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Vaccinmobiel levert
goed werk
De gratis Vaccinmobiel van de gemeente
Glabbeek voor mindermobiele 65-plussers
krijgt niets dan lof. Intussen maakten al
enkele tientallen inwoners gebruik van
deze gemeentelijke dienstverlening.
Enkele weken geleden was het nog alle
hens aan dek in Glabbeek. De gemeente
bleek opvallend veel coronabesmettingen
te tellen: in amper enkele dagen tijd legden
maar liefst 44 inwoners een positieve test
af. Burgemeester Peter Reekmans kroop
zelfs in de pen om zijn dorpsgenoten op
te roepen voorzichtig te zijn. “Het virus is
er duidelijk nog altijd. We moeten dus ons
gezond verstand maximaal gebruiken en de
coronaregels strikt toepassen.”
Intussen wordt alle heil verwacht van de
vaccinaties, die onverminderd voortgaan. De
meeste 65-plussers van Glabbeek ontvingen
inmiddels al een prikje, voornamelijk in
het vaccinatiecentrum in Tienen. Daarbij
deed ook de gratis Vaccinmobiel van de
gemeente Glabbeek, in samenwerking met
autodeelbedrijf Cars4Community en de
vrijwilligers van de JAT drivers, goed dienst.
Tientallen inwoners maakten er inmiddels
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ALTIJD PLEZIER MET EEN
RENSON TERRASOVERKAPPING
‘Wij bieden
uitvaartzorg
op maat en
van de hoogste
kwaliteit.’
Sven Nijssen

016 77 70 97 | 24u/24u

Begrafenissen - crematies
nabestaandenzorg

al gebruik van en hadden vooral veel lof.
“De kostprijs van de Vaccinmobiel voor
onze gemeente bedraagt amper 2.000
euro. Daarom stapten wij niet mee in het
Vaccitaxiproject van de eerstelijnszone
regio Tienen dat een enorm hoge kostprijs
heeft van maar liefst 250.000 euro voor
alle deelnemende gemeenten. Ook de
gebruikers moeten zelf nog 5 euro betalen.
Onder Dorpspartijbeleid gaan we namelijk
zuinig om met het belastinggeld van onze
inwoners en door te werken met vrijwilligers
konden we hetzelfde aanbod dus veel
goedkoper aanbieden met onze eigen
Vaccinatiemobiel. Na de jaarlijkse acties van
oud op nieuw bewijzen de vrijwilligers van
de JAT drivers VERDELER
alweer dat
ze een
groot hart
VOOR
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hebben voor onze samenleving.”

Tiensesteenweg 155
3380 Glabbeek-Zuurbemde
harry@dela.be
www.uitvaartzorg-harry.be
Partner van DELA

DFA1 bv - RPR 0412.937.710
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• Alarmsystemen • Camerabewaking • Brandveiligheid
• Toegangscontrole
• Consulting • Automatisatie
• Telefooncentrales • Elektriciteit
• Parlo- en videofonie
• Netwerken • Domotica

WHERE MAGIC HAPPE
Bunsbeekdorp 3a
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www.designleuven.be

MI/BZ 20.0961.70 - INCERT B-1632
016 46 44 47
www.homegarden.be

www.designleuven.be Tiensesteenweg 386 I 3000 Leuven
Ma tot Vr 10.00 - 12.30 en 13.30 - 18.00 - Za doorlopend 10.00 - 17.00
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B-3380 Bunsbeek
Tel. 016 77 08 00
HERE WE DESIGN
www.stijn-pans.be
YOUR QUALITY TIME.
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www.stihl.be

016 25 00 15

BLSYD00B www.standa

www.hatomec.be -44Tel.
0498 31 75 57
Craenenbroekstraat
GLABBEEK
0498 31 75 57 - www.hatomec.be

BJIMB00B

UW INSTALLATIEBEDRIJF EN SPECIALISTEN VOOR:
• Verwarming met gas of mazout
• Sanitaire installatie en loodgieter
• Schoorsteenveger
• Mazouttankcontroleur
• Vloerverwarming
• Gehabiliteerde gasinstallateur
• Onderhoud & herstellingen
• Zonneboilers en warmtepompen

VERWARMING

Dorpsstraat 55 - 3390 Tielt-Winge - Tel. 016 50 22 70 - Fax 016 50 29 69
erik@jacobsverwarming.be - www.jacobsverwarming.be

Terrasoverkapping met lamellen

Terrasoverkapping met doek

Sectionale poorten

EXTRA
G
KORTIN

€250

BJNNH00D

Screens en
voorzetrolluiken
mogelijk
op
ZONNEENERGIE

Verandazonwering

op sectionale poort /
zonnetent

EXTRA
G
KORTIN

Zonnetent

€125

(BTW inclusief / bij afgifte bon / actie geldig voor offertes gemaakt vanaf
1/5/2021 tem 30/06/2021 / deze korting is niet cumuleerbaar met andere
acties

/stuk op rolluik / screen met
motor (of op zonne-energie)
(BTW inclusief / bij afgifte bon / actie geldig voor offertes gemaakt vanaf
1/5/2021 tem 30/06/2021 / deze korting is niet cumuleerbaar met andere
acties
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VALCKENBORGH NV
www.valckenborgh.eu
Maandag
tem vrijdag
vrijdag: 13u30
• Zaterdag:
tot 12u30
Openingsuren: maandag
t.e.m.
13u30tottot18u
18u,
zaterdag9u30
9u30-12u30

BLWHV00E

Diestsesteenweg 60 - 3210 Linden - Tel: 016 62 10 11 - info@valckenborgh.eu

WWW.PEJATI.BE
Wij kopen uw: Oud goud, Zilver, Juwelen,
Munten, Horloges, Diamanten, Bestek, Tin

Hoogste prijs in België - Direct cash betaald
Peter-Jan Timmerman
Laar 18 - Tessenderlo

BEL NU:
0473-26 36 85
BJMMR00A

2

BJINN00A

100% ELEKTRISCH
0% UITSTOOT

CONTAINERDIENST
ALLE BOUWAFVAL !
5 m3/10 m3/20 m3/25 m3

BNAMJ00C

Lubbeek - 016/73 48 35
www.zandgroevenroelants.be

LENAERTS

St.Truidensesteenweg 583
HAKENDOVER - 016 78 81 84

www.lenaerts-tienen.be
Onderhoud of herstelling van alle merken.
OPEN: di. tot vr.: 9-12 & 13.30-18u. - za.: 9-12u.

BLYPK00B

BURGERZAKEN
Datum
11/02/2021

Naam
Gilbert Veulemans

Leeftijd Woonplaats
72
Zuurbemde

19/02/2021

Magda Denruyter

89

Glabbeek

20/02/2021

Waut Pierlet

42

Bunsbeek

08/03/2021

René De Becker

93

Glabbeek

22/03/2021

Theresia Verzin

88

WZC Den Boomgaard, Glabbeek

26/03/2021

Josée Elshout

88

Bunsbeek

26/03/2021

Yvonna Degeest

86

Glabbeek

08/04/2021

Michel Guilmet

73

Glabbeek

10/04/2021

Jeanne Nijns

94

WZC Den Boomgaard, Glabbeek

In de huisartsenwachtpost Tienen en omgeving kunnen ook de inwoners van Glabbeek terecht voor dringende medische problemen tijdens weekenden
en op wettelijke feestdagen. In de wachtpost zijn steeds meerdere huisartsen aanwezig. Ook uw eigen huisarts zal regelmatig een wachtdienst
waarnemen. Bij voorkeur komt u zelf naar de wachtpost. Indien u zich om medische redenen niet kan verplaatsen, kan een huisbezoek aangevraagd
worden. Gelieve in ieder geval eerst te telefoneren voor een vlotte opvolging. De wachtdienst is bereikbaar op het nummer 1733.
De weekendwachtdienst begint om 19 uur vrijdagavond en eindigt om 8 uur maandagochtend. De wachtdienst op feestdagen begint om 19 uur de
avond vóór de feestdag en eindigt om 8 uur de ochtend na de feestdag.
Contactgegevens: Gilainstraat 116, 3300 Tienen - info@wachtposttienen.be - www.wachtposttienen.be
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Huisartsenwachtpost tijdens weekenden en feestdagen

Glabbeek investeert in zitbanken langs wandelroutes
Glabbeek investeert in een warme dorpssamenleving
waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en tegelijk
kunnen genieten van de prachtige natuur. Na de
wandelkaarten en buurthoekjes met zitbanken
gaat ze nu ook zitbanken plaatsen langs meerdere
gemeentelijke wandelroutes.
Zo komen er banken langs de tracés van de bewegwijzerde wandelingen: Boeslinterwandeling, Glazuurwandeling, Lindeboomwandeling, Geboorteboswandeling, Boomgaarden
wandeling,
landbouwleerpad, Paddepoelwandeling, Heirbaanwandeling,
Velpewandeling en de tramroute. Schepen Hans Hendrickx:
“Onze bewegwijzerde wandelingen hebben allemaal een tracé
tussen de 5 en 15 kilometer waarbij het voor kinderen en ouderen soms nuttig is om even te kunnen verpozen of rusten.
Maar met deze nieuwe zitbanken kunnen inwoners er ook een

BMMCR00A

babbeltje met elkaar slaan. We merken dat onze wandelroutes
tijdens de huidige coronacrisis meer dan ooit gebruikt worden
door heel wat inwoners, daarom investeren we ook bewust in
recreatie in openlucht.”

“Echt iets betekenen
voor mensen,
dat geeft zoveel
voldoening”
Diny, verzorgende
bij Ferm Thuiszorg

SamenFerm.be/jobs

Welkom bij Ferm.
Ontdek de job die echt bij jou past.

Judith Morret mag 100 kaarsjes uitblazen
In woonzorgcentrum Den Boomgaard in Glabbeek werd
onlangs de 100ste verjaardag gevierd van Judith Morret.
Ze werd - coronaveilig - in de bloemetjes gezet door haar
familie, burgemeester Peter Reekmans en schepenen Hans
Hendrickx en Tom Struys (allen Dorpspartij).
Judith, afkomstig uit Tielt-Winge, kreeg met haar man
Roger Vande Reyde drie zonen, 24 kleinkinderen en 33
achterkleinkinderen. Tot 2017 verbleef ze in het Spaanse
Tenerife. Schepen Hendrickx: “Ook in coronatijden vergeten
we een 100-jarige inwoner niet. Daarom werkten we samen
met ons woonzorgcentrum een coronaveilig feestprogramma
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uit
en
leverden
we
een
verjaardagstaart af waar alle
bewoners samen met Judith van
konden genieten. In aanwezigheid
van
enkele
familieleden
overhandigden we Judith cadeaus van de Koning, provincie
en gemeente. De burgemeester hield een verjaardagrede
en op het binnenplein van het woonzorgcentrum zorgde
het accordeongezelschap Kriebel en Huksel uit ons dorp
voor muzikale ambiance waar de bewoners vanuit hun
kamervenster van konden genieten.”

SUPERIOR STYLE:
ALL DAY, EVERYDAY

MAAK EEN AFSPRAAK
& ONTDEK DE NIEUWE COLLECTIE

Had u graag een afspraak gemaakt om in alle rust
en veiligheid de showroom te bezoeken? Maak ze via

olivier.bosmans@homegarden.be of 0478 29 53 53

Home & Garden verdeelt luxe-tuinmeubilair van onder andere:
EXTREMIS | ROYAL BOTANIA | RODA | DOMANI | TALENTI | TRIBÙ | EGO PARIS | FAST | HEATSAIL | JARDINICO |
MANUTTI | PIET BOON | TODUS BY STUDIO SEGERS UMBROSA | VINCENT SHEPPARD | WÜNDER | ATELIER VIERKANT

ADV_H&G_PP_HE_178x263_lockdown_2.indd 1
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Tiensesteenweg 386 I 3000 Leuven
016 46 44 47 I www.homegarden.be
MA enkel op afspraak
DI-VR 10u00 - 12u30 & 13u30 - 18u00
ZA 10u00 - 18u00 | ZO 13u00 - 17u00
BMMNR00D

30/04/21 09:01

ONZE PARTNERS

Openingstijden
MA—DI van

09 u-12 u en 17 u -19 u

OPENINGSUREN
Maandag WO
09.00uOP
- 12.00u
AFSPRAAK 17.00u - 19.00u
Dinsdag
09.00u - 12.00u
17.00u - 19.00u
Woensdag OP AFSPRAAK
Donderdag 09.00u - 12.00u
14.00u - 18.00u
Vrijdag
09.00u - 12.00u
OP AFSPRAAK

BLSZB00B

Zestiende-eeuwse kapel Heinkensberg
erkend als waardevol erfgoed
De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft
beslist om de kapel Onze-Lieve-Vrouw Troosteres der
Bedrukten, gelegen in de Heinkensbergstraat in Wever
(Glabbeek), als waardevol te erkennen.
In Wever bestaat al vier eeuwen lang een verering van de
maagd Maria in de kapel op de Heinkensberg. De kapel staat
bij veel mensen uit de wijde omgeving al generaties lang
bekend als een plaats van rust. Anderen branden er een
kaarsje of komen bidden om genezing.
Op 15 augustus, het feest van Onze-Lieve-Vrouw Ten
Hemelopneming, vindt de jaarlijkse eucharistieviering in
openlucht plaats aan de kapel om 10 uur. In de namiddag
gaat de kleurrijke processie uit: er wordt vertrokken aan de
Sint-Antoniuskerk van Wever tot aan de kapel.
Om de 25 jaar gaat er een praalstoet uit met wagens en
groepen.

Het Mariabeeld van de Heinkensberg werd, volgens de
legende, omstreeks 1572-1573 aangebracht door de Spaanse
generaal Don Dionysius Vicca, geboren in Zuid-Spanje. Hij
zou als legeraanvoerder van Alva een overwinning behaald
hebben op één van de legers van Willem van Oranje. Als
dankbetuiging liet hij de kleine kapel op de Heinkensberg
bouwen.
De kapel werd meermaals vergroot, o.a. in 1900. In 1922 werd
er een koor aangebouwd ter gelegenheid van de 350ste
verjaardag van de kapel. In 1966 werd de vervallen kapel
heropgebouwd onder pater-pastoor Savonet. En in 2015
werd het dak van de goed onderhouden kapel nog volledig
vernieuwd en geïsoleerd op initiatief van de kerkfabriek.
De mooie glasramen zijn van de hand van de gerenommeerde
glazenier Maurits Nevens.
Vóór de kapel is er een sfeervol grasveld aangelegd met
berken. Er staat een beeld van O.-L.Vrouw Moeder van de Goede Hoop.
Langs twee paadjes bevinden zich
zeven kapelletjes met bovenaan bronzen
platen, die de zeven smarten van Maria
uitbeelden.
De kapel is elke dag open: in de zomer
van 8 tot 20.30 uur en in de winter van
8 tot 19 uur.

Sales Marcel Laeveren - 0475 47 91 87
marcel.laeveren@primetime.be

Verantwoordelijke uitgever:
Themamedia nv,
Wouter Van Melkebeek,
Vaartdijk 3, bus 402
Wijgmaal

Sales Lynn Boon - 0471 54 62 96
lynn.boon@themamedia.be

Verschijnt in: Glabbeek, Kapellen, Attenrode, Bunsbeek
Bedeeld door bpost op 2238 ex.
Volgende verschijningsdatum: 9 juni 2021
Publiciteit: vóór 25 mei 2021
Redactie:
Kirsten Bosmans, kirsten.bosmans@primetime.be - 0486/605083
Teksten vóór 25 mei 2021 op de redactie.
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, gekopieerd of op eender welke manier
gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De inhoud van
de advertenties valt onder uitsluitende
verantwoordelijkheid van de opdrachtgevers.
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Korting tot 10%. Profiteer nu, bel snel! Tel. 0477 051 837

Stoelenmatterij Alexander

Scholtens

Al generaties lang matten wij stoelen met de beste kwaliteit biezen en vlechtwerk.

alexanderscholtens.be - alexanderscholtens@yahoo.com

Al generaties lang matten wij stoelen
met de beste kwaliteit biezen en vlechtwerk.
Diverse kwaliteits
biezen

Opvullen van zitmeubelen (mousse) en
het vernieuwen van
singelbanden

Riet handgemaakt
& machinaal

Reparaties en
herstellingen aan
alle leersoorten,
tevens kleuren

Reparaties/
herstofferingen van
stoelen, zetels en salon

Restauratie van
schilderijen

Riet handgemaakt
Diverse kwaliteits & machinaal
Restaureren/
biezen
verlijmen van
antieke meubelen

Houtworm
behandeling

Bel ons voor gratis
thuisbezoek en pri
jsindicatie bij u thu
is...
0477/051 837.

Restauratie van
antieke lijsten

Houtworm
Schilderen/
behandeling
behangen in en
rondom uw huis

Tuinonderhoud
winter/zomer

Restaureren/
verlijmen van
Klokkenmaker
Klokkenmaker voor
antieke meubelen
al uwvoor
klokken al
en uw klokken
uurwerken
en uurwerken

BNAOV00B

Ma t/m
za 9. - 17 u. telefonisch
te bereiken en winkel
open op afspraak.

Luitenant Lippenslaan 48 2140 Borgerhout
tel:
0477/051837
Wegens Corona graag
telefonisch
afspraak! Gratis bestek aan huis.
alexanderscholtens.be alexanderscholtens@yahoo.com

RW Sanitair
uw leverancier in sanitair en verwarming

WIJ BREIDEN UIT!

Tijdens de verbouwingen blijft de winkel open en krijgt U

Per aankoopschijf van € 150 excl. BTW
GRATIS 1 x

Cedol :
KRACHTIGE Sanitairvernieuwer
voor Toilet

BBJXU00U
BLTML00E

OF

Sanisoft :
DAGELIJKS onderhoud
van Sanitair
van 1 mei tot 30 juni 2021

Leuvenselaan 499a - 3300 TIENEN - Tel.: 016/82.05.91
info@rwsanitair.be - www.rwsanitair.be
Openingsuren: ma-vr: 8u-18u - zat: 9u-13u
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Verwarming
Sanitair
Plaatsing en onderhoud
Renovatie en nieuwbouw
Renovatie van badkamers
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uy
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P eeters Guy bv

BFXHB-00A

Doelaagstraat 23 - 3384 Attenrode

016/77 76 16

www.peetersguy.be
n

BUITENDIENSTSTELLING MAZOUTTANKS

n

OPSPOREN VAN GEURPROBLEMEN

n

CAMERA-INSPECTIE

n

ONTSTOPPINGEN / RUIMINGEN

n

HORECA VETPUTTEN

TEL 016 44 80 20 - 0800 94 450 - WWW.LONGIN.BE

BKBXI00A

BJWSQ00A

info@peetersguy.be

BAC GYPROCWERKEN
UW VAKMAN VOOR ALLE
BINNENAFWERKING
•
•
•

•
•

Medische pedicure
Timmermans Sarah
Steenbergestraat 50
3380 Glabbeek

gyproc wanden
gyproc plafonds
oude bepleistering terug als
nieuw met fix and finish
alle soorten binnenafwerking
kleine bezettingswerken

contacteer ons

Enkel op afspraak:
Gsm: 0498/746 258

0491 14 77 07
@ bacgyprocwerken@gmail.com
FB bacgyprocwerken

BMAXD00A
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Of per mail:
timmermanssarah93@gmail.com
BKENE00A

Gratis livestreaming van huwelijken vanuit het gemeentehuis.

Beste inwoner
De bouw van het nieuwe zorgpark naast het gemeentelijk domein aan de Steenbergestraat is een absolute
primeur voor onze regio. In totaal omvat dit nieuwe zorgpark, dat Salvator welzijnscentra en Curam Domi samen
gaan uitbaten, maar liefst 14.000 m² aan nieuw zorgaanbod.
Omdat de bouw van het zorgpark ruim twee jaar zal duren, heeft het autonoom gemeentebedrijf AGB Glabbeek
in tussentijd één gerenoveerde loods verhuurd aan Curam Domi. Daarin zullen zij van start gaan met een ‘popup’ van hun postrevalidatiecentrum. Dit Beweging- en Belevings-Centrum Curam Domi gaat werken met
een stap-robot en innovatieve technologieën ter bewegingsondersteuning en valpreventie voor onder meer
oncologische, neurologische, orthopedische en Covid-19 revalidatie. De opbouw van de pop-up is trouwens al
volop bezig en zal na amper 40 dagen klaar zijn. De opening is gepland tegen half mei.
Nog een absolute primeur is dat wij als enige gemeente in Vlaanderen huwelijken op een tijdstip naar keuze
en op meerdere locaties mogelijk maken voor onze inwoners. Met de komst van de lente krijgen we immers
opnieuw meer vraag voor huwelijken in ons trouwbos. Ook de vrije keuze van een symbolische datum en uur
wordt duidelijk geapprecieerd door heel wat koppels. Als burgemeester en schepenen staan we graag paraat
om iedereen een zo romantisch mogelijke plechtigheid aan te kunnen bieden. Tijdens de coronacrisis kan je ook
een beroep doen op gratis livestreaming vanuit het gemeentehuis. Zo kunnen er virtueel toch heel wat vrienden
en familie aanwezig zijn tijdens uw trouwplechtigheid.
In deelgemeenten Kapellen en Bunsbeek gaan we tussen 2022 en 2023 maar liefst twaalf straten in de
schoolbuurten tegelijk aanpakken. De wegen worden er vernieuwd en Fluvius legt gescheiden riolering aan. Het
merendeel van de straten krijgt ook nieuwe voet- en fietspaden. Er wordt verder hoog ingezet op meer veiligheid
in de schoolbuurten. In totaal kost het verkeersveiliger maken en het vernieuwen van de weginfrastructuur in de
kernen van Kapellen en Bunsbeek ruim 8,8 miljoen euro. Hiervoor konden we 7,3 miljoen euro Vlaamse subsidies
naar ons dorp halen!
De werken in Kapellen waren gepland voor dit jaar, maar door de coronacrisis liep dit subsidiedossier vertraging
op. De werken starten daardoor pas volgend jaar. De werken in Bunsbeek zijn voorzien voor 2023. Deze werken
zijn voor een kleine gemeente als de onze enkel mogelijk doordat we een beroep doen op subsidies van de
hogere overheden. Maar zo kan een project dus inderdaad vertraging oplopen.
Tegen 2024 zullen we ook volledig klaar zijn met alle projecten voor waterzuivering in ons dorp. Alle investeringen
voor de afvalwaterzuivering in Glabbeek werden gespreid over de vorige legislatuur en deze legislatuur. Via
negen collectoren wordt het afvalwater van alle deelgemeenten naar twee rioolwaterzuiveringsinstallaties
gebracht. Eén werd gebouwd in Kapellen in de Dorpsstraat op de grens met Kersbeek-Miskom en is sinds 2015
operationeel. Het tweede komt tegen 2023 op de hoek van de N29 met de Pepinusfortstraat in Bunsbeek. We
realiseerden als gemeentebestuur intussen al zeven van de negen collectoren en tussen 2022 en 2023 start de
aanleg van de laatste twee collectoren.
Tegelijk investeren we ook in de vernieuwing van (gescheiden) rioleringen in heel wat straten. Die worden dan
aangesloten op de collectoren. Europa verplicht elke gemeente trouwens om tegen 2027 klaar te zijn met deze
waterzuivering, maar in Glabbeek zullen we hiermee al klaar zijn in 2024. Wij zijn als gemeente trots dat we dit
zo snel realiseren, zeker als je weet dat heel wat gemeenten er nog moeten aan beginnen!
In dit infoblad ontdek je ook heel wat info van ons OCMW, allerhande premies en ondersteuning vanuit de
gemeentelijke diensten.
Veel leesplezier,
Uw burgemeester
Peter Reekmans
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VOORWOORD

UW BELASTINGAANGIFTE INVULLEN?
DE FOD FINANCIËN MAAKT HET U GEMAKKELIJK!
Uw aangifte (grotendeels vooraf ingevuld) of uw voorstel van vereenvoudigde
aangifte is beschikbaar in MyMinfin (Tax-on-web) vanaf begin mei.
HOE KRIJGT U TOEGANG TOT UW AANGIFTE OF UW VOORSTEL VAN
VEREENVOUDIGDE AANGIFTE?
Ga naar www.MyMinfin.be en meld u aan:
• ofwel met itsme
• ofwel met uw identiteitskaart, de pincode en een kaartlezer.
U KRIJGT EEN VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE AANGIFTE?
Uw gegevens zijn correct en volledig? U moet niets doen. U ontvangt
automatisch uw aanslagbiljet (belastingberekening).
UW GEGEVENS ZIJN NIET CORRECT OF ONVOLLEDIG?
U moet ze corrigeren, ofwel via MyMinfin.be, ofwel via het papieren antwoordformulier.
MEER INFORMATIE? HULP NODIG?
• Raadpleeg de website van de FOD Financiën op https://financien.belgium.be/nl/particulieren/
belastingaangifte/aangifte
• Neem contact op met de medewerkers van de FOD Financiën op het nummer dat op uw aangifte vermeld wordt.
Om in de huidige context van het coronavirus uw veiligheid te garanderen, zijn de kantoren van de
FOD Financiën momenteel gesloten.
ONTVANG UW DOCUMENTEN VAN DE FOD FINANCIËN DIGITAAL VIA DE EBOX
Maak het uzelf gemakkelijk en ontvang uw documenten van de FOD Financiën digitaal via de eBox, de
digitale en beveiligde ‘brievenbus’ van de overheid.
Activeer uw eBox op ‘doemaardigitaal.be’! U krijgt dan een melding zodra er een nieuw document beschikbaar is.
Meer info over de eBox op https://financien.belgium.be/nl/ebox

PUBLIEKE RAADPLEGING STARTNOTA
GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN
‘CENTRUM - HERZIENING’
In uitvoering van artikel 2.2.18 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kondigt het college van burgemeester en
schepenen van de gemeente Glabbeek aan dat er van 12 mei 2021 tot en met 10 juli 2021 een publieke raadpleging
gehouden wordt over de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘centrum – herziening’.
De opmaak van dit plan heeft tot doel om het bestaande gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Centrum en
woonproject De Melkroos’ te herzien en een aantal herbestemmingen naar recreatie door te voeren. Anderzijds
wordt ook de sporthal en onmiddellijke omgeving opgenomen om een uitbreiding mogelijk te maken.
U kan de startnota en de procesnota horende bij dit plan raadplegen op de gemeentelijke website (www.
glabbeek.be). Deze nota’s liggen gedurende bovenvermelde periode van zestig dagen eveneens voor iedereen
ter inzage bij de dienst omgeving in het gemeentehuis van Glabbeek.
Er wordt hierover op dinsdag 1 juni 2021 om 19 uur een digitaal infomoment georganiseerd. U dient vooraf in te
schrijven via ro@glabbeek.be of op het nummer 016/77 29 26.
Indien je vragen, opmerkingen of suggesties hebt over de startnota dien je deze uiterlijk 10 juli 2021 te bezorgen
aan het college van burgemeester en schepenen:
- ofwel per aangetekende brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Grotestraat 33, 3380
Glabbeek.
- ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis van Glabbeek.
- ofwel per e-mail: ro@glabbeek.be.
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MANTELZORGPREMIE 2021
Net zoals de voorbije jaren kunnen
zorgbehoevenden bij het OCMW van
Glabbeek een mantelzorgpremie aanvragen
voor de persoon die hun als mantelzorger
bijstaat.
Door de maatregelen in verband met het
coronavirus werkt het OCMW momenteel
zoals bekend enkel op afspraak. Indien u
dit wenst, kan u de inlichtingenfolder en
het inschrijvingsformulier raadplegen en
afdrukken van op onze website. U vindt
deze onder ‘Diensten OCMW’ en verder
‘Folders & Inschrijvingsformulieren’.
Als u zelf uw aanvraag al volledig ingevuld hebt en de nodige attesten er bijgevoegd hebt, mag u
ze in onze brievenbus steken. Die staat aan de straatkant. Wilt u toch liever geholpen worden bij de
aanvraag? Bel ons dan om een afspraak te maken. Dat kan op 016/77 28 70.
Heeft de zorgkas van uw ziekenfonds het attest voor de aanvraag van de mantelzorgpremie nog niet
opgestuurd? Contacteer dan uw ziekenfonds en vraag er zeker om. We vernamen immers dat de
mutualiteiten het niet altijd automatisch naar elke rechthebbende opsturen.
Wanneer uw mantelzorger niet op hetzelfde adres woont als u, hebben we een ook attest van woonst
nodig. In de meeste gemeenten kan dat telefonisch of per mail opgevraagd worden. De mantelzorger
kan ook met zijn of haar identiteitskaart op afspraak bij ons langs komen. Zo kunnen we de woonplaats
nakijken.
Belangrijk: gelieve uw aanvraag ten laatste op 31 mei te bezorgen!

AANPASSINGSPREMIES VOOR WONINGEN VAN 65+
Ben je ouder dan 65 jaar en heb je bepaalde aanpassingswerken gedaan in je woning? Dan heb je
misschien wel recht op premies voor deze werken. Zo bestaat er de Vlaamse aanpassingspremie van
Wonen Vlaanderen en de Provinciale aanpassingspremie van de Provincie Vlaams-Brabant. Voor deze
laatste kan je ook in aanmerking komen als je geen 65 bent, maar als persoon met een handicap
erkend bent door de FOD of het VAPH.
Wil je meer informatie over deze premie? Maak dan zeker een afspraak om eens langs te komen op
ons Wooninfopunt op maandag in Glabbeek. Als je het laatste aanslagbiljet van je inkomen meebrengt,
kunnen we meteen kijken of je in aanmerking komt voor één of beide premies. Geen reden om je tegen
te houden dus!
De inkomen-grens voor beide premies is:
- 31.870 euro voor een alleenstaande
- 44.620 euro voor een 65-plusser met 1 PTL (+ 3.570 per bijkomende PTL)
- 44.620 euro voor koppels (+ 3.570 per PTL)
Verder mag je geen andere eigendom hebben en mag de factuur van de werken maximum 1 jaar oud zijn.
Misschien heb je toevallig werken gepland en vraag je je af of je recht hebt op deze premies? Neem ook
dan gerust contact met ons op! Bovendien geven de medewerkers van Hartje Hageland je graag advies
op maat over jouw woning. Zo kom je te weten wat de beste aanpassingen zijn die jij kan doen.
Meer info? Neem gerust contact op met Hartje Hageland (contactgegevens: zie volgende pagina).
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WEBINAR RAMEN EN MUURISOLATIE
Muren isoleren kan je ﬂink wat winst opleveren. Nieuwe ramen houden de warmte tot wel vijf keer
beter binnen. Zeker doen dus! Maar laat je goed informeren voor je aan de slag gaat. Daarvoor kan je
deelnemen aan een Webinar. Zo vermijd je verrassingen en maak je betere keuzes. Tegelijk zorg je voor
een lagere energiefactuur en meer wooncomfort. Wat komt er o.a. aan bod tijdens dit Webinar? Dat
zijn de diverse materialen, wind-, lucht- en koudebrugvrije aansluitingen van de nieuwe ramen op de
muurisolatie, ventilatie (voorwaarde voor de renovatiepremie), passieve zonnewinsten en oververhitting.
Het is een online-infosessie. Dat betekent dat je een link ontvangt waarmee je heel gemakkelijk thuis
kan volgen achter je computer. De sessie vindt plaats op maandag 17 mei 2021 van 19.30 tot 21 uur.
Inschrijven is verplicht en kan je doen via de website van Fluvius: www.ﬂuvius.be/nl/thema/benoveren/
energiefitsessies

ONLINE INFOSESSIE
WOONCOÖPERATIE WOONCOOP
Wooncoöperatie Wooncoop maakt ‘goed wonen’ mogelijk voor meer
mensen. Wie woont bij Wooncoop combineert de voordelen van
huren met die van zelf eigenaar zijn. Dat kan omdat je je woning dan
huurt van de coöperatie en als coöperant ook mede-eigenaar van de
coöperatie zijn. Wooncoop beheert vandaag een tiental panden, waar in totaal 50 mensen ‘huren bij
zichzelf’. Indien alle geplande projecten afgewerkt zijn, is er plek voor ongeveer 350 bewoners. Wil je
graag meer weten over Wooncoop? Omdat je er wil wonen? Omdat je dit project financieel mogelijk
wil maken? Omdat Wooncoop een goed idee is … of gewoon omdat je nieuwsgierig bent? Volg dan de
online infosessie!
Wanneer? Dinsdag 15 juni 2021 om 19.30 uur
Inschrijven kan via de website van Wooncoop op www.wooncoop.be.
Je ontvangt dan later een link. Als je daar op klikt, kan je deelnemen via Zoom.

HULP VAN DE
BENOVATIECOACH

Is je woning niet of onvoldoende geïsoleerd? Heb je nog
enkel glas of eerste generatie dubbel glas? Heb je nog een
oude verwarmingsketel? Weet dan dat je naast energie ook
geld verliest. Wil je wel energetische renovaties uitvoeren,
maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Geen probleem:
de gemeente Glabbeek biedt je een benovatiecoach of
renovatiebegeleider aan.
De benovatiecoach van De Kringwinkel Hageland begeleidt je van de opmaak van een renovatieplan
tot de oplevering. Je betaalt alleen een waarborg van 100 euro die je terugkrijgt als je binnen de twee
jaar minstens 1 energiebesparende maatregel uitvoert.
Voor meer informatie kan je de benovatiecoach contacteren via benoveren@kringwinkelhageland.be
of via 016/76 53 90.
Heb je nog vragen of wens je ondersteuning? Neem gerust contact op met Hartje Hageland, wij helpen
jou met plezier verder!
Wooninfopunt Glabbeek
Elke maandag op afspraak tussen 9 en 12 uur, Gemeentehuis, Grotestraat 33, 3380 Glabbeek,
0470/71 29 39 of 0497/63 87 92, info@hartjehageland.be, www.hartjehageland.be .
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HET ZWERFKATTENBELEID IN
GLABBEEK: KITTENSEIZOEN
Met de komst van de lente, begint ook het kittenseizoen. Elk jaar
zetten onze vrijwilligers zich in om de kittens zo snel mogelijk op
te vangen en te laten steriliseren of castreren. Helaas blijven er elk
jaar nestjes bij komen. We rekenen dan ook op de inwoners van
onze mooie gemeente om hier een steentje aan bij te dragen.
Wanneer u weet heeft van een nestje of een zwerfkat, mag u dit
melden aan de gemeente via de milieudienst. Wanneer u weet heeft van katjes en kittens die worden
weggegeven of verkocht zonder de nodige maatregelen, mag u dit ook melden.
Bij deze zetten we de wetgeving nog even op een rijtje.
De kat of het kitten:
- dient te zijn gechipt en geregistreerd voor 12 weken of wanneer ze (vroeger) wordt weggegeven
of verkocht;
- dient gesteriliseerd of gecastreerd te zijn voor ze vijf maanden oud zijn of voor ze verkocht of
weggegeven worden.
Alle informatie over de wetgeving en uitzonderingen kunt u nalezen op www.huisdierinfo.be en op de
website van de Vlaamse overheid.
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u steeds contact opnemen met de Dienst Ruimte
van de gemeente via 016/77 29 37 of dierenwelzijn@glabbeek.be.

ART: MAAK ONZE ACADEMIE DE JOUWE!
Sinds enkele jaren organiseert Academie Regio Tienen lessen ‘muziek’ en ‘woord’ in Glabbeek. De
leerlingen worden steevast begeleid door professionele leerkrachten. Die zijn vaak zelf nog actief als
kunstenaar in het veld en staan garant voor kwalitatief en recreatief onderwijs.
Wil je muzikant worden? Vanaf een leeftijd van 8 jaar kan je al starten met een instrument en bijhorende
lessen in het ‘muzieklab’. Maak op onze website www.art.tienen.be/aanbod-muziek alvast kennis met
het aanbod van instrumenten. Kiezen maar!
Let wel op: niet alle instrumenten worden aangeboden in vestigingsplaats Hoegaarden. Raadpleeg
hiervoor https://art.tienen.be/opleidingen-per-vestiging
Hou je meer van gedichten en toneel? Dan kan je bij ons woordatelier de wondere wereld van de
woorden ontdekken. Opnieuw vanaf de leeftijd van 8 jaar staat de leerkracht woordatelier klaar om
je de kneepjes van het vak aan te leren. Het uurrooster kan je raadplegen op onze website https://art.
tienen.be/woord .
Je kan je online inschrijven van 16 juni t.e.m. 30 september ‘21
Je maakt best eerst een account aan op https://mijnacademie.be .
Tarieven schooljaar 2021-2022
Jongeren 4 t.e.m. 17 jaar: 69 euro / Verminderd tarief: 45 euro / Volwassenen 18 t.e.m. 24 jaar: 135 euro
/ Volwassen vanaf 25 jaar: 320 euro / Verminderd tarief: 135 euro

NIEUWE FIETSKAART VERKRIJGBAAR
Daar is de lente, daar is de vernieuwde website van toerisme Glabbeek en de vernieuwde
fietskaart Vlaams-Brabant.
Via een aantal links kan je nu op maat je bloesemfietstocht of bloesemwandeling
uitstippelen. Er is info van de parcours van het WK wielrennen van 18 tot 26 september
2021 en nog veel meer….
Meer op www.glabbeek.be/toerisme
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GEZAMENLIJKE AANKOOP STOOKOLIE – MEI 2021
Het wordt stilaan een mooie traditie… Via een gezamenlijke aankoop van stookolie
probeert het OCMW van Glabbeek voor inwoners van de gemeente een fikse korting
te bedingen, ongeacht de grootte van ieders bestelling (minstens 500 liter). We
organiseren deze groepsaankoop drie keer per jaar: in januari, in mei en in oktober.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?
1. Na afgifte van het bestelformulier verbindt de inschrijver zich ertoe de bestelde
hoeveelheid (minimaal 500 liter) aan te kopen bij de door het OCMW gekozen stookolieleverancier,
aan de door deze leverancier geboden groepsprijs. De deelname aan de actie is dan onherroepelijk.
2. De prijs per liter kan nooit hoger zijn dan de oﬃciële maximumprijs op de dag van de bestelling van
de stookolie (vrijdag na afsluiten van de bestelperiode).
3. De actie staat enkel open voor particulieren met een adres – en dus ook een stookolietank – in de
gemeente Glabbeek.
4. Elke deelnemer dient minimum 500 liter te bestellen. De bestelling geldt voor één adres en één
tank. Er wordt geen bijkomende korting gegeven voor grote bestellingen.
5. De stookolietank dient te voldoen aan alle wettelijke voorwaarden en moet dus voorzien zijn van
de groene dop.
6. De tank moet voldoende capaciteit hebben voor de bestelde hoeveelheid stookolie.
7. Bij afsluiting van de inschrijvingsperiode worden alle gegevens rond de grootte van de totale
bestelling en het aantal leveringsadressen doorgegeven aan de leveranciers in de ruime omgeving.
De leverancier die de laagste prijs per liter opgeeft, zal de levering van de volledige bestelling, aan
de overeengekomen prijs, toegewezen krijgen.
8. Het OCMW zal de gekozen leverancier bekend maken via de gemeentelijke website, Facebook en
het infobord aan het OCMW-gebouw.
9. De levering vindt plaats voor het einde van de maand volgend op de bestelling.
10. Het OCMW van Glabbeek staat enkel in voor het groeperen en het plaatsen van de bestelling. Het
OCMW-bestuur is verder geen contracterende partij.
11. Elke deelnemer gaat individueel een contract aan met de gekozen stookolieleverancier en staat
persoonlijk in voor de betaling van de factuur, hetzij contant of met bancontact bij de levering,
hetzij door overschrijving van het bedrag op de rekening van de leverancier.
12. Het OCMW van Glabbeek is niet verantwoordelijk voor enige contractuele of buitencontractuele
tekortkoming vanwege de gekozen leverancier of de deelnemende inwoner.
13. Deelname aan de gezamenlijke aankoop laat het recht op een verwarmingstoelage van het OCMW
onverkort bestaan.
Wilt u meer weten? Contacteer dan OCMW Glabbeek via Lotte Kuijken, 016/77 28 70 of info@ocmw.glabbeek.be.

BESTELFORMULIER GROEPSAANKOOP STOOKOLIE
Ondertekend en gedateerd af te geven aan het onthaal van het OCMW in Glabbeek, Steenbergestraat
44, 3380 Glabbeek,
ten laatste op woensdag 26 mei 2021.
(IN HOOFDLETTERS INVULLEN A.U.B.)
Naam + voornaam

✂

Adres (straat, nr., postnr. & deelgemeente)
Telefoon/GSM

e-mail adres:
Verwittigen voor levering: ja / neen
Opmerkingen:
Ik bestel

liter stookolie (minimum 500 liter) voor levering in juni 2021.

Ik verklaar mij akkoord met de deelnamevoorwaarden voor de actie.
Datum:

Handtekening:
Opgelet: ten gevolge van de Corona-crisis werkt het OCMW achter gesloten deuren,
gelieve je bestelformulier in de brievenbus aan de straatkant achter te laten!
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Ter vervanging van ons schoolfeest

WANDELING
29 & 30 MEI '21
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Bestel tijdig je Springplankzakje
met leuke activiteiten voor onderweg!
secretariaat@gbsglabbeek.be
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Meer info?
facebook/GBS.De.Springplank.Glabbeek

Keuze uit volgende ontbĳttassen:
Volwassenen (€12) - pistolet, sandwich, croissant, allerlei beleg,
fruitsap, koffie, thee, yoghurt, boter, gekookt eitje, confituur, speculoos,
stuk fruit, en nog zo veel meer
Kinderen (€7) - chocokoek, sandwich, stuk fruit, cornflakes, speculoos,
gekookt eitje, boter, beleg,…
Roos (€2) – Cava (€10) een rood roosje of bubbels bĳ het ontbĳt om
extra goede punten te scoren :)

Het oudercomité van Trip Trap Kortenaken
&
De kleine Wereld Kapellen
organiseert:

Zomer ontbĳt
op 13 juni 2021
Een “smakelĳk Zomers ontbĳt”
aan huis gebracht tussen 7u en 9u

volwassen ontbĳt: 12€
kinderontbĳt: 7€
Bestellen via
de school
of evy.claeskens@telenet.be

Vbs De Duizendpoot presenteert ...

basis 1 €25
cava
kinderchampagne
Tuc-koekj
k es
kj
olijven
chips
lookbrood

schoolfe
f est@home
fe

Bekijk samen met je gezin het spetterende schoolfeest thuis. Maak het extra
gezellig met één van onze aperoboxen (link van het schoolfeest inbegrepen).
De box kan afg
f ehaald worden op vrijdag 21 mei tussen 15.30u en 17.30u.
fg
De kostprijs wordt aangerekend via de schoolfactuur van mei.
Graag bestellen voor 10 mei via
https://forms.gle/j
/ scSP5CS37cecUS88
/j

basis 2 €25
Duvel
Liefmans kriek
kinderchampagne
Tuc-koekjes
olijven
chips
lookbrood

luxe 1 €40
cava
kinderchampagne
Tuc-koekj
k
kjes
olijven
chips
lookbrood
toastj
t es
tj
met tapenade
kaasblokj
k es
kj
nacho's met saus
tomaatj
t es
tj
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luxe 2 €40
Duvel
Liefmans kriek
kinderchampagne
Tuc-koekj
k es
kj
olijven
chips
lookbrood
toastj
ttjes
met tapenade
kaasblokj
k es
kj
nacho's met saus
tomaatj
ttjes

FOTO-ZOEK-WEDSTRIJD MEI
Glabbeek telt heel wat aantrekkelijke uitzichten en pittoreske landschappen. Details hiervan ontsnappen
vaak aan onze aandacht. Maar als ze even uit hun context worden gelicht, krijgen ze als het ware zelfs
een mysterieuze dimensie. Dat doet Fotoclub Focus Glabbeek.
Deze fotoclub ging hiermee aan de slag en fotografeerde zo’n plaatsen of voorwerpen. Zoals
aangekondigd in ons vorige infoblad zal er hiervan elke maand een foto van een plaats in Glabbeek in
dit infoblad verschijnen. Leuk om al wandelend of met de fiets op zoek te gaan naar deze bijzondere
dingen. Alle foto’s zijn vanaf de openbare weg te bekijken.
Misschien weet jij dit zoekplaatje te vinden?
Tip: “Waar het groen zich splits in
Kapellen verdween de kraan en bleven de
betonblokken staan.”
Neem je graag deel? Stuur dan voor 25
mei 2021 een duidelijke beschrijving
en eventueel een foto van deze locatie
met je naam en telefoonnummer naar
focusglabbeek@gmail.com.
Uit alle juiste inzendingen wordt de
winnaar getrokken. Die ontvangt een
mooie prijs, geschonken door het college
van burgemeester en schepenen. Het
correcte antwoord en de winnaar worden
bekendgemaakt in een volgend infoblad.
De foto van de wedstrijd van maart was de stalen trappenstelsel in het
Heideblokstraatje. De trap bevindt zich achteraan de school van Bunsbeek met
ingang aan de Schoolstraat.
De winnaar was Ivo Aerts.

Veel zoekplezier en tot volgende maand

GEDAAN MET ONGEWENSTE TELEFOONTJES!
Last van ongewenste telefoontjes van firma’s die je allerlei dingen
willen verkopen? De ‘Bel-Me-Niet-Meer’-lijst zorgt ervoor dat je
geen ongewenste reclame meer ontvangt via de telefoon. De wet
verplicht bedrijven en organisaties die via telefoon commerciële
aanbiedingen doen om deze lijst te gebruiken. Zij halen je
telefoonnummer en naam dan uit hun belbestanden en zullen
je niet meer bellen voor hun producten, diensten of speciale
promoties.
Registreren kan kosteloos via www.bel-me-niet-meer.be
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DE NOTARIS INFORMEERT

RENUVEREN
Nu. We moeten nu renoveren, of beter nog: reNUveren.
Vlaams minister van Energie Zuhal Demir heeft hiervoor
extra budget vrijgemaakt. Wie vanaf dit jaar eigenaar
wordt van een woning en deze grondig gaat renoveren,
kan tot 60.000 euro renteloos lenen.
HET RENTELOZE RENOVATIEKREDIET
Wie in 2021 een woning of appartement koopt, kan een beroep doen op het ‘renteloze
renovatiekrediet’. Wie een woning met een slechte energieprestatie koopt en binnen de vijf jaar
de energieprestatie ervan aanzienlijk verbetert, zal bovenop het hypothecair krediet voor de
aankoop van het pand, ook een renteloos renovatiekrediet kunnen afsluiten.
Enkel natuurlijke personen komen hiervoor in aanmerking. Het renteloze renovatiekrediet kan
ook worden aangevraagd voor een tweede verblijf of een pand dat naderhand zal worden
verhuurd. Ook wie een woning erft of geschonken krijgt, kan een gelijkaardige renteloze lening
aanvragen. We spreken dan over de energielening+.
ENERGIEREKENING+
Met het afsluiten van het renteloze renovatiekrediet of de energielening+ engageert de nieuwe
eigenaar zich om de woning van label E of F naar label A, B of C te brengen en dit binnen een
periode van vijf jaar. Voor appartementen geldt een te realiseren verbetering van label D, E of F
naar label A of B.
De slechte energieprestatie bij de aankoop zal worden aangetoond aan de hand van een recent
energieprestatiecertificaat (EPC). Enkel EPC’s opgemaakt vanaf 2019 komen in aanmerking
voor het renteloze renovatiekrediet.
Bij aankoop van een woning kan op die manier maximaal 60.000 euro renteloos worden
ontleend voor wie tot label A zal renoveren. Bij renovatie tot label B of C kan respectievelijk tot
45.000 euro en 30.000 euro renteloos worden ontleend. Bij aankoop van een appartement kan
maximaal 45.000 euro renteloos worden ontleend, voor renovatie tot label A en 30.000 euro
voor renovatie tot label B.
DE EPC-LABELPREMIE
Bovendien kan iedereen een EPC-labelpremie tot 5.000 euro aanvragen voor de grondige
energetische renovatie van een woning met een slechte energieprestatie. Bij appartementen
bedraagt de EPC-labelpremie maximaal 3.750 euro. Het nieuwe EPC moet worden opgemaakt
binnen de vijf jaar na de datum van het EPC waaruit bleek dat de woning of het appartement
voor de renovatiewerken over een label (D),E of F beschikte. Als dat EPC werd opgemaakt in
2019 of 2020, moet het nieuwe EPC worden opgemaakt voor 1 januari 2026.
Uw notaris.
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Laat jij je vaccineren tegen COVID-19
of twijfel je nog?
De huisartsen van Glabbeek geven
alle inwoners dit doktersadvies:

Het COVID-19 vaccin is de enige manier om het
normale leven opnieuw snel te kunnen hervatten
Alle beschikbare vaccins geven een uitstekende
bescherming tegen een ernstig verloop van de ziekte
De bijwerkingen van vaccins komen soms voor, maar
zijn steeds tijdelijk en van korte duur
Ons eensgezind doktersadvies:

laat je vaccineren!
Dr. Jan, Dr. Paul, Dr. Lieve, Dr. Tim, Dr. Ilaria, Dr. Vincent, Dr. Lander en Dr. Jan
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Hoe krijg ik mijn vaccin tegen COVID-19?
Iedereen krijgt een persoonlijke uitnodiging!

Hoe krijg ik mijn vaccin tegen COVID-19?

Als het zover is, krijg je een uitnodiging om je te laten vaccineren, via sms, brief en
VACCINATIECAMPAGNE
COVID-19
mail. Daarbij heb
je de optie om te bevestigen, weigeren
of de afspraak te verplaatsen.
Hoe verloopt de vaccinatie in het vaccinatiecentrum?
Iedereen krijgt een persoonlijke uitnodiging!

In elkAls
vaccinatiecentrum
meerdereomvaccinatielijnen.
In elke
het zover is, krijg jezijn
eener
uitnodiging
je te laten vaccineren,
viavaccinatielijn
sms, brief en wordt
één type
toegediend,
20 à 25
inentingen
uur. Een
vaccinatielijn
mail. vaccin
Daarbij heb
je de optiegoed
om tevoor
bevestigen,
weigeren
of deper
afspraak
te verplaatsen.
kan je vergelijken met een lopende band. Je komt binnen bij het onthaal. Een
Hoe verloopt de vaccinatie
het vaccinatiecentrum?
onthaalmedewerker
checkt je in
identiteitsgegevens
en brengt je naar de registratie.
Daar Ingeeft
een verpleegkundige
je info over
het vaccin en
overlopen
jullie je
medische
elk vaccinatiecentrum
zijn er meerdere
vaccinatielijnen.
In elke
vaccinatielijn
wordt
voorgeschiedenis
gezondheidstoestand.
ga je per
naaruur.
deEen
vaccinatieruimte
één type vaccinen
toegediend,
goed voor 20 à Daarna
25 inentingen
vaccinatielijn
vergelijken met eenjelopende
band.Na
Je de
komt
binnen bij mag
het onthaal.
waarkan
eenjeverpleegkundige
vaccineert.
vaccinatie
je een Een
kwartiertje
onthaalmedewerker
checkt
je
identiteitsgegevens
en
brengt
je
naar
de
registratie.
rusten in de wachtruimte onder toezicht van een arts.
Daar geeft een verpleegkundige je info over het vaccin en overlopen jullie je medische
voorgeschiedenis en gezondheidstoestand. Daarna ga je naar de vaccinatieruimte
In welk vaccinatiecentrum kan je als inwoner van Glabbeek terecht?
waar een verpleegkundige je vaccineert. Na de vaccinatie mag je een kwartiertje
rusten in de
wachtruimte
onder
toezicht
van een arts. van de regio Tienen:
Alle inwoners
kunnen
terecht
in het
vaccinatiecentrum

RAC (oud gebouw belastingen), Goossensvest 3, 3300 Tienen

In welk vaccinatiecentrum kan je als inwoner van Glabbeek terecht?
Alle inwoners kunnen terecht in het vaccinatiecentrum van de regio Tienen:
RAC (oud gebouw belastingen), Goossensvest 3, 3300 Tienen

VU: Gemeente
Glabbeek,
burgemeester P.
33, 33,
Glabbeek
VU: Gemeente
Glabbeek,
burgemeester
P. Reekmans,
Reekmans,Grotestraat
Grotestraat
Glabbeek
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HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

2

1

Het schepencollege vergadert elke maandag van 14 tot 16 uur.

4
3

1. Burgemeester: Peter Reekmans (Dorpspartij)
Contactgegevens: 016 77 29 21 (secretariaat gemeentehuis) •
0473 56 25 68 (GSM) • peter.reekmans@glabbeek.be

Bevoegdheden: Politie, brandweer, veiligheid, algemeen beleid,
financiën, juridische zaken, burgerlijke stand, ruimtelijke ordening,
lokale economie, mobiliteit, communicatie en erfgoed

2. 1ste Schepen: Kris Vanwinkelen (Dorpspartij)
Contactgegevens: 016 77 29 30 (kantoor gemeentehuis) •
0496 55 30 59 (GSM) • kris.vanwinkelen@glabbeek.be

4. 3de Schepen: Hans Hendrickx (Dorpspartij)

Bevoegdheden: Openbare werken, milieu, afvalbeheer,
technische dienst, waterlopen, nutsvoorzieningen, personeel,
dorpskernvernieuwing, kerkfabrieken, sociale zaken, landbouw en
fruitteelt

Bevoegdheden: Groendienst, begraafplaatsen, dierenwelzijn, sport,
feestelijkheden, toerisme, recreatie, jumelage en toezicht Autonoom
Gemeentebedrijf AGB Glabbeek

3. 2de Schepen: Hilde Holsbeeks (Dorpspartij)

5. 4de Schepen: Tom Struys (Dorpspartij)

Contactgegevens: 016 77 29 19 (kantoor gemeentehuis) •
0476 34 54 82 (GSM) • hilde.holsbeeks@glabbeek.be

Contactgegevens: 016 77 28 79 (kantoor OCMW) •
0477 25 60 15 (GSM) • tom.struys@glabbeek.be

Bevoegdheden: Jeugd, onderwijs, buitenschoolse kinderopvang,
wonen, energie, drinkwater, welzijn, senioren, GMTA en gezin

Bevoegdheden: Patrimonium, middenstand, cultuur, bibliotheek,
OCMW en voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst

Contactgegevens: 0479 29 89 26 (GSM) • hans.hendrickx@glabbeek.be

De zitdagen van de burgemeester en schepenen gebeuren tijdens de coronacrisis op afspraak enkel telefonisch of via e-mail.
Alle contactgegevens van het College van Burgemeester en Schepenen, de OCMW- en de gemeenteraadsleden vindt u op www.glabbeek.be

DE OCMW- EN GEMEENTEDIENSTEN
GEMEENTEHUIS

RECYCLAGEPARK

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS

GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK

ADMINISTRATIE GEMEENTE + OCMW

OCMW

Steenbergestraat 44 te 3380 Glabbeek
Donderdag en vrijdag: 12.30 - 19.30 uur; zaterdag: 9 tot 16 uur.
Gesloten op zondag, maandag, dinsdag en woensdag

Grotestraat 33 te 3380 Glabbeek
016 77 29 29 • Fax 016 77 18 38 •
www.glabbeek.be • gemeentebestuur@glabbeek.be

Gedurende de coronaperiode is het gemeentehuis gesloten en zijn de
diensten enkel telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 12 uur

Steenbergestraat 44 te 3380 Glabbeek
016 77 28 70
www.glabbeek.be/ocmw • info@ocmw.glabbeek.be

Algemeen Directeur: Kristine Wauters
Contactgegevens: 016 77 29 33 • algemeendirecteur@glabbeek.be

DIENSTEN

OPENINGSUREN OCMW

Bevolking - Burgerlijke Stand:
016 77 29 27 • bevolking@glabbeek.be
Buitenschoolse Kinderopvang ‘t Kloempke:
016 77 82 07 • ibo@glabbeek.be
Dienst Cultuur, Erfgoed en Senioren:
016/77.93.93 • cultuur@glabbeek.be
Financiële Dienst: 016 77 29 24 • financien@glabbeek.be
GC De Roos: 016 47 46 93 (niet voor reservaties)
Infoblad: 016 77 29 32 • infoblad@glabbeek.be
Milieudienst: 016 77 29 34 • milieu@glabbeek.be
Sport- en Jeugddienst: 016 77 29 28 • sport@glabbeek.be
Technische Dienst: 016 77 29 34 • td@glabbeek.be
Dienst Ruimte: 016 77 29 26 • ruimte@glabbeek.be
Toerisme: 016 77 93 93 • toerisme@glabbeek.be
Gemeenteschool: 016 77 77 77 • info@gemeenteschool-glabbeek.be

Gedurende de coronaperiode is het OCMW gesloten en zijn de
diensten enkel telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 12 uur
Sociale dienst & Thuisdiensten:
016 77 28 70 • info@ocmw.glabbeek.be
Huis van het Kind:
016 77 28 70 • huisvanhetkind@ocmw.glabbeek.be
Wijkwerken Glabbeek:
Steeds eerst een afspraak maken
0470 71 19 28 • E-mail: ann.cartuyvels@vdab.be

POLITIE

Grotestraat 33 te 3380 Glabbeek
016 77 29 39 • Fax 016 77 07 72 • pz.hageland.wijk@police.belgium.eu
Gedurende de coronaperiode is het wijkkantoor Glabbeek gesloten en
is deze enkel telefonisch bereikbaar op 016/77.29.39. (Voor dringende
gevallen belt u het noodnummer 101.)

WOONINFOPUNT GEMEENTEHUIS

Stationsstraat 14 te 3381 Kapellen
016 77 93 93 • bibliotheek@glabbeek.be

GRATIS JURIDISCH ADVIES
Elke eerste dinsdag van de maand op de
sociale dienst van het OCMW te Glabbeek:
4 mei en 1 juni tussen 16.30 en 17.30 uur.
Mondmasker is verplicht. Gelieve aan te bellen,

Gedurende de coronaperiode is het Wooninfopunt gesloten. Deze organisatie blijft bereikbaar via 016/63.95.65 en via info@hartjehageland.be.

de deur is op slot.
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Glabbeek is tegen 2024
volledig klaar met
waterzuivering
De gemeente Glabbeek had het plan om tussen
2013 en 2025 negen collectoren aan te leggen die
het afvalwater van alle deelgemeenten naar twee
rioolwaterzuiveringsinstallaties
zouden
brengen.
Europa verplicht deze waterzuivering tegen 2027,
Glabbeek zal tegen 2024 al volledig klaar zijn.
Intussen werden al zeven van de negen collectoren
geïnstalleerd: Bunsbeekdorp, Velpe, Dorpsstraat,
Meenselbeekstraat,
Attenrode,
Broekbeek
en
Walmersumstraat. Tussen 2022 en 2023 start de aanleg
van de laatste twee collectoren: Zuurbemde en N29.
Tegelijk investeert de gemeente ook in de vernieuwing
van (gescheiden) rioleringen in heel wat straten, die dan
aangesloten zullen worden op de collectoren. Samen
met de rioleringswerken investeert ze ook in nieuwe
straten en fietspaden. De totale kostprijs van deze
investering tussen 2013 en 2025 bedraagt 14 miljoen
euro, waarvan maar liefst 10 miljoen euro Vlaamse
subsidies zijn.
Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “Dankzij
deze werken zorgen we niet alleen voor nieuwe

rioleringen, wegen, voet- en fietspaden maar investeren
we ook in een gezondere duurzame gemeente met
afvalwater dat niet meer ongezuiverd in de beken en
grachten terechtkomt. Hierdoor zal de geuroverlast van
grachten en beken tegen 2024 volledig verdwenen zijn
in Glabbeek. Voor de aanleg van de nieuwe rioleringen
krijgen we 7,2 miljoen euro Vlaamse subsidies en voor
de aanleg van nieuwe fietspaden doen we een beroep
op 2,8 miljoen euro Vlaamse subsidies uit het Vlaams
fietsfonds. Doordat we zo hoog inzetten op subsidies
kunnen we deze klus klaren op twee legislaturen, terwijl
er veel gemeenten nog moeten aan beginnen en Europa
het in 2027 verplicht.”

TIENSESTEENWEG 140D GLABBEEK
BIV 505 317
VICKY@CO-IMMO.BE - 0474/293 793
WWW.CO-IMMO.BE
Uw persoonlijke makelaar Vicky Dewitte
GLABBEEK - LEUVEN - GRIMBERGEN - STEENOKKERZEEL

TIENEN

GLABBEEK

Ruime, instapklare en
gezellige stadswoning
met tuin, terras, garage,
4 slpks, 2 bdks, opp 2a
13ca. EPC 363

Handsgebouw geschikt
voor diverse doeleinden
met woonst 3 slpks, een
verzorgde tuin, bijgebouw en hangaar, tot
opp 35a 75ca
EPC 142 (Totaal)

GVG-WG-GMO-GVV-GVKR

VG-WGLK-GMO-GVKR-VV
zonnepanelen met certificaten

VP € 399.000 Craenenbroekstraat 57

Vianderstraat 16

TIENEN

LANDEN

Ruim instapklaar app
met 2 slpks, 1 bdk,
erras, kelder en autostaanplaats
EPC 115

Een ruime bungalow met
tuin, garage, 3 slaapkamers, rustig gelegen,
volledig onderkelderd,
5a 83ca.
EPC 223

VG-WCHE-GMO-GVKR-GVV

VG-WGLK-GMO-GVKR-VV
Rooilijnplan

VP € 229.000 Jonker Janlaan 30

GRATIS WAARDEBEPALING – 0474 293 793
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VP € 297.000
BLZDI00C

Minderbroederstraat 25 bus 3

WIJ BLIJVEN
OPEN OP
AFSPRAAK

PROMO

VAN DE MAAND

GENOVA SET
Lounge set met tafel = € 1450 / Per clubchair = 2 x € 295 = € 590

€ 2.040,00 - 30% = € 1.428,00

-30%

Inclusief 4 sierkussens + 1 beschermhoes GRATIS t.w.v. € 70

PROMO

-30%

VAN DE MAAND

ROMA TAFELS
Roma uitrekbare tafels (taupe, zwart, teak) / Uitschuifbare tafels van 220->280*100

€ 2.640,00 - 30% = € 1.848,00
Inclusief beschermhoes GRATIS t.w.v. € 90

+ GRATIS LEVERING AAN HUIS
TUINMEUBELEN AAN MEENEEMPRIJZEN
TUIN
Groot assortiment tuinmeubelen
Direct leverbaar / meenemen
Beste prijs / kwaliteit

Professioneel advies op maat
Eigen plaatsing & montage dienst
Service na verkoop

Maandag op afspraak • dinsdag gesloten • woensdag - vrijdag: 12-18 u •
zaterdag: 10-18 u • zondag: 12-17 u >>> VANAF 26/04 VRIJE TOEGANG
Sofasets | Tuintafels & stoelen | Parasols | Ligbedden | Tuindeco | Lounge | Tuinbanken | en meer...

BIJ IEDERE AANKOOP VANAF € 750,00
1 GRATIS FLES CHAMPAGNE
ADV_GSO_PP_HE_178x263_promo_lockdown_v2.indd 1
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Britta lounger in wit
of antraciet - 4 pos.

€ 325,00 nu € 260,00

Grote stock parasols,
diverse formaten

vanaf € 150,00

PROMO

VAN DE MAAND

DALIA SOFA SET
Dalia sofa set premium teak / Dark grey + salontafel + sierkussens

€ 3.725,00 - 30% = € 2.607,50

-30%

+ 1 beschermhoes GRATIS t.w.v. € 70

PROMO

VAN DE MAAND

-30%

VENICE TAFEL & STOELEN
Venice tafel & 6 stoelen / Taupe 220*100

€ 1.665,00 - 30% = € 1.165,50
Inclusief beschermhoes GRATIS t.w.v. € 90

GROTE
STOCK

Of registreer je ter plaatse voor het binnenkomen

Nieuwe webshop
gardenstockoutlet.be/shop
BMLJN00D

DIRECT
LEVERBAAR

Maak nu al je afspraak via
016 46 12 33, 0485 04 90 20 of
info@gardenstockoutlet.be

www.gardenstockoutlet.be
ADV_GSO_PP_HE_178x263_promo_lockdown_v2.indd 2
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Tiensesteenweg 67, 3360 Korbeek-Lo
016 46 12 33 | info@gardenstockoutlet.be

20/04/21 10:22

/

Lente actie

KORTING OP ONZE OFYR BUITENKEUKENS!*

De Warande Lovenjoel

Tiensesteenweg 261, Bierbeek
Tel: 016 46 30 31

De Warande Sint-Truiden

Luikersteenweg 373, St-Truiden
Tel: 011 88 68 66

Ons Ofyr assortiment is te bezichtigen
in onze showroom te Sint-Truiden.

*VOORWAARDEN
ININDEDEWINKEL
*VOORWAARDEN
WINKEL

BMGMJ00E

/

10%

WEGENS SUCCES VERLENGD T.E.M. 31/05/2021

Persoonlijk advies
en een goede service!

MTB - RACE
TREKKINg
E-BIKE - KIDS
WWW.TBIKESBEKKEVOORT.BE
STAATSBAAN 269 - BEKKEVOORT
0473 800 718
BMKFY00A
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Glabbeekse jeugd is journalist voor één dag
Ook dit jaar hebben alle lagere scholen van Glabbeek
deelgenomen aan de grootste schrijfwedstrijd van
Vlaanderen en Brussel, ‘Junior Journalist’.
De leerlingen van de derde graad kregen de uitdaging
om de pennen te kruisen rond het thema ‘Schatten’.
Een schat op zolder, een schat van een mens, een idee
van onschatbare waarde… De jury van het Davidsfonds
Glabbeek ontving maar liefst 71 werkstukjes. Per school
werden de drie beste werkjes gekozen en beloond
met een boekenbon. De uitreiking gebeurde buiten
op de speelplaats, met mondmasker en op veilige

afstand. Voor de nationale selectie viel de keuze op
een werkstukje van GBS De Springplank Glabbeek.
Dit kwam eind april aan bod op de digitale nationale
uitreiking.
En voor één keer werd er voor de lokale selectie niet
gezeurd over taal- en spellingsfouten. Danny Pieraets,
voorzitter van Davidsfonds Glabbeek: “Winnen of niet
is eigenlijk niet belangrijk. Het doel is om jongeren
aan te zetten om te schrijven en te verhalen. De magie
van het schrijven zit vooral in de vrijheid waarover je
schijft en het plezier dat je voelt
bij het schrijven. Verhalen of
een opstel schrijven stimuleert
verbeelding, taalvaardigheid en
‘verhaalwijsheid’: vaardigheden
die ook nodig zijn om plezierig
te kunnen lezen.”
De deelnemers vertelden dat
ze plezier hadden gehad aan
de opdracht en beloofden nog
vaak verhalen te schrijven en
veel te blijven lezen. Davidsfonds
Glabbeek hoopt alvast op een
schrijf- of leesvirus.

➔ Plaatsing houten
poorten
➔ Brievenbussen
➔ Dierenvoeding
➔ Tuin hobbyfarm
➔ Dierenbenodigdheden

Hobby- tuin en dierenvoeding

➔ Tuinmaterialen - Mest-

Tiensesteenweg 154
3380 Glabbeek

Hobby Farm
Hobby farm Heusden Tel: 011/42 27 29

Tel: 016/77 85 35
Fax: 016/77 85 35
e-mail: hobbyfarm@skynet.be

stoffen - Sproeistoffen
➔ Verdeler van Euro-serre
➔ Barbecue - Gas Houtskool
➔ Brievenbussen
➔ Vijverbenodigdheden

www.hobbyfarm-glabbeek.be

➔ Bloembakken
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TUINARCHITECTUUR | TUINAANLEG | PLANTENCENTRUM

Grote Baan 33 | 3560 Meldert-Lummen | Tel. 013 31 28 19 | www.lieten-lieten.be | info@lieten-lieten.be | DINSDAG GESLOTEN
Za 1 mei open: 11.00 tot 16.00 uur - Do 13 mei gesloten (Hemelvaart) - Zo 23 mei gesloten (Pinksteren) - Ma 24 mei open: 11.00 tot 16.00 (Pinkstermaandag)
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voor een tuino
ntwerp

ZE
U
E
K
E
RUIM RIGE
1-JA EN
BLOEM

BLZXG00C

UNIVERSELE PO
TGROND
40 L

Tuinpraatje met Chris Lieten
We zijn intussen begin mei en merken op
dat alles volop aan het groeien en bloeien
is. Snoeiwerken kunnen, en moeten, we
nog steeds uitvoeren. De echte snoei zou
reeds achter de rug moeten zijn, maar de
vorm- of kwaliteitssnoei kunnen we uitvoeren
tot 21 juni (de langste dag). Snoeien we vóór deze datum,
dan gaan de planten nog terug uitlopen en krijgen we
een mooiere, vollere plant. Ook kunnen we sommige
planten voor deze datum zelfs een tweede maal snoeien
om nog mooiere en vollere planten te bekomen. Opgelet
want dit geldt enkel voor de najaarsbloeiers die dan nog
bloembotten moeten vormen.
Vaak wordt er te weinig aandacht geschonken aan de vorm
van de struik. Voor mij is het altijd belangrijk om mooie,
volle en gevulde planten te bekomen in tegenstelling tot
lange, opgeschoten planten zonder inhoud en met weinig
bloembotten.
De lentebloeiers die reeds uitgebloeid zijn, dienen ook
teruggesnoeid te worden.
Voor uw bloembakken is het moment aangebroken om
deze aan te planten met kleurrijke éénjarige perkplanten.
Maar opgelet, het kan nog steeds vriezen tot half mei
(ijsheiligen). Om optimaal van uw kleurige bloemen te
genieten, gebruik je best een bemeste kwaliteitspotgrond.
En later op het seizoen voeg je af en toe wat vloeibare
meststoffen toe aan je gietwater. Als je dan ook nog eens
de verwelkte bloemen weghaalt, is een overweldigende
bloei tot ver in het najaar verzekerd!

Inrit
Inrit -- Terras
Terras -- Parking
Parking
Klinkers
Klinkers -- Kasseien
Kasseien
Blauwe
Blauwe steen
steen
Platte
Platte daken
daken
Gevelbekleding
Gevelbekleding -- Gyprocwerken
Gyprocwerken
Renovatie
van
Renovatie van A
A tot
tot Z
Z
Keerwanden
Carports
Keerwanden - Carports
Poorten
Poorten etc...
etc...
bureel: Gorsemdorp 185 • Sint-Truiden
bureel: Gorsemdorp 185 • Sint-Truiden
privé: Verdaelstraat 51 • Geetbets
privé: Verdaelstraat 51 • Geetbets

Veel tuinplezier, Chris Lieten, www.lieten-lieten.be

info@vanstraelengunter.be • www.vanstraelengunter.be
info@vanstraelengunter.be • www.vanstraelengunter.be

BJPYH00B
BJPYH00B

BLVIR00A
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KLINKERS – SIERKIEZEL – NATUURSTEEN – KUNSTGRAS

NU BUITENGEWOON GENIETEN

Ontdek hier 2500 m2
kijk- en ideeplezier !

© AURELIE LECUYER

Staatsbaan 253 - Bekkevoort - T 013 31 15 58
info@hendrickxbouw.be - www.hendrickxbouw.be
open: alle dagen 9-12 uur - 13-18 uur, za 9 u. - 12 u. en op afspraak.

Kleur
je tuin

BLXKK00D

BOUWMATERIALEN - TEGELS - PARKET - KLINKERS - BOUWMARKT
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© AURELIE LECUYER

IN LEUVEN

Dé speciaalzaak met het
meest uitgebreide tuinmeubel
assortiment van Fermob.

Wij ontvangen je graag op afspraak !
Bel nu 0485 04 90 20 of 016 46 12 33
NEW
Of info@colouredgardens.be
OP
WEBSH
*actievoorwaarden in de winkel.
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Tiensesteenweg 67, 3360 Korbeek-Lo
016 46 12 33 • info@colouredgardens.be

www.colouredgardens.be
Maandag en dinsdag op afspraak
Open woensdag - vrijdag: 12-18 u
zaterdag: 10-18 u • zondag: 12-17 u
Open op zon- en feestdagen

BMLJG00D

PRE SUMMER DEALS*

Groenstraat Bekkevoort

Instapklare woning te koop met prachtig
verzicht. EPC: 258 kWh/m²
Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv

Rillaarseweg Tielt-Winge

Diestsestraat Scherpenheuvel

VERKOCHT IN 3 DAGEN
Gezellige en instapklare woning.
EPC: 224 kWh/m² - Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv

Rillaarseweg Tielt-Winge

Uitermate gezellig, comfortabel en instapklaar appartement. EPC: 133kWh/m²

ႋ
n
o
⌧
i
B
jၾ
koႅ
thui ႋ

Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv

Karaktervolle op te frissen woning.
EPC: 421 kWh/m².- Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv

Diestsesteenweg Tielt-Winge

Mooie bouwgrond voor halfopen
bebouwing - Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv

Rillaarseweg Tielt-Winge 6 2 appartementen

NIEUWBOUW PROJECT: Residentie SCHOONZICHT. Nog slechts 3 2 beschikbaar - Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv
Wegens de succesvolle verkoop in Glabbeek hebben wij nog steeds kandidaat-kopers die een woning,
grond of appartement zoeken in deze prachtige gemeente. U wenst te verkopen? Laat onze kopers dan
snel kennis maken met uw eigendom zodat wij hen een mooie nieuwe thuis kunnen bezorgen.
Contacteer Marta, zij kan uw eigendom alvast gratis schatten, en zij zal u ook een eerste vrijblijvend
advies geven voor de verkoop.
GSM: 0478.50.68.68

Kantoor Tielt-Winge: Leuvensesteenweg 264 aan het Gouden Kruispunt en de Winge Golf Club
Kantoor Leuven: Philipssite 5 te 3000 Leuven BIV: 503122
Telefoon: 016.90.90.90 | info@unique-properties.be | www.unique-properties.be
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