
Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 19 maart.

Vaccinatie is poort naar normaal leven
De uitrol van de vaccinaties tegen Covid-19 komen eindelijk op kruis-
snelheid. Binnenkort krijgt ook u een uitnodiging in de bus om u te 
registreren voor een prikje. Vaccinatie is natuurlijk een persoonlijke 
keuze, maar het is duidelijk dat hoe meer mensen zich laten vaccineren, 
hoe sneller we het coronavirus onder controle kunnen krijgen. 

Nu het mooie weer er weer aankomt 
snakken we nog meer naar ons ‘vo-
rige’ leven. En niet alleen de mensen 
in de horeca en de zorg verlangen 
ernaar, ook wij worden ongeduldig. 
Iedereen kijkt uit naar een leven 
van vrijheid, gaan en staan waar 
we willen, vrienden en kennissen 
bezoeken, actief zijn in onze vereni-
gingen, zalig de avond afronden op 
een terras bij een heerlijk glas. Dat 
was ons leven en daar willen we zo 
snel mogelijk opnieuw naartoe. 

Maar we zullen ons nog even 
moeten houden aan de maatrege-

len om dit virus terug te dringen. 
Decennia geleden hielpen we de bof, 
mazelen, kinkhoest, pokken, uit 
ons leven. Dankzij een uitgebreide 
vaccinatie. We stelden ons daar 
geen vragen bij. De samenleving is 
kritischer geworden, maar ook nu 
zal de medische wetenschap ons 
helpen. Of het nu gaat over Pfizer, 
Moderna , Astra Zeneca of Johnson. 
Onze samenleving heeft recht op 
een zo breed mogelijke vaccinatie. 
Willen we deze tijden van beperkin-
gen achter ons laten, dan nemen we 
die uitnodiging die straks in onze 
bus valt, ter harte.

In deze uitnodiging gaat u een aantal 
gegevens vinden:

•   Wanneer u verwacht wordt in het 
vaccinatiecentrum.

•   Voor welke datum u zich moet 
registreren.

•   Het adres waar u zich kan registeren 

•   Telefoonnummer voor het vervoer 
indien u het vaccinatiecentrum niet 
zelfstandig kan bereiken.

•   Indien u minder mobiel bent, kan u 
via dit nummer ook geschikt vervoer 
aanvragen.

Beste Kortessemnaar,
Hopelijk kunnen jullie genieten van de paasvakantie in deze uit-
zonderlijke periode. Het is ongelofelijk, maar nu al langer dan 12 
maanden houdt die vreselijke pandemie ons in de tang. Nog nooit 
hebben we zoveel handgel gebruikt, mondmaskers gedragen, socia-
le afstand moeten respecteren, … 

Maar toch is er die massale solidariteit, dat gevoel van verbonden-
heid, die inzet. Er is nu eindelijk ook licht te bekennen aan het einde 
van de tunnel. Binnenkort kunnen we ons laten vaccineren. Aarzel 
niet. Zo bescherm je u eigen en uw naasten. 

Intussen blijven heel wat van onze ondernemers dagelijks gehinderd 
en gevangen in het web van de corona maatregelen. Kijk naar onze 
horeca waar terrassen en togen leeg moeten blijven.

Zo ook het dagelijks leven. We kunnen zelfs niet meer vrij afscheid 
nemen van kennissen, vrienden, geliefden die van ons heengaan. 
Ons werk blijft bij vele van thuis uit. Van onze vrijetijdsbesteding 
blijft slechts een kleine selectie over.

Met de paastijd krijgt de natuur een periode van heropleving.  Wij 
hopen dat deze tijd voor jullie, voor ons, voor iedereen een ver-
rijzenis kan brengen van wat wij voor 2020 “het gewone leven” 
noemden.

Corona leert ons dat het ‘gewone’ 
toch ‘buitengewoon’ kan zijn.

Peter Goris
Afdelingsvoorzitter N-VA Kortessem
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Elke ondernemer telt

Wij mochten enkele uitgaven van “mag’gezien”, een uitgave  
ter ondersteuning van Kortessemse ondernemers in onze  
brievenbus ontvangen. Onze ondernemers zijn de motor van 
het maatschappelijk leven, maar zij zijn ook bij de zwaarst 
getroffen sectoren in deze coronatijden. 

Proficiat aan de mensen van de cel Lokale 
Economie die de handen in elkaar hebben 
geslagen en een hefboom willen zijn voor de 
Kortessemse ondernemers. Op deze manier 
steekt men hen een hart onder de riem en 
biedt men hen een mogelijke hefboom om 
het hoofd boven water te houden. 

Steun onze lokale handelaars
We willen hierbij nog eens uitdrukkelijk oproepen onze lokale  
handelaars te steunen. Dit kan op verschillende manieren. 

De N-VA stimuleert de korte keten. Het beste van eigen bodem koopt 
men bij ons. Wij hebben landbouwers, fruit- en groentetelers,... waar u 
rechtstreeks kunt kopen.

Geniet van onze lokale horeca bij u thuis
Bij onze lokale horeca kan u terecht voor uitgebreide afhaalmenu’s.  
U kan voorlopig niet op restaurant maar onze Kortessemse horeca-
zaken bereiden de heerlijkste gerechten. Culinair genieten kan dus 
zonder problemen, al is het voorlopig van bij u thuis.
 
Koop Kortessems
Koopt u ook online? Laat u niet altijd 
verleiden tot aankopen bij de grote 
internationale spelers zoals Amazon of 
AliExpress. Surf eens naar een Vlaamse 
webwinkel. Ondersteun de toekomst van 
onze eigen ondernemers, onze eigen dui-
zenden werknemers. Het zijn zij die hier 
belastingen betalen en mee onze schul-
den helpen dragen. Koop Kortessems, 
koop Limburgs, koop Vlaams.

Laat ons met alle 8.400 
Kortessemnaren als één 
man staan achter de  
slogan:  “WEES LOYAAL 
en KOOP LOKAAL.”

Een flesje wijn?  
Waarom niet van een 

lokale wijngaard? 

N-VA Kortessem wenst iedereen een fijn paasfeest toe! 
Ondanks alles zal de paashaas ook dit jaar komen. Hopelijk maakt hij het pad vrij naar meer vrijheid. Het Vlierhof was jaren de plek 
voor ons gezellig paasontbijt. Dit jaar kan deze activiteit niet doorgaan wegens Corona. Wij hopen in september/oktober een andere 
activiteit te organiseren .

Vlierhof
Helaas zal de uitbating van café ‘t Vlierhof stopgezet worden door de coronacrisis. Wij bedanken Annick en Peter, de uitbaters, voor 
hun inzet.

N-VA 

Kortessem steunt 

onze lokale 

ondernemers 

alleszins voor  

120 %.

kortessem@n-va.be
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Bedankt, Maggy! 
In 2020 ging Maggy Nijs met pensioen. Geruisloos verdween zij van het toneel. 
Wij menen dat zij toch een dankwoordje van ons verdient.

Maggy werkte 41 jaar bij het OCMW in Kortessem, waarvan 35 jaar als secreta-
ris. In die tijdspanne groeide het personeelsbestand van 3 naar 65 medewerkers 
en gebeurde de opstart van kinderopvang De Kabouter, de dienst gezinszorg en 
aanvullende thuiszorg, poetsdienst, Cado, de overname van voor-en naschoolse/
buitenschoolse opvang van het gemeentebestuur en nog veel meer. De werking 
evolueerde hard en het OCMW evolueerde gelukkig mee.

Het OCMW voerde al die jaren, mee aangestuurd door Maggy, een efficiënt en 
zuinig beleid. In die mate zelfs dat in 2016 het OCMW het werkjaar afsloot met 
een ruim overschot van 620.000 euro, waardoor er  450.000 euro kon terugvloei-
en naar de gemeentekas. Toch ging dat niet ten koste van de dienstverlening van 
het OCMW.

Bij deze willen we alle personeelsleden van onze gemeente en het OCMW bedan-
ken. Zonder andere personeelsleden die afscheid namen tekort te willen doen, 
willen we namens N-VA Kortessem zeggen: 

“Maggy bedankt, het ga je goed.”

In de 
kijker

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee 
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan 
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze 
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen 
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in 
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen. 
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare 
minderheid terzijde kan schuiven.

Een nieuwe thuis voor het Vincentiushuis
Huize Driesmans in Vliermaal wordt het nieuwe 
onderkomen voor Vincentius Kortessem. Wij 
willen alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet 
om alle inwoners van Kortessem die het moeilijk 
hebben, bij te staan met goederen. Zeker in deze 
coronatijden zijn zij een steun en toeverlaat.

Bedankt en succes met de nieuwe locatie.

www.n-va.be/kortessem
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