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Brasschaat
V.U. Sven Van Dongen
Het Leeg 73
2930 Brasschaat

“Voedselveiligheid:
een zaak voor allen
- Evolutie door de
jaren heen”

Knip- en plakwerk
Bij het ter perse gaan van dit blad
weten we nog niet of Johan Vande
Lanotte in zijn koninklijke bemiddelingsopdracht geslaagd is. Ondanks de wat
ongelukkige manier waarop het paleis tot
zijn aanstelling kwam, geeft de N-VA hem alle kansen om tot een eerbaar resultaat
te komen. Voor diegenen die eraan zouden twijfelen: de N-VA heeft vanaf dag één
na de verkiezingen alles op alles gezet om een werkbaar akkoord te kunnen sluiten.
Zo werd Jan Jambon, onze Brasschaatse N-VA-schepen en tevens voorzitter van de
N-VA-fractie in de Kamer, het veld ingestuurd als co-voorzitter van de “highlevelgroep”. De besprekingen in de highlevelgroep brachten echter niets nieuw aan het
licht. Jan Jambon kon enkel besluiten dat een akkoord ver af was. De Franstaligen
houden vast aan het dotatiesysteem zonder enige responsabilisering terwijl wij,
Vlamingen, juist van het dotatiesysteem willen afstappen en meer fiscale verantwoordelijkheid absoluut noodzakelijk vinden.
De snelheid waarmee het mislukken van de verduidelijkingsopdracht van Bart De
Wever in het zuiden van België bijna feestelijk onthaald werd, toont helaas het
gebrek aan ernst waarmee zijn onderhandelingsnota geëvalueerd werd. Bart De
Wever zette als allereerste een concreet voorstel op papier, waarin ook voor de
Vlaams -nationalisten heel wat toegevingen stonden.

Zondag 12 december
om 11.00 uur
Aperitiefgesprek met federaal
N-VA-volksvertegenwoordiger

FLOR VAN NOPPEN

De N-VA is een resultaatgerichte partij en heeft met die nota bewezen aan realistische toekomstplannen te werken. Het is jammer dat de zelfverklaarde progressieven in dit land alsnog weigeren hun schouders mee onder een noodzakelijke staatshervorming te zetten. Vreemd toch dat progressie voor links België gelijkstaat met
halsstarrig vastklampen aan hopeloos verouderde structuren en het in stand houden van een systeem waarvan vriend en vijand weten dat het op termijn het einde
van de sociale welvaart betekent.

Dorpsherberg
‘de Roode Leeuw’
Bredabaan 262,
Brasschaat

Het geduld van de burger wordt inderdaad op de proef gesteld. Maar de N-VA heeft
van de kiezer een duidelijk mandaat gekregen om een verregaande staatshervorming te realiseren. Wij passen voor snel knip- en plakwerk en wij passen voor aantrekkelijke ministerportefeuilles zolang er geen uitzicht is op wat wij beloofd hebben: een staatshervorming waarvan de bevolking het resultaat zal merken en de
splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.

Gastheer is Jan Jambon, N-VAfractievoorzitter in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers

De versterking van de deelstaten zal immers ook in Franstalig België de impasse
doorbreken en tot een nieuwe dynamiek leiden. Het is en blijft de enige oplossing
om uit het bestuurlijk moeras te komen in Vlaanderen én in Wallonië. Daarvoor blijven we rekenen op uw steun!
Sven Van Dongen
Voorzitter a.i. N-VA Brasschaat
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N-VA Brasschaat
ontvangt
Jan Peumans
Op zondag 12 september was de voorzitter van
het Vlaams Parlement, Jan Peumans, onze gast
op het 15de aperitiefgesprek van onze afdeling.
Het bovenzaaltje van de Roode Leeuw was ei zo na
te klein om alle geïnteresseerde Brasschatenaren een
plaatsje te bieden. Op zijn eigengereide en ludieke
wijze gaf de voorzitter een kijkje achter de schermen
van het Vlaams Parlement: een levendig en vooral
boeiend verhaal. Vanzelfsprekend werden zijn ervaringen in het Vlaams halfrond hier en daar voorzien
van een leuke anekdote. Toen de heer Peumans het
luik van de politieke actualiteit aansneed, veranderde de toon van zijn verhaal echter: het ludieke verdween op de achtergrond en maakte plaats voor een
scherpe analyse van de lopende onderhandelingen.
Kortom, het was weer een aangename en vooral
leerrijke uiteenzetting!

Ons volgend aperitiefgesprek gaat door op
zondag 12 december 2010. Federaal volksvertegenwoordiger Flor Van Noppen zal zijn
visie geven op zijn strijd voor meer voedselveiligheid.
Jan Jambon, voorzitter van de N-VA-fractie in
de Kamer en schepen in Brasschaat, zal
tevens een toelichting geven bij de politieke
actualiteit. Als co-voorzitter van de “highlevelgroep” en stuwende kracht achter het
N-VA-financieringsmodel zal Jan Jambon
ongetwijfeld menig toehoorder kunnen boeien. Afspraak op zondag 12 december om
11.00 uur in de Roode Leeuw.

Op ontdekking door het Klein Schietveld
Op zaterdag 23 oktober organiseerde onze afdeling haar vierde
exclusieve ledenactiviteit. Met een 25-tal leden van N-VA
Brasschaat verkenden we onder leiding van kolonel Willy De
Jonghe het “Klein Schietveld”. De kolonel leidde ons als een ervaren gids doorheen het schietveld. Na een tocht van 12 kilometer
door de prachtige natuur werd de dag in het Huis van de Rijdende
Artillerie afgesloten met een door de kolonel en zijn echtgenote
zéér verzorgde en vooral lekkere kaasschotel.

Eindejaar in Brasschaat!
Onder impuls van N-VA-schepen voor lokale economie Jan Jambon
kan onze gemeente dit eindejaar uitpakken met een echt winterdorp.
Publiekstrekkers van het winterdorp worden ongetwijfeld de overdekte ijspiste van 400 m², het chaletdorp met diverse Brasschaatse
horecazaken en een heuse winterfoor.

De Bredabaan zal tijdens de
eindejaarsperiode elke dag tussen
16 en 22 uur verlicht worden door
de nieuwe kerstverlichting.

Het brasSCHAATST winterdorp wordt op zaterdag 4 december om 18
uur door Sinterklaas geopend. Sinterklaas heeft op zaterdag 4 november een heel druk programma af te werken. Om 13.30 uur rijdt hij in een open koets over de Bredabaan. Na zijn ontvangst in het gemeentehuis (14
uur) gaat Sinterklaas naar de Ruiterhal om samen met de kinderen te genieten van een groot sinterklaasfeest.
Om 17.30 uur begeeft de Sint zich terug richting Bredabaan om de nieuwe kerstverlichting van de Bredabaan
aan te steken. Om 20 uur is er een afsluitend vuurwerk op de Hemelweide.
INKOM IJSPISTE: 6 euro per persoon, zonder enige beperking van schaatstijd
(enkel op zéér drukke momenten kan de tijd beperkt worden tot 1 uur)
OPENINGSUREN:
- weekdagen vóór de schoolvakantie (tot 23/ 12): 14 uur
- vrijdag 24/ 12, weekdagen tijdens de schoolvakantie en weekends: 12 uur
SLUITINGSUREN:
- maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zondag: 21 uur
- vrijdag en zaterdag: 22 uur
- vrijdag 24/ 12 en vrijdag 31/ 12: 17 uur
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Een Brasschaatse kunstenaar in de kijker

Henry (Hendrik) Luyten (1859 - 1945)
Op het kruispunt Lage Kaart-Leopoldslei ligt het
Hendrik Luytenplein met het standbeeld van de
Brasschaatse schilder Hendrik Luyten. Hij werd weliswaar geboren in Roermond (Nederland) maar vond
zijn tweede vaderland in Vlaanderen. Een eerste voorloper van de Nederbelgen in Brasschaat dus!

“De Werkstaking” een duidelijke aanklacht is tegen het
sociaal onrecht. Het Gulden Doek kan in de nacht van
9 december 1944 weggesmokkeld worden uit zijn atelier dat door de rijkswacht werd bewaakt. Het doek
zal gedurende vijf jaar verstopt blijven op een zolder in
het gebouw van de AKOS (Antwerpse KunstenaarsOudstrijders) op de Sint-Niklaasplaats. Met dit werk
wil Luyten de vernedering en de onderdrukking van
het Vlaamse volk door de Belgische staat aanklagen.
Het is een toestand die hij zelf aan den lijve ondervindt: het mede ondertekenen van een petitie voor de
vervlaamsing van de Gentse universiteit zijn er teveel
aan voor l’Etat Belge.
M.S.

Hendrik Luyten klaagde de vernedering
en de onderdrukking van het Vlaamse volk
door de Belgische staat aan.

Luyten verwerft op 24 september 1918 in Brasschaat
een hoeve en een domein op de hoek van de
Leopoldslei en de Lage Kaart, waar hij zich in 1933 zal
vestigen tot aan zijn dood op 21 januari 1945.
SOCIAAL BEWOGEN
Henry Luyten schildert portretten, interieurs, landschappen, strand- en zeegezichten. Maar hij is ook een
sociaal bewogen mens. De vrouwenarbeid in de steenfabrieken, het harde vissersbestaan, de wantoestanden
in de kolenmijnen, de Vlaamse ontvoogdingsstrijd …
hij legt het allemaal vast met een heel eigen stijl waarmee hij de veranderingen van het licht met grote levendigheid weet weer te geven.
VLAAMS ENGAGEMENT
Zijn Vlaamse bewogenheid en engagement worden
hem niet in dank afgenomen. Na WO I wordt hij in
België tot “persona non grata” verklaard. De Belgische
kunstwereld negeert hem en ridiculiseert zijn werken.
Tijdens de repressie na WO II wordt hij doodziek van
zijn bed gesleept en een nacht gevangen gezet in het
cachot te Brasschaat. De beschuldiging luidt ‘parachutisme’ - ondanks zijn 85-jarige leeftijd. Zijn toestand
verslechtert echter zodanig dat hij terug naar zijn ziekbed wordt gesleept. Hij overlijdt enkele dagen nadien.
WEGGESMOKKELD
Henry Luyten is vooral gekend voor zijn “Gulden
Doek van Vlaanderen”, dat samen met onder meer

De gebroeders Jozef en Paul De Beenhouwer
besloten in 1987 om het leven en werk van Henry
Luyten te onderzoeken en het Luyten-archief te
stichten. Hun ambitie vertaalt zich in de uitgifte
van twee prachtige kunstboeken en de idee om
een museum op te richten.
Het eerste kunstboek verscheen in 1995 ter herdenking van Luytens overlijden in 1945 en is volledig gewijd aan de
schilder en zijn werken. In juli 2008
werd een tweede
boek
uitgegeven:
“‘Institut des beauxarts’ - Henry Luyten
in Brasschaat, Een
terugblik na honderd jaar". Tevens
werden twee tentoonstellingen georganiseerd in Roermond en Brasschaat.
De ambities rijken
nog verder en de
idee om een Luytenmuseum te Brasschaat op te richten
rijpt bij de gebroeders De Beenhouwer. Voor Paul De
Beenhouwer past het
Luyten-museum in een vernieuwd cultureel elan
waarbij de toeristische uitbouw van Brasschaat
het grotere kader vormt.

In een volgend huis-aan-huis blad gaan we dieper in op de geschiedenis van het Gulden Doek van Vlaanderen en zullen we
het hebben over zijn ontstaan, zijn redding en zijn herstel. Ook zullen nog enkele markante werken nader belicht worden.
Tenslotte laten we de heer Paul De Beenhouwer aan het woord over het museum in Brasschaat.

167/10- BRASSCHAAT:047-

27-11-2010

11:07

Pagina 4

De N-VA werd op 13 juni in één klap de grootste partij van Vlaanderen,
met tien procent meer dan de tweede partij. Dank zij deze eclatante resultaten doet een hele schare nieuwe parlementsleden zijn intrede in de
Kamer. Wij stellen de Antwerpse parlementsleden graag aan u voor.

DE N-VA-PARLEMENTSLEDEN UIT DE PROVINCIE ANTWERPEN
I JAN JAMBON
°1960 - Brasschaat
Gehuwd, vader van twee
dochters en twee zonen
Jan Jam bo n w as jarenlang
bed rijfsleid er. Sind s 2007 is hij
fractievo o rzitter in d e Kam er,
w aar hij zich to elegt o p financiën en begro ting.
In d eze legislatuur richt hij zich vo o ral o p d e
ultiem e reo rganisatie van d ie d o m einen.
Republikein, Standvastig, Bedrijfsleven,
Voeren/ Toscane, Opera
I SOPHIE DE WIT
°1973 - Aartselaar
Samenwonend, mama van een
zoontje van bijna 1 jaar
So p hie De Wit w as sind s 2009
Vlaam s p arlem entslid m aar zet
nu d e stap naar het fed erale
p arlem ent. Deze jo nge m am a w as ad vo cate aan
d e balie van Antw erp en en had een eigen
ad vo catenk anto o r. In het fed erale halfro nd w il
ze zich als vo o rzitter van d e co m m issie-Justitie
vo o rnam elijk to eleggen o p d at d o m ein.

I ZUHAL DEMIR
°1980 - Antwerpen
Gehuwd, geen kinderen
Zuhal Dem ir is van Ko erd ischTurk se o rigine m aar is een
rasechte Lim burgse d ie in
Antw erp en w o o nt. Ze w erk te er
als ad vo cate aan d e Antw erp se balie, vo o ral in
d o ssiers ro nd arbeid srecht. Ze ad viseerd e
bed rijven o ver arbeid so vereenk o m sten,
herstructureringen, lo o no p tim alisatie, … Zuhal
is een nieuw gezicht in het fed erale p arlem ent.

I JAN VAN ESBROECK
°1969 - Kalmthout
Samengesteld gezin met
vijf dochters
Het fed erale p arlem ent k rijgt
m et Jan Van Esbro eck iem and
d ie d e Antw erp se haven k ent
‘van in d e buik ’. Hij w erk te er d an o o k ged urend e 20 jaar als m aritiem bed iend e. Jan zal zich
vo o ral inzetten vo o r d e d uurzam e
o ntw ik k eling van w erk gelegenheid en een
verm ind ering van lasten o p arbeid .

Gastvrij, Rechtlijnig, Kleurrijk, Efficiënt,
Rechtvaardig

Sociaal, Vlaams-nationalist, Hulpvaardig, Eerlijk
& correct, Gemotiveerd

I MINNEKE DE RIDDER
°1981 - Ranst
Samenwonend, moeder van
twee zoontjes
Minneke De Ridder is een jonge moeder die met haar gezin in het landelijke Ranst woont. Ze werd geboren
in een Vlaams nest en die gezindheid draagt ze met eer.
Minneke kwam vijf jaar geleden bij de N-VA en zet nu
voor de eerste keer de stap naar de nationale politiek.

I REINILDE VAN MOER
°1957 - Willebroek
Gehuwd, twee kinderen en een
pracht van een kleinkind
To t nu to e w as het reilen en
zeilen van d e Antw erp se universitaire stud enten Reinild es w erk terrein. Vo o ral d e stud ent in no o d en d e p ro blem atiek van d e jo bstud ent k regen haar vo lle
aand acht. In d e OCMW-raad van Willebro ek
ho ud t ze het so ciaal beleid van haar gem eente in
het o o g. Reinild e zet haar eerste stap p en in het
fed erale halfro nd .

Goedlachs, Gelukkig, Spontaan, Leer- en
nieuwsgierig, Koppig

Eerlijk, Rechtuit, Standvastig,
Spontaan, Dapper

I FLOR VAN NOPPEN
°1956 - Dessel
Vader van één zoon
Flo r Van No p p en staat al jaren
bek end vo o r zijn verbeten strijd
vo o r gezo nd en veilig vo ed sel.
Co ntro le o p en steun aan het
vo ed selagentschap zijn d aarin o no ntbeerlijk .
Wie m o rrelt aan d e k w aliteit van o ns vo ed sel,
k rijgt Flo r o p zijn p ad .

I BERT WOLLANTS
°1979 - Lier - Alleenstaande
Als kabinetsmedewerker was Bert
Wollants sinds 2005 actief in de
domeinen energie- en milieubeleid
waar hij heel wat inhoudelijke ervaring opdeed. In zijn vrije tijd gaat
de aandacht vooral naar jeugdparticipatie en de
ondersteuning en versterking van lokale jeugdraden.

Optimist, Doorzetter, Levensgenieter,
Volksmens, Boerenbuiten

Kabinetservaring, Polyvalent, Dossierkennis,
Milieu & energie, Jeugdparticipatie

De N-VA telt in de Senaat maar liefst vijf verkozenen uit de provincie Antwerpen:

Frank Boogaerts
(Lier)

De info rm atie d ie o p d it d o cum e nt w o rd t
verm eld is bestem d vo o r het interne gebruik
van d e d iverse d iensten van d e N-VA. De
w et van 8 d ecem ber 1992 in verband m et d e
bescherm ing van d e p erso o nlijk e levenssfeer
te n o p zich te van d e ge ge ve nsve rw e rk ing
vo o rziet to egangsrecht to t d e gegevens, het
verbeteren o f het verw ijd eren ervan.



Bart De Wever
(Berchem)

Inge Faes
(Puurs)

Luc Sevenhans
(Brasschaat)

Liesbeth Homans
(Wilrijk)

Goedgemutst, Trouw, Eerlijk, Spontaan,
Idealistisch

VLAAMS PARLEMENT
I GOEDELE VERMEIREN
°1962 – Mortsel
Gehuwd met Sooi Daems en
moeder van twee tieners
Go ed ele zetelt sind s juni
2010 in het Vlaam s
Parlem ent in o p vo lging van
So p hie De Wit. Vo o rheen
w as zij lerares geschied enis in hart en ziel.
Go ed ele is sind s 2006 gem eenteraad slid en
fractieleid er in Mo rtsel.
Gezinsmens, Leergierig, Sociaal,
Gemoedelijk, Plichtsbewust

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik w il graag lid w o rd e n. Stuur m ij d e no d ige info rm atie .
Ik w e ns he t N-VA-p ro gram m a te o ntvange n.

NAAM

EN VOORNAAM:

STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:

/

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