glabbeek, burgemeester P. Reekmans, Grotestraat 33, 3380 Glabbeek

Gratis gemeentelijke boodschappendienst!
De gemeente wil haar inwoners die ouder zijn dan 65 jaar, die slecht te been of ziek
zijn en geen beroep kunnen doen op familieleden of behulpzame buren verder helpen
met onze gratis boodschappendienst.
Heb je medicijnen of voedingswaren nodig, dan kan je van maandag tot vrijdag
bellen naar 016/772870 en dit tussen 9 en 12 uur. Zorg dat je je identiteitskaart bij
de hand hebt want er volgt een kort gesprekje. Vervolgens noteren we je bestelling en
volgt een levering uiterlijk de eerstvolgende werkdag. Voor de betaling ontvang je een
factuur vanuit de gemeente. Afhankelijk van de hoeveelheid aanvragen en om iedereen
te kunnen helpen, beperken we onze boodschappendienst tot 1x per week per
aanvrager. Je kan ook een beroep doen op onze vrijwilligers en medewerkers voor het
verzorgen van je huisdier, sociaal contact onderhouden door een telefoontje,
maaltijdenbedeling of een boek afhalen in de bibliotheek. Iedereen die hulp nodig heeft,
kan van maandag tot vrijdag bellen naar 016/772870 tussen 9 en 12 uur of mailen
naar info@ocmw.glabbeek.be

Containerpark Glabbeek gaat gecontroleerd open vanaf 7 april
Vanaf 7 april heropenen alle containerparken gecontroleerd en onder strikte
voorwaarden. EcoWerf en de gemeente Glabbeek volgen daarmee de beslissing van de
Vlaamse overheid.
Zo blijven de afstandsregels erg belangrijk, moet elk persoonlijk fysiek contact
vermeden worden en zijn bezoekers verplicht om in hun wagen te blijven zitten in de
wachtrij aan het recyclagepark. Ook raden we aan om met niet meer dan één persoon
naar het recyclagepark te komen, en zeker geen kinderen mee te brengen. Niet alle
afvalsoorten zullen aanvaard kunnen worden. Zo zal asbest voorlopig niet kunnen
aanvaard worden. Kom enkel naar het containerpark als het echt nodig is!

Gemeente organiseert extra ophaling snoeihout
Om snoeihout te leveren moet je dus NIET naar het containerpark rijden! De gemeente
organiseert hiervoor een extra ophaling van snoeihout. Deze inzameling zal doorgaan
van 6 tot en met 10 april 2020. Inschrijven voor deze extra ophaling kan via
hakselronde@glabbeek.be of op 016/772929 vóór 6 april. De voorwaarden voor het op
te halen hout blijven wel gelden: Het gaat enkel om takken die een maximale diameter
van 10 cm hebben en maximaal 2 meter lang zijn. De hoeveelheid snoeihout is beperkt
tot 4 m³ per aanvrager.

Groene bak moet uiterlijk 1 juni een nieuwe GFT-sticker hebben!
Tijdens de coronacrisis blijft Ecowerf de groene bak met een sticker van 2019 ophalen.
Je kan momenteel niet terecht voor een GFT-sticker op het gemeentehuis, maar je kan
deze wel al aankopen via overschrijving op rekeningnr. BE68 0910 1740 2334 met
vermelding van straat en huisnummer waar de groene GFT-bak staat. Na betaling
worden de stickers door de gemeente bij u thuis bezorgd.
Uiterlijk 1 juni moet iedere groene bak wel een nieuwe GFT-sticker hebben!
Voor een container van 40 liter betaal je 30 euro, voor een container van 120 liter
betaal je 75 euro.

Deze advertentie is een bijdrage van de pastorale zone Glabbeek.

Lockdown
Ja, er is angst.
Ja, er is isolatie.
Ja, er wordt
gehamsterd.
Ja, er is ziekte.
Ja, er is zelfs dood.
Maar,
Ze zeggen dat je in Wuhan
na zoveel jaren van lawaai
de vogels weer kan horen zingen.
Ze zeggen dat na slechts een paar weken van
rust de lucht niet langer stijf staat van de
smog, maar blauw en grijs en helder is.
Ze zeggen dat in de straten van Assisi
mensen elkaar toezingen
over de lege pleinen
en hun ramen openhouden,
zodat zij die alleen zijn
de geluiden van families
om hen heen kunnen horen.
Ze zeggen dat een hotel
in het westen van Ierland
gratis maaltijden aanbiedt
en bezorgt bij hen die aan huis
gebonden zijn.
Vandaag is een jonge vrouw die ik ken
druk bezig om in haar buurt
flyers te verspreiden met haar nummer
zodat ouderen iemand hebben
die ze kunnen bellen.
Vandaag bereiden kerken, synagogen,
moskeeën en tempels zich voor
om dakloze, zieke en vermoeide mensen
te kunnen verwelkomen
en onderdak te bieden.
Over de hele wereld beginnen mensen
te vertragen en te reflecteren.
Over de hele wereld kijken mensen
op een nieuwe manier naar hun buren.

Over de hele wereld worden mensen
ontvankelijk voor een nieuwe werkelijkheid,
voor hoe groot we eigenlijk zijn
en hoe klein onze feitelijke controle.
Ontvankelijk voor wat er werkelijk toe doet:
voor liefde.
Dus we bidden en realiseren ons:
Ja, er is angst,
maar er hoeft geen haat te zijn.
Ja, er is isolement,
maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja, er wordt gehamsterd,
maar er hoeft geen gierigheid te zijn.
Ja, er is ziekte,
maar de ziel hoeft niet te lijden.
Ja, er is zelfs dood, maar er kan altijd
een wedergeboorte van liefde zijn.
Word je bewust van de keuzes die je maakt
voor je leven nu.
Vandaag: Adem.
Hoor,
achter de fabrieksgeluiden van je paniek,
zijn de vogels weer aan het zingen,
klaart de hemel op, is de lente in zicht.
En altijd worden we omringd door Liefde.
Open de ramen van je ziel.
En al ben je niet in staat om de ander over het
lege plein aan te raken: Zing.
Richard Hendrick, Franciscaner monnik

Je mag mij altijd bellen: 016/63.26.77
Bel tot je me hebt.
(Liefst niets inspreken a.u.b.)

Van harte,
Luc Thiry, priester in Glabbeek & Lubbeek
www.kerkglabbeek.be
facebook.com/kerkenGlabbeek

