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Paul Duerinckx/Jo Pierson: BREAKING NEWS
Info van de wegenwerken en autobusregelingen
in de Binkomstraat.
De wegenwerken in de Binkomstraat starten op 1 maart e.k.
De inwoners van Lubbeek zullen de laatste ontwikkelingen kunnen lezen
in het volgend gemeentelijk Infoblad, o.a. de autobusregelingen van De Lijn.
Het Infoblad verschijnt in de week van 22 februari 2016.

Paul Duerinckx – Dorpscentrum van Linden wordt vernieuwd
Het centrum van Linden wordt verkeersveiliger gemaakt.
Grootste prioriteit: centrum verkeersluw maken
Te realiseren tegen begin schooljaar 2016/2017. Hoe?
Ga naar http://lubbeek.cdenv.be/

Paul Duerinckx – Realisaties van de openbare werken in 2013/2015,
hoogtepunten en activiteiten in Lubbeek in 2015
2013/2015: een 20-tal straten in Groot Lubbeek werden van een nieuw wegdek voorzien.
We zetten ook enkele van de CD&V Lubbeek hoogtepunten in 2015 op een rijtje.
Geniet bovendien mee van de belangrijkste activiteiten in 2015.
Ga naar http://lubbeek.cdenv.be/

Jo Pierson – Toespraak op de nieuwjaarsreceptie van 15/1/2016 – de film
Een opmerkelijke toespraak met tal van krachtlijnen
Vooral een pluim voor alle aanwezigen … in een ondergesneeuwde gemeente
Kijk en luister mee (geluid aanzetten ) : http://lubbeek.cdenv.be/

Aangekondigde activiteiten van CD&V Lubbeek in 2016
Dessertnamiddag
Zondag 24 april 2016
14u – 18u
Breugeldag
Zaterdag 15 oktober 2016
11u30u–14u – 17u-20u

Zaal Leeuwkens,
Kerkdreef 7, 3210 Linden
Parochiezaal,
Kortebergstraat 4, 3212 Pellenberg

Jaarlijks assortiment van
lekkernijen u aangeboden door
Lubbeekse CD&V’ers
Balletjes in tomatensaus of met
krieken, pensen, spek met
eieren

CD&V Lubbeek: nieuwsgierig naar onze sociale mediakanalen ?
Website
Facebookpagina
Twitterpagina
CR-code

http://lubbeek.cdenv.be/
https://www.facebook.com/cdenvlubbeek
https://twitter.com/CDenVLubbeek

Quick Response
Code

Een printversie van deze Nieuwsbrief vindt u in bijlage.
Stuur een mailtje naar cdenvlubbeek@gmail.com
zo u deze Nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.

Met vriendelijke groeten
CD&V Lubbeek

