
We wensen u voor 2022:
•  Moed, rivieren vol, maar lef ook om binnenin te kijken, 

want de buitenkant is vaak slechts schijn.

•  De wil om te blijven dromen en de kracht om beter 
te doen. En ja, het klopt,  het komt niet altijd goed, 
maar zolang er wil en durf is, gebeuren mooie dingen. 

•  Tijd, want daar lopen we allemaal tegenaan. 
De pandemie leerde ons, dat echt kennismaken 
met elkaar en de bijzondere facetten die onze 
gemeente te bieden heeft, helend werkt, nieuwe 
inzichten geeft en ons dichter bij elkaar brengt. 

Jan Leus, Mieke Smolders en Daniel Medarts 
Gemeenteraadsleden
Cynthia Van Hemelrijck
Bijzonder comité van de sociale dienst

Ons Heers
We houden van ons Heers, om haar afwisselende landschap, de prachtige natuur met mooie � ets- en 
wandelroutes, de pittoreske dorpen en kernen met elk hun eigenheid, actieve verenigingen, diversiteit 
aan ijverige, lokale ondernemers die moed tonen om zelfs in onzekerheid door te gaan. 

We houden van ons Heers, maar in het bijzonder van u, warme en barmhartige inwoners, die omzien 
naar elkaar. Dat hebben we de afgelopen twee jaar kunnen zien. Inwoners die samen aan de slag willen 
en initiatief tonen om hun straat, buurt, dorp en gemeente mooier en krachtiger te maken, maar die zich 
daarnaast vrijwillig inzetten voor mensen tot zelfs ver buiten Heers. 

Een sterk signaal. Samen met u kan het anders en beter. Dat willen we graag meenemen in onze werking.

Tot slot wenst het voltallige bestuur van N-VA Heers u heel veel kerstwarmte, deugddoende 
vriendschappen, bijzondere ontmoetingen en een prachtig 2022.

Jan Leus, voorzitter N-VA Heers
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Staat onze winterwandeling nog niet in uw agenda? Doe het nu.
Witte landschappen, een laagje ijs op sloten en weilanden, het knisperen van bevroren bladeren onder uw schoenen. De winter heeft u 
als wandelaar veel te bieden, maar het vraagt extra voorbereiding.

Stem uw kleding af op de koude. Let behalve op de temperatuur en de kans op neerslag ook op de wind. Door wind kan de gevoelstem-
peratuur veel lager zijn dan de aangegeven temperatuur.

Warme, isolerende kleding is een goed idee, maar zorg ervoor dat u niet gaat zweten. Door te zweten loopt u juist een grotere kans 
om onderkoeld te raken. Meerdere laagjes kleding over elkaar werken beter tegen kou dan één hele dikke laag. Denk ook aan hand-
schoenen en een muts en draag stevige schoenen die geen vocht doorlaten. Geribbelde zolen helpen u om minder snel uit te glijden op 
gladde ondergrond.  Zo wandelt u veilig met ons mee en beleeft u de geschiedenis van Raes van Heers op een comfortabele manier.

PRAKTISCH 
Wanneer: 23 januari 2022 
Samenkomst: aan de poort van het 
kasteel om 14 uur. 
Inschrijven kan tot 21 januari – via: 
eddycauwenberghs@gmail.com of 
0478 25 01 54 (Jan Leus).

Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. De regering-De Croo 
– met een Vlaamse minderheid en een premier uit de zevende partij –
begon met grote woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Een dreigende asielcrisis.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.
Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie. Een écht activeringsbeleid.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.
Een energiefactuur die 
de pan uit rijst. Een energiekorting 

voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

Een begroting in evenwicht.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. Besparen én investeren.
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