
Vaccinatie loopt op wieltjes
N-VA Kortessem wil alle organisatoren, medewerkers en 
vrijwilligers een dikke pro� ciat wensen voor hun tomeloze inzet 
in ons vaccinatiecentrum in het Panishof in Bommershoven. 

“Wij werden er vriendelijk verwelkomd en behandeld, en gezellig uitge-
wuifd”, aldus N-VA-bestuurslid Josée Reynders. “De organisatie was voor 
ons perfect met een kwantitatief en kwalitatief uitstekende bezetting.”

“Ik ben blij dat ik als vrijwilliger kan meewerken in ons vaccinatiecen-
trum.  Vele Kortessemnaren willen net als ik hun steentje bijdragen aan 
onze gemeenschap. 

De vele toffe reacties van de bezoekers over de goede organisatie, de vrien-
delijke begeleiding, de perfecte timing doen deugd. Voor velen is een pra-
tje maken en eindelijk weer mensen zien een stukje weg naar de vrijheid. 

N-VA Kortessem en ikzelf willen alle organisatoren, medewerkers en 
vrijwilligers een dikke proficiat wensen voor hun tomeloze inzet in ons 
vaccinatiecentrum Panishof in Bommershoven (Borgloon). 

Een dikke warme zonnestraal in duistere coronamiserie.” 

Bedankt

Josée Reynders

Samen solidair herleven

Het lijkt erop dat we het grootste coronaleed 
achter de rug hebben. Met dank aan ons 
voorzichtig gedrag, aan de vaccins en het 
vaccinatieteam. De schade op menselijk, 
mentaal, geestelijk en fi nancieel gebied is 
voor onze bevolking toch wel enorm en zal 
nazinderen. Meer dan lang was onze samen-
leving volledig ontwricht, met alle beperkin-
gen van dien. Dat veeg je niet zomaar uit.

De maatschappij waarin we ‘het normale le-
ven’ gaan hernemen, zal er toch een zijn met 
het litteken van zovele levens die we verloren 
zijn en met het digitale accent dat een 
toegenomen aandeel in onze maatschappij 
heeft ingenomen. Het is nu aan ons om de 
veerkracht op te brengen om de krater te 
dempen die de coronacrisis heeft geslagen.

We moeten samen, schouder aan schouder, 
uit de coronaput kruipen. Want als we iets 
ervaren en geleerd hebben in de coronatijd, 
is het dat mensen sociale wezens zijn, dat 
we mekaar nodig hebben, dat we niet zonder 
mekaar kunnen, dat we ons optrekken aan 
mekaars warmte.

‘Samen uit, samen thuis’ is een veel gebruikt 
gezegde, maar nu is het tijd om dit waar 
te maken. Laat ons mekaar de warmte, de 
kracht, de steun en de geborgenheid geven 
die we nodig hebben om te leven.

Dat zijn wij als Vlamingen, als Kortesse-
menaren van klein tot groot, aan mekaar 
verplicht. Daaraan meet je de kracht van een 
samenleving.

Peter Goris, 
voorzitter N-VA 
Kortessem
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Wees loyaal, koop lokaal
Met ‘wees loyaal-koop lokaal’ en de cel Lokale eco-
nomie zet N-VA-schepen van Handel, Nijverheid en 
Economie Luc Dullaers zich 100 procent in voor de 
lokale handelaars.

Bij het begin van de coronacrisis moesten heel wat zaken 
onherroepelijk dicht. Dat bracht voor zowel de onderne-
mers als de consumenten heel wat problemen met zich 
mee. Om het verlies zoveel mogelijk in te perken zette 
bevoegd schepen Luc Dullaers acties op poten met de 
gulle medewerking van meerdere ondernemers.

“Het stimuleren tot lokaal winkelen en het kenbaar 
maken van onze Kortessemse ondernemers was daar-
bij belangrijk. Op die manier vinden klanten en lokale 
ondernemers mekaar coronaveilig en kunnen we onze 
ondernemers informeren en 
ondersteunen bij het zoeken 
naar steunmaatregelen van 
verschillende overheden”, aldus 
Luc Dullaers.

Luc Dullaers, 
N-VA-schepen van Economie

Refl ecterende huisnummers 
kunnen levens redden
In 2018 lanceerde N-VA-raadslid Wesley Servaes op de gemeen-
teraad het idee om de Kortessemse woningen te voorzien van 
reflecterende huisnummers. N-VA-schepen Luc Dullaers werkt 
dat voorstel nu verder uit. 

“Reflecterende huisnummers kunnen 
een cruciale rol spelen in de veiligheid 
en gezondheid van onze inwoners”, legt 
Wesley uit. “Hulpdiensten, zorgverle-
ners, politie, enzovoort verliezen soms 
veel en vooral kostbare tijd wanneer ze 
bij oproepen niet onmiddellijk de juiste 
woonst vinden. Bij oproepen hangt de 
redding soms van seconden af en kan 
een snellere hulp levens redden.”

Onze schepen Luc Dullaers werkt dit 
dossier uit en hopelijk kan dit snel door 
de gemeenteraad goedgekeurd worden.

Wesley Servaes
N-VA-bestuurslid

Herbestemming Kerk Guigoven: prachtig en zinvol project
De kerk van Guigoven krijgt straks een nieuwe bestemming. N-VA Kortessem is blij met deze ontwikkeling. N-VA-sche-
pen Luc Dullaers gaf dan ook zijn maximale steun. De inspanningen van de kerkfabriek van Guigoven verdienen alle lof 
in dit project, dat een meerwaarde zal bieden aan Guigoven. 

De leden van de Kerkfabriek bewijzen door hun aanpak dat “geen woorden, maar daden” op hen van toepassing is. De herbe-
stemming van de Guigovense kerk is een project van net minder dan 1 miljoen euro, en is mooi en goed onderbouwd.

Maximale subsidies
Alle instanties, ministeriële kabinetten en instellingen die 
betrokken waren in dit initiatief vonden het een prachtig, 
creatief en zinvol project. Het getuigt ook van degelijkheid 
dat voor dit dossier maximale, zelfs Europese subsidies 
werd bekomen. N-VA Kortessem steunt dit project ten 
volle en is fier dat N-VA schepen Luc Dullaers - na de 
realisatie van het nieuwe jeugdhuis, de Okay en de sociale 
woonsten op het terrein van ’t Plat Dak - ook aan dit pro-
ject zijn maximale steun en medewerking kon verlenen.

Bekwaamheid en gedrevenheid
Het getuigt van bekwaamheid, verstand van aanpak en 
gedrevenheid dat de kerkfabriek zo’n project durft en kan 
realiseren. Dat gebeurt bovendien onder tijdsdruk, omdat 
de subsidiëring tot uiterlijk 30 september 2021 geldig is. 

Onze welgemeende proficiat aan de leden van de Kerkfabriek . Dit project zal Guigoven zeker een meerwaarde bieden .

kortessem@n-va.be

2 NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE



Chiro Kortessem
Er is verandering in het jeugdbewegingslandschap. De meisjeschiro Okapi 
van Kortessem verhuist naar de nieuwe chirolokalen aan de sporthal. Deze 
zullen dan optimaal benut worden voor de vele leden 
van de jeugdbeweging. De oude gebouwen blijven echter 
nog ter beschikking als bergingsruimte, omdat daar 
nog gebrek aan is. Volgend chirojaar kijken we naar één 
grote chiro voor jongens en meisjes op deze locatie.Wij 
wensen hen veel succes met de verhuis en een mooie 
toekomst!

Fijne vakantie
Het ziet ernaar uit dat de verguisde gijzeling door de coronapandemie op een 
einde loopt, dankzij onze vaccinatiestrategie.
De wereld en wij terug vrij?

Onze vrienden en geliefden weer onbezorgd ontmoeten? Lekker gaan eten in je 
favoriete restaurant? Heerlijk vooruitzicht…

Maar, laten we niet overmoedig zijn en voorzichtig blijven. Want we hebben 
zoveel te verliezen aan vrijheid en samenleven, en zelfs mensenlevens. 
Geniet dus intens, maar blijf voorzichtig.  N-VA Kortessem wenst u een 
deugddoende en gezonde vakantie!

In de kijker: Pierre Diriken
Een levend monument werd op 4 april jl. 70 jaar. Dit mag je toch wel schrijven als het over Pierre Diriken gaat.  
 Pierre is een oer-Haspengouwer die noest zijn werk verricht met kennis en inzet en dat met het doorzettingsvermo-
gen en de bescheidenheid eigen aan de Zuid-Limburgers.

Na zijn studies als doctor in de geografie was Pierre van 1974 tot 1980 assis-
tent aan de KUL. Van 1981 tot 2021 was hij – naast huisvader- ook schrijver, 
uitgever en gids. Pierre schreef in die periode geogidsen voor gans Vlaanderen. 
Als Conscience zijn volk leerde lezen,wel dan leerde Pierre ons Haspengouw 
ontdekken. Hij was en is de schepper, stamvader van het geotoerisme en tegelijk 
de zaaier van de toeristische ontwikkeling van Zuid-Limburg.

Vijf monografi eën
Hij schreef ook vijf monografieën over zijn Haspengouw die in geen Has-
pengouwse huiskamer zouden mogen ontbreken. Doctor Diriken was en is 
een van de  steunpilaren in de Kortessemse VVV en de toeristische bloei van 
Kortessem.

Ondergewaardeerd
Pierre, de mens en zijn werken, zijn hoogstaand en kwaliteitsvol maar spijtig 
genoeg zwaar ondergewaardeerd. Pierre is beter gekend en gewaardeerd in de 
rest van Vlaanderen dan in zijn eigen Limburg. Pierre, namens N-VA-Kortes-
sem nogmaals proficiat en bedankt voor alles. Blijf bloggen en ons verrijken 
met teksten en constructief-kritisch rondwandelen in uw dierbaar Haspengouw 
zoals je jouw “ten geleide” in je laatste monografie eindigde.

Als Conscience zijn volk leerde lezen, dan leerde Pierre ons Haspengouw ontdekken.

Annelore Beeken
N-VA-bestuurslid

www.n-va.be/kortessem
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Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

Heeft u het DNA van de N-VA?
Doe de test!

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

1. Een N-VA’er wil zoveel mogelijk autonomie voor Vlaanderen. 

2. Een N-VA’er gaat voor een hechte Vlaamse gemeenschap.

3. Een N-VA’er gelooft in het verhaal van rechten en plichten.

4. Een N-VA’er koestert zijn cultureel en ecologisch erfgoed.

5. Een N-VA’er gelooft in goed onderwijs als sociale springplank.

6. Een N-VA’er blijft niet aan de zijlijn staan.

7. Een N-VA’er gelooft in welvaartscreatie via vrij ondernemerschap.

8. Een N-VA’er voelt zich solidair met andere volkeren.

De N-VA telt in haar rangen mensen in alle soorten en maten. Toch zijn er enkele kenmerken die 
zowat alle N-VA’ers met elkaar gemeen hebben. Ze behoren als het ware tot het DNA van de N-VA. 

Benieuwd of u ook N-VA-DNA heeft?
Hieronder vindt u 8 typische N-VA-trekjes die u het antwoord geven.

Herkent u zichzelf in deze kenmerken? Word dan lid van de N-VA!
Surf naar www.n-va.be/word-lid | mail naar leden@n-va.be | bel naar 02 219 49 30

Het DNA van de N-VA 
volgens Bart De Wever


