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www.n-va.be/kortessem

Wellicht is voor u en uw kinderen de drukke en spannende examenperiode voorbij 
en staat er een deugddoende vakantie voor de deur. Zo niet, is het nog even wach-
ten maar komt uw verdiende beloning er snel aan.

Misschien trekt u deze zomer naar het zuiden om er te genieten van zon, zee, 
strand en tropische temperaturen? Geen nood moest u ervoor kiezen in Kortessem 
te blijven. Ook hier vindt u immers geschikte activiteiten om helemaal in vakantie-
stemming te komen.

VEEL TE DOEN IN KORTESSEM DEZE ZOMER
De begeleiders van onze jeugdverenigingen zijn 
al begonnen met de voorbereidingen van hun 
jaarlijkse kampen. Zij geven elk jaar opnieuw 
het beste van zichzelf om uw kinderen een 
onvergetelijke vakantie te bezorgen.

Ook de gemeentelijke UIT-dienst heeft weer een 
uitgebreide waaier aan activiteiten voorzien. 
Grasduin zeker eens in de vakantiekrant van 
UIT in Kortessem. U vindt er gegarandeerd de 
juiste activiteiten om helemaal in vakantiesfeer 
te komen! 

Ook deze zomer zijn er weer de traditionele  
kleuterkampen, sport-  en creakampen, speel-
pleinwerking en veel meer.

N-VA Kortessem wenst u alvast veel mooie 
zomerdagen met voldoende tijd om te genieten 
en te ontspannen, samen met uw vrienden en 
familie.

Jij geeft toch 
ook?
Ook in jou zit er een #Helfie! 
Want je kan het leven van 
iemand redden, gewoon door 
bloed te geven. 

Om de enthousiaste opkomst 
van alle #Helfies in goede banen 
te leiden, voorziet Rode Kruis-
Vlaanderen tussen 18 mei en  
10 juli extra capaciteit op 27  
locaties in Vlaanderen. 

Zo ook in Alken op woensdag-
avond 1 juli tussen 18 uur en 
20.30 uur. N-VA Kortessem zal 
van de partij zijn in Alken om  
19 uur. Tot dan!

Wil je mee, stuur dan even  
een mailtje naar  
freddy.vandeweyer@n-va.be.

Meer info:  
www.n-va.be/roodshow

Wij wensen u een 
fijne vakantie!

Peter Valkeneers
Schepen van Onderwijs
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Wist je dat …

Nieuwe douches in oude sporthal

Zaterdag 19 september
Parochiezaal De Bron

Wintershoven

Meer info kan u binnenkort lezen  
op www.n-va.be/kortessem of  

op onze Facebook-pagina.

N-VA wandelt door Vliermaal. Stap jij ook mee?
De douches van de kleedkamers in de sporthal worden vernieuwd. Ze waren 
dan ook dringend aan renovatie toe. Het oude gedeelte van sportpark De 
Weyer dateert immers al van eind jaren zeventig.

De financiële mogelijkheden laten helaas geen grote werkzaamheden toe. Maar 
omdat het comfort van onze Kortessemse sportbeoefenaars centraal staat – en 
we willen zorgen voor een optimaal onderhoud van de oude kleedkamers – zal de renovatie in fases verlopen. 

De eerste fase keurde het schepencollege in 2014 goed. Daardoor werden begin dit jaar al in twee kleedkamers 
nieuwe douches geplaatst.

Ook de goedkeuring  voor de andere kleedkamers is nu een feit. Deze tweede fase van de renovatie zal binnenkort 
van start gaan. Vanaf dan kunnen onze Kortessemse sporters weer rekenen op een optimaal gebruikscomfort.

ZONDAG 5 JULI

Vertrek:  
taverne Het Vlierhof, Leopold III-straat, 
Vliermaal 

Start:
om 15 uur

Aankomst:
17.30 uur in taverne Het Vlierhof

Afstand:
7 km. We houden tussendoor pauze  
in Café Welkom

Meer info?
freddy.vandeweyer@n-va.be
mariejosee.reynders@n-va.be

…  het brugje in Hemelspark een tijdje geleden aangelegd werd? Nu hebben ook minder mobiele mensen  
makkelijk toegang tot dit speelpark.

… Marco ‘Paco’ Buttiens Culinair Haspengouw 2015 won?

… u tijdens uw vakantie woningtoezicht kan aanvragen bij de lokale politie?

… bestuurslid Jan Diriken tijdens het Hemelvaartweekend meereed voor Kom op tegen Kanker?

… je in het dorpsrestaurant aan een sociaal tarief kan eten?

Onze Kortessemse Helm
Een eigenaardig beeld was het toen plotseling een reusachtige helm in 
ons Kortessemse straatbeeld verscheen. De helm kadert in de herden-
king van 100 jaar Groote Oorlog. Elk van de 44 gemeenten in Limburg 
ontving er een, als symbool voor de slachtoffers van ’14-’18. 

De gemeente kreeg de vraag om de helm een Kortessemse eigenheid mee te 
geven. Daarom werden verschillende verenigingen en scholen, jong en oud, 
aangesproken om mee te zoeken naar welke eigenheid dat moest zijn.

De keuze viel uiteindelijk op een strik, als symbool voor vrede en hoop.  
Een kleurrijk feest, waarbij de regenboogkleuren zijn gebruikt als contrast 
tegen de donkere periode. De leerlingen van de Klokschool, de Trootrakkers, 
de Vlierbloem en MPI Dagenraad kregen de eer om de strik in te kleuren.

Aan de leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar van de school de Troot-
rakkers werd gevraagd een gedicht te schrijven. Daarvan zijn er twee uitgekozen, die de leerlingen zelf op de helm 
kwamen schrijven. 

Een van de winnende gedichten
Oorlog is niet wat je denkt
Oorlog is niet wat je hoort
Oorlog is niet wat je ziet op tv

Oorlog is zwart op wit!
Oorlog is grijs en grauw!
Eigenlijk…is oorlog
Geen Leven
A. en C. (10 jaar)

Paasontbijt werd gesmaakt door u!

Italiaanse avond
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Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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