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Veilig thuis in een welvarend Diepenbeek

VLAAMS
FEEST

11 JULI - O.C. ROOIERHEIDE

DOMINO
JOE HARDY

Party Table Band
The Evergreens

Optreden: € 10
met BBQ: € 20
Kinderen -12 jaar: gratis

Inschrijven: nancy.kwanten@n-va.be  -  0496 23 85 40

Bloemenpracht in onze tuin p. 2 Karen Alders & Bart Knuts p. 2
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Centrum 
“Laten we elkaar inspireren en samen 
bouwen aan een bloeiend centrum, 
waar voldoende ruimte is voor groen!”

Liesbeth Steegmans

OCMW
“Het OCMW is geen hangmat waar 
mensen blijven inhangen meer een 
springplank naar nieuwe kansen. Werk 
blijft de beste remedie tegen armoede.”

Nancy Kwanten

Warm water niet opnieuw uitvinden
“Ondertussen ben ik al meer dan twee jaar aan de slag als 
persoonlijk medewerker van federaal parlementslid Karolien 
Grosemans. Een job in het centrum van het politieke toneel, is 
in mijn ogen de ideale plek om interessante ideeën op te doen 
voor Diepenbeek. De good practices van elders in Vlaanderen 
moeten we omvormen tot een echt Diepenbeeks verhaal.”

Jordy Boons

Verenigingsleven
“Ik hecht veel belang aan het Diepenbeeks verenigingsleven. 
Zelf ben ik vaak in de weer als speler én voorzitter van  
basketbal club” Black Sheep” Diepenbeek. Het Demerstrand 
is voor mij dan ook telkens weer een beetje thuis komen. 
Ik ben blij dat er dan ook geïnvesteerd is geweest en dat je 
voelt dat het Demerstrand leeft!”

Pieter Sourbron, gemeenteraad

Bloemenpracht  
in onze tuin
Dankzij deze bloemen en de overdadi-
ge bloei van de ACACIA kon de imkerij 
“de hertenweide” dan ook een rijke 
honingoogst melden.

Focus op grondgebonden kerntaken & efficiënt bestuur
De provinciebesturen houden zich louter nog bezig met hun strikte kerntaken. 
Na de recente hervormingen zijn dit per definitie enkel nog de grondgebonden materies.
De provincies moeten zicjh enkel focussen op die zaken waarvoor zij nog een efficiënte 
meerwaarde kunnen betekenen.

Anne-Lies Bynens, Provincieraad
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Karen & Bart
Op 30 maart trouwden N-VA-schepen Karen Alders en N-VA-bestuurslid 
Bart Knuts. Rik Kriekels had de eer dit huwelijk te voltrekken in een stijl 
waar alleen de huidige OCMW-voorzitter mee wegkomt.Uitnodiging

Zoals u op het voorblad kunt lezen wordt de Vlaamse 
Feestdag uitgebreid gevierd  in Diepenbeek. Ieder jaar 
maakt N-VA Diepenbeek van 11 juli  weer een groot feest.  
Heerlijke barbecue, geweldige optredens en veel leuke 
mensen maken er jaarlijks een top feest van. Ik zou het 
fijn vinden u te mogen ontmoeten op 11 juli.

Agenda

  Rik Kriekels 
Voorzitter OCMW

Cultuur van eigen bodem
Dat Diepenbeek een universiteit heeft dat weet iedereen, dat deze universiteit door het toenmalige links 
Vlaams bestuur verkocht is aan Hasselt, zonder enige vorm van compensatie weet ook iedereen en als 
echte Diepenbekenaar geeft mij dat nog steeds een heel slecht gevoel. 

Maar Diepenbeek is gelukkig veel meer 
dan alleen maar een Universiteit. Wij heb-
ben ook een bruisend cultureel leven. Ik 
wil bij deze even stilstaan bij onze toneel-
cultuur. Deze culturele evenementen wor-
den niet altijd gebracht door artiesten van 
buiten onze gemeente; zeker niet als het 
over toneelgeelschappen gaat. Wij mogen 
in Diepenbeek terecht fier zijn op onze drie 
amateur toneel verenigingen zijnde:
– “Klimop” die al 35 jaar de harten van 

iedere Diepenbeeks  toneel liefhebber 
sneller doet kloppen

– “De Royerheikes” die al 23 jaar met hun 
lichter genre al menig kijker heeft doen 
bulken van het lachen.

– “JOTA” Die al meer dan 30 jaar  toneel 
brengen “van kop tot teen zelfgemaakt” 
om het publiek van zijn sokken te blazen. 

Dat zijn drie gigantische publieks lie-
velingen van eigen bodem. Iedere jaar 
trekken ze volle zalen. Deze 3 verenigin-
gen samen plezieren ieder jaar meer dan 
3000 Diepenbekenaren.  
Cultuur is uiteraard niet allen toneel. 
In ons volgend infoblad willen we meer en 
andere culturele verenigingen ,van eigen 
bodem, in de kijker zetten. Het is dan ook 
mijn bedoeling dat culturele evenementen 
nog meer aandacht zullen krijgen. We 
gaan ook trachten de financiële tegemoet-
koming voor deze verenigingen op het 
niveau te krijgen dat ze verdienen, zodat ze 
zich nog meer kunnen concentreren op het 
artistieke,  om alzo de Diepenbekenaar nog 
meer cultuur en ontspanning te brengen.

 Jan Bynens

  



Wij zijn thuis in Limburg. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de winkelstraat, 
onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, zorgen voor 
mekaar. Het is goed wonen in Limburg. Hier zijn we op ons gemak. Met de N-VA blijft dat zo. 
Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Limburg.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Limburg

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


