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Jan Jambon
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Sprookjes
voor grote
mensen
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Kasteel van Brasschaat
Gratis inkom
Ook voor niet-leden

We zien hem niet zo dikwijls meer,
maar hij is en blijft van ons. Jan
Jambon komt vertellen over het
wel en wee van een vicepremier.
De man die de kracht van verandering inzette in Brasschaat is
inmiddels opgeklommen tot plaats
vier bij de populairste politici van
het land. Vlamingen én Walen
vinden dat de departementen
Veiligheid en Binnenlandse Zaken
bij hem in goede en stevige
handen zijn.

Er waren eens een hoogbejaarde man en een oude vrouw die verloren
liepen in het woud, het grote woud in hun hoofd. Soms dachten ze een
pad gevonden te hebben, maar telkens weer raakten ze de weg kwijt.
Dit is geen sprookje, dit is de harde realiteit.
Maar wetenschappers stellen dat luisteren naar sprookjes oude mensen, die hun
geheugen kwijt raken, kan helpen om af
en toe het pad terug te vinden. Het pad dat

leidt naar een beetje licht in het donker, het
pad dat leidt naar een mooie open plek in
het bos waar het zonnetje schijnt en waar ze
zichzelf weervinden in het spiegelbeeld in
het water van een fonkelende vijver.

Help mee sprookjes waar te maken door ze voor te lezen in centra voor bejaarden en dementerende mensen. Het is een buitengewoon aangename ervaring.
Schrijf u in als vrijwilliger. Wij zorgen ook voor een korte opleiding.

Het relaas van een kort maar
bewogen stukje geschiedenis
waar Jan het land bekwaam
doorheen loodste.

Word zelf de fee met de toverstaf of de prins op het witte paard.
Sprookjes zullen nooit zo mooi geklonken hebben als wanneer u ze voorleest.

Komt dat zien en horen. (Voor
de grootste fans: hij is en blijft
aanraakbaar. Ook geschikt voor
selfies.)

jacobs_diane@skynet.be
0474 43 43 62

Contactgegevens:
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

Armoede dichtbij
Brasschaat mag dan wel
bekend staan om zijn
riante parken, weelderige
villa’s en sinds kort ook
het Brasschaathaar, maar
ellende en armoede zijn onze
gemeente ook niet vreemd.

 ensen met een warm hart, die het leven van kansarme kindjes
M
structureel willen verbeteren en een buddy-opleiding willen, kunnen
zich als vrijwilliger melden bij Jana Van Apers en Karina Hans (Vonak
- Buurthuis op maat, De Mortel 39B, 03 653 59 97, 0495 542 815,
karina.hans@brasschaat.be).

Mede onder impuls van N-VA-schepen
van Gezin Karina Hans start het Huis
Van Het Kind Brasschaat het project
Grote Kansen Voor Gezinnen.
Karina: “Sinterklaas- en kerstcadeautjes, paaseieren,
speelgoed, babysit, het lijken evidenties maar voor
niet minder dan één kindje op vijf in Vlaanderen is
dit allesbehalve vanzelfsprekend. Met het initiatief
willen wij kwetsbare gezinnen zelfredzaam maken,
een gratis babyuitzet ter beschikking stellen, een
ruilwinkel voor baby- en kinderspullen openen,
speelbabbels, huiswerkbegeleiding en taallessen
aanbieden, de weg naar de bibliotheek en de
speel-o-theek wijzen. Voor de ouders voorzien we
jobbegeleiding, advies voor zuinig energieverbruik
en last but not least gezond leren koken.
Vergeet niet dat armoede gevolgen heeft voor
schoolopleiding van de kinderen en de gezondheid
van het hele gezin.”

Wie hulp nodig heeft kan voor info op dezelfde adressen terecht.

Hartveilig
Brasschaat

Onze vertegenwoordigers in de vzw Sport Plus (Martine
Willemen, Inez Ven en voorzitter Adinda Van Gerven) hebben
er hard voor geijverd en … ze zijn er: de automatische externe
defibrillatoren (AED).
U vindt ze op de volgende sportlocaties in Brasschaat: het Louis
De Winterstadion, de sporthallen van Mariaburg en Driehoek,
het fitnesspark van de Remise en de honkbalvelden aan de Licht
Vliegwezenlaan. Op de sportdienst is er bovendien een mobiel
toestel beschikbaar dat wordt uitgeleend bij evenementen.

brasschaat@n-va.be

Inez Ven: “In mijn kennissenkring ken ik twee mensen van wie
het leven dankzij zo’n AED gered is. Wij willen de aankoop van
nog meer toestellen propageren, niet alleen door gemeentelijke
instanties maar door privé-initiatieven. Ik denk bijvoorbeeld
aan apothekers en banken. Belangrijk om weten is dat iedereen
zo’n AED-toestel kan bedienen: de instructies worden door het
toestel zelf duidelijk weergegeven.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Felipe El Hermoso
Elke grote vereniging of goede organisatie heeft er één: een Stille Kracht. Iemand die in de schaduw van
de tenoren de tent rechthoudt, iemand die in alle sereniteit zorgt dat op alle i’s een puntje staat.
Philip Cools is de Stille Kracht van N-VA Brasschaat. Onze
schepen van Ruimtelijke Ordening, Lokale Economie
en Toerisme leerde het klappen van de zweep kennen als
ambtenaar op de dienst Financiën van onze gemeente.
Gedurende meer dan twee decennia zag hij alle mogelijke en
onmogelijke cijfers voor zijn ogen defileren. Zo leerde hij op
de kleintjes letten.
Hij kwam in contact met ene Jan Jambon, toenmalig
schepen van Financiën en Lokale Economie. Jan raakte
onder de indruk
van de ervaring,
vakbekwaamheid en
betrouwbaarheid van
Philip. Toen de N-VA bij
gemeenteraadsverkiezing
van 2012 een eclatante
overwinning boekte,
was het dan ook geen
verrassing dat Philips
kwaliteiten gehonoreerd
werden met een
schepenambt.
Het was evenmin
verwonderlijk dat, toen
Jan Jambon in 2014
opklom naar de post van

Een lekker stuk
Zaterdag 18 maart steken we alweer de benen onder tafel
ter gelegenheid van het 9e Vlaams Eetfestijn in
Ons Middelheem.

vicepremier, hij Philip meevroeg om zijn kabinet gestalte
te geven. Philip: “Dat was een zware maar buitengewoon
boeiende taak. Na het ontslag van Tom Versompel, die
mijn bevoegdheden feilloos had overgenomen, lag het
voor de hand dat ik mij opnieuw ten dienste van de
gemeente zou stellen. Het kabinet van Jan stond inmiddels
stevig op de sporen en dat maakte het mogelijk om beide
verantwoordelijkheden te combineren en op de twee
niveaus de continuïteit te waarborgen.
U begrijpt dat dat
zeer belangrijk is.
Op gemeentelijk vlak
zijn mijn prioriteiten
- ik noem alleen de
belangrijkste - de opmaak
van het Ruimtelijk
Uitvoeringsplan (RUP)
van de centrumgebieden
met duidelijke
afbakening van de
winkelkerngebieden en
aanpak van de leegstand
van winkelpanden.”

“En die bloemen
dan?”
“Die
z
vege ijn voor
tarië
rs ...” de

Het aperitief wordt geschonken om 18.30 uur. Daarna
serveren wij u als voorgerecht kaas- en garnaalkroketten
en als hoofdgerecht steak met saus naar keuze, frieten en
groentensla, gevolgd door een gevarieerd dessertbord.
Menu voor vegetariërs op aanvraag.

V oor dit alles betaalt u de exceptioneel
schappelijke prijs van 25 euro, te storten op
rek. N-VA Brasschaat BE29 7330 3189 7064.
Inschrijven kunt u tot 15 maart bij het hoofd
van onze afdeling feestelijkheden.
(Guyotdreef 19, 0486 31 78 24,
erwin@callens@n-va.be).

www.n-va.be/brasschaat

Theo Francken

Jan Jambon

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.
Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen
uit het verleden.
Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring.
Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records
doet sneuvelen.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale
uitvalsbasis voor terroristen.
Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.
Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingendiensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur.
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een
veiligere samenleving.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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