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Zuhal’s Secret

Zuhal Demir komt naar Brasschaat 
en daar kijken we met zijn allen 
naar uit. Zuhal is een intelligente, 
charmante en pittige dame die de 
reputatie heeft met het hart op de 
tong te lopen. Net als Jan Jambon 
is ze geboren en getogen in Genk 
en kwam ze naar Antwerpen om 
haar vleugels uit te slaan. Dat 
deed ze met veel succes in de 
advocatuur en in de politiek. Ze 
schopte het tot districtsvoorzitter 
in Antwerpen en behaalde er bij de 
verkiezingen van 2014 nagenoeg 
20 000 voorkeurstemmen. Inmid-
dels keerde ze (helaas) terug naar 
haar heimat tussen het bronsgroe-
ne eikenhout. 

Door haar Koerdische afkomst gaat 
haar interesse vanzelfsprekend 
uit naar de beleidsdomeinen asiel 
en migratie. Als voorzitster van 
het Agentschap Inburgering is ze 
een toonaangevende figuur in de 
aanpak en begeleiding van vluch-
telingen. “Het is niet makkelijk die 
mensen op de hoogte te brengen 
van de normen en waarden in onze 
samenleving, en ze die normen ook 
te laten respecteren. Wat voor ons 
evidenties zijn, is voor velen van 
hen allesbehalve vanzelfsprekend; 
de regels van de democratie of de 
gelijkheid tussen man en vrouw. 
Wat dat betreft sta ik op mijn 
strepen!” 

Briljanten Bruiloft in Brasschaat!
Wij maken op de cover van ‘t Geel Gazetje graag plaats voor een  
prachtig koppel. Florent Caers en Louise Bourdeaud’hui, twee leden 
van onze afdeling, zijn eind dit jaar 65 jaar getrouwd.

Flor is 88, Louise 85.  Flor en Louise stapten 
in het huwelijksbootje op 29 december 1951. 
Kort daarna kochten ze hun eerste auto-
mobiel, een prachtige Fiat 1400, zo mooi 
maken ze de auto’s vandaag niet meer. 

Het echtpaar verhuisde eind jaren vijftig 
naar Brasschaat en woonde onder meer een 
tijdlang op de Bredabaan, de tuin gaf uit op 
de parking van biljartclub-dancing Mat-
terhorn (nu Dixies). Flor en Louise hebben 
een mooie familie voortgebracht: twee 
kinderen, drie kleinkinderen en vier ach-
terkleinkinderen. Flor, net als zijn eega nog 
zeer bij de pinken, vertelt: “Vroeger ging 
mijn politieke voorkeur uit naar de libera-
len, van de CVP moest ik niet veel weten, 

ik vertrouwde die mannen niet. Het is Bart 
De Wever die ons enkele jaren geleden over 
de N-VA-streep heeft getrokken. Hij legt 
het goed uit, is recht voor de raap, we horen 
hem graag bezig!”

Het is voor ons een eer en een genoegen 
zo’n magnifiek stel tot onze rangen te mo-
gen rekenen. Flor en Louise, zeer hartelijk 
gefeliciteerd, maak er een fantastisch feest 
van en blijf nog lang bij ons in goede ge-
zondheid!

11 december2016 11 uurKasteel van Brasschaat40e aperitiefgesprek Gratis inkom -  Ook voor niet-leden

Nieuwjaarsfeest nationaal
14 januari 2017 om 19.30 uur
Nekkerhal. Plattebeekstraat 1,  
2800 Mechelen.

Nieuwjaarsreceptie N-VA Brasschaat
20 januari 2017 om 20 uur. Parochiezaal Drieheem. 
Rerum Novarumlei 47, 2930 Brasschaat
Meer details op www.n-va.be/brasschaat
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Gezond Zorgbedrijf
Voor de N-VA een vinger in de pap had in de exploitatie van Vesalius, klopten de kostenramingen en 
begrotingen voor geen meter. De tekorten liepen op tot 1,8 miljoen euro per jaar, een loodzware last om 
dragen voor de gemeente en zijn burgers. Er moest dringend en drastisch ingegrepen worden. 
Onder impuls van de N-VA werd een stuurgroep in het leven 
geroepen om een en ander in goede banen te leiden. Ook 
het personeel en de vakbonden deden voorstellen om aan de 
financiële sanering mee te werken. Voor iedereen die aan de 
oefening deelnam, bleef het comfort van en de zorg voor de 
bewoners van Vesalius de hoogste prioriteit. 

In 2015 werd er al heel wat gerealiseerd en werd ook gezocht 
naar een partner om Vesalius efficiënt uit te baten. Na een 
marktbevraging werd Zorgbedrijf Antwerpen gekozen om 
Zorgbedrijf Brasschaat te sturen. Het Zorgbedrijf Brasschaat 
ging van start op 1 januari 2016 en omvat naast het 
Woonzorgcentrum Vesalius ook de assistentiewoningen van 
Balderhof en het dagverzorgingscentrum. Al het personeel werd, 
met behoud van hun rechtspositieregeling, overgenomen door 
het Zorgbedrijf Brasschaat. 

Voor de N-VA zetelen Erwin Callens en Monique Celen in de 
raad van bestuur van ZBB. Erwin is tevens ondervoorzitter en 

Monique is lid van het Audit Comité waar zij zeer nauwlettend 
in de gaten houdt of alle cijfertjes kloppen. Bijna een jaar na de 
oprichting merken we dat een en ander zowel op organisatorisch 
als financieel vlak begint te vlotten en kunnen we ervan uitgaan 
dat over minder dan drie jaar het budget in evenwicht zal zijn.

Teeejo, Te-e-e-jo
De vierde editie van Jan & Alleman was een heel 
fijn evenement met heel goed weer, heel veel volk 
en heel veel ambiance. De opbrengst, 2 500 euro, 
gaat dit jaar naar TeJo (therapeuten voor jongeren, 
zie www.tejo.be), een project waaronder schepen 
van Gezin Karina Hans haar schouders heeft gezet 
in Brasschaat.

  Op de foto: Karina omringd door Jan en alleman 
(Koen Verberck en de leden van het organisatieco-
mité, van links naar rechts, Erwin, Moeder Cent, 
Patrick, Inge, Marcel, Tim en Dominick). Aan hun 
vrolijke kopjes te zien gebeurt er aan de andere kant 
van de camera iets geestigs.

 Wie vragen heeft of opmerkingen kan die 
altijd mailen naar erwin.callens@n-va.be

  Medewerkers in de keuken, in lokale klederdracht
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Sport in ‘t kort
Dan mag burgemeester Koen Verberck met voorsprong de meest actieve fietser van onze afdeling zijn, de 
ijverigste atlete is wellicht schepen van Sport Adinda Van Gerven. Als een dartele hinde jogt zij dagelijks 
door de Brasschaatse bossen. Geen lopende meter van de ontelbare dreven in onze gemeente is haar vreemd.

Ze wil graag zoveel mogelijk medeburgers 
warm maken voor haar liefhebberij: 
“Iedereen weet dat sport essentieel is 
voor de fysieke en mentale gezondheid 
van de mens. Maar naast het belang voor 
de gezondheid is er ook een belangrijk 
sociaal voordeel aan sporten: het 
brengt mensen bij elkaar, het creëert 
solidariteit zowel tijdens de inspanning, 
bij ontgoocheling om een nederlaag of 
vreugde om een overwinning.”

“Wij willen behalve actieve sporters 
steunen ook niet-sporters overtuigen. Zo 
hebben we het aanbod van sport overdag 
uitgebreid. Verder bieden we, naast het 
bestaande Start to Run, de actie Spring 
op je Fiets. En in het voorjaar van 2017 
plannen wij een project om mensen aan 
te zetten in tien weken tot 20 kilomter te 
wandelen.”

In de drie jaar dat de N-VA mee de 
dienst uitmaakt in Brasschaat hebben 
we qua sportinfrastructuur al wel wat 
gerealiseerd: twee prachtige velden 
voor de honkballers van de Brasschaat 
Braves, ruimere infrastructuur voor 
de wipschutters van St.-Sebastiaenen, 
uitbreiding en renovatie van de overdekte 
velden van Petanqueclub Hemelhof, de 
kunstgrasvelden voetbalclub Ossmi en 
hockeyclub Dragons. 

Voor de basket- en volleybalspelers 
werden de buitenpleinen in het Park 
vernieuwd. De afgelopen drie jaar hebben 
we ook het aanbod en de ondersteuning 
van sport voor mindervaliden sterk 
uitgebreid. Meerdere clubs zijn een 
G-sportafdeling opgestart en het 
Sportcentrum Peerdsbos wordt, dankzij 
provinciale middelen, omgevormd tot een 
G-sport- en expertisecentrum.

Als schepen van Burgerzaken komt 
Adinda met vele burgers in contact: “Van 
de eerste schreeuw af (geboorteaangifte) 
tot de laatste adem (overlijdensaangifte) 
en eventueel tussenin voor het ja-woord. 
Als schepen vind ik het belangrijk dat de 
dienstverlening snel en correct gebeurt. 

De afgelopen jaren hebben we sterk 
ingezet op het digitale gemeentehuis. Het 
is te vergelijken met het thuisbankieren: 
vele attesten kan je letterlijk vanuit je 
zetel aanvragen. Als je toch nog naar het 
gemeentehuis wilt of moet, kan je een 
afspraak maken zodat je snel bediend 
wordt.” 

Als verantwoordelijke schepen van 
Vlaamse Zaken zette Adinda zich samen 
met vele medewerkers in om op vraag van 
Jan Jambon de 11 juliviering een boost 
te geven. De 11-daagse werd een feit, met 
van 1 juli af dagelijks sport-, wandel- en 
cultuuractiviteiten, met als kers op de 
taart een spetterend avondspektakel op de 
kasteelweide dat in korte tijd uitgegroeid 
is tot een meeslepende Brasschaat zingt. 

Adinda: “Toen ik op 1 januari 2013 mijn 
ambt opnam, had ik alleen maar durven 
hopen dat we in vier jaar zoveel zouden 
kunnen realiseren.”

Mét of zónder
Fractieleider Goele Fonteyn sleepte met de foto onderaan rechts een prijs in de wacht bij de nationale N-VA Gele Brillenactie. 
De trofee: een frietkot. Op 15 oktober trakteerde Goele haar buurt op friet, en alsof hij de heerlijke geur had opgesnoven: Jan 
was erbij, u kent hem. Goele organiseerde onder meer ook een petanque-concours. Daarmee werden geen prijzen gewonnen. 
Er raakte ook niemand gewond.
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Ontdek de mens 

achter de politicus

Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

Philippe Muyters Steven Vandeput

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts 

op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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
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