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Charlie Van Leuffel, spring in ’t 
veld en ondervoorzitter van Jong 
N-VA Brasschaat, maakt voor ‘t 
Geel Gazetje een reeks interviews 
met interessante Brasschatenaren. 
Dit keer is onze schepen Karina 
Hans, bevoegd voor Cultuur en 
Gezin, aan de beurt. Deze bezige 
bij zit niet stil, zo blijkt.

Charlie: Karina, enkelen onder ons heb-
ben het nieuwe bord ‘Theater Hemel-
hoeve’ aan de Hemelhoeve in het park 
van Brasschaat opgemerkt. Ik vermoed 
dat jij hier wel iets mee te maken zou 
kunnen hebben?

Karina: Klopt! We pleiten er erg 
voor om onze cultuurzalen meer 
uitstraling en invulling te geven. 
Het nieuwe bord maakt duidelijk 
dat het vroegere auditorium een 
échte theaterzaal is, waar elk week-
end enkele voorstellingen georga-
niseerd worden. 

Gezellig samen naar een theater-
stuk of comedyshow gaan kijken 
met de kinderen, grootouders, de 
klas, …  Ik geloof echt dat cultuur 
samenhorigheid creëert onder de 
mensen. Tegenwoordig zit iedereen 
veel te vaak aan de tv, computer 
of iPad gekluisterd waardoor we 
minder met elkaar praten. 

Samen naar een voorstelling gaan 
kan hier verandering in brengen. 
Ook onze bib heeft hier een belang-
rijke rol in te spelen.  Deze krijgt 
naar mijn gevoel meer en meer een 
sociale invulling. Het is een plek 
geworden waar mensen tot zichzelf 
kunnen komen of een gezellige 
babbel kunnen hebben. 

(lees verder volgende bladzijde)

Schepen van Cultuur en Gezin Karina Hans: 

“Cultuur creëert samenhorigheid 
onder de mensen”

DE HETE ACTUALITEIT 

OP 6 DECEMBER: 
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’t Geel Gazetje

Zondag 6 december om 
11 uur 
Kasteel van Brasschaat
Hoe denken kinderen over de Sint en Zwarte 
Piet? Wat is het belang van deze en andere 
mythes in de opvoeding van onze kleintjes? 
Wanneer zijn ze rijp voor de alles onthullende 
waarheid? 

Op zondag 6 december interviewt Carl 
Huybrechts de vermaarde kinderpsy-
chiater Peter Adriaenssens tijdens 
ons aperitiefgesprek. De professor 
gaat uitgebreid in op het belang en de 
waarde voor de jongste generatie van 
de komende kerstrituelen. Het wordt 
een buitengewoon interessante babbel 
voor alle ouders, grootouders en ie-
dereen die met de opvoeding van onze 
kleuters en kinderen bezig is. Vanwege 
de aard van het onderwerp: kinderen 
niet toegelaten.

Voor ouderen die nog in de Sint geloven 
wordt er begeleiding voorzien.

www.n-va.be/brasschaat
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Charlie: Aan cultuur in onze gemeente geen gebrek, denk 
maar aan de evenementen ‘The Day Before Tomorrow’, ‘Blue-
sem’ en ‘Brasschaat Klassiek’ die deze zomer georganiseerd 
werden op onze Kasteelweide. Een bezige bij ben je dus wel 
geloof ik?

Karina: (lacht) Het is allemaal ongelooflijk boeiend 
en heel afwisselend, en dat maakt het ook zo plezant. 
Daarnaast hecht ik ook veel belang aan mijn gezin 
en mijn vrienden, van wie ik trouwens erg veel steun 
krijg. Dat ik behalve cultuur ook nog alles rond ‘gezin’ 
kan opvolgen in onze gemeente, vind ik dan ook fan-
tastisch.

Charlie: Dat geloof ik graag! Waar zet jij op dit moment zoal 
jouw schouders onder?

Karina: We zijn momenteel bezig met de uitrol van 
een nieuw project in Brasschaat: TEJO (Therapeuten 
voor Jongeren). Onze jeugd krijgt jammer genoeg in 
deze woelige tijden meer en meer te maken met pro-
blemen waar ze zelf geen vat meer op hebben. 

Denk maar aan depressies, pesterijen, mishandelin-
gen, verslavingen, … De opvoedingswinkel, het CLB 
en zelfs de politie hebben signalen gegeven dat er iets 
moet worden gedaan aan deze problematiek. 

Via TEJO wordt aan jongeren tussen de 10 en 20 jaar 
gratis psychotherapeutische hulp aangeboden in 
samenwerking met vrijwillige, deskundige psycholo-
gen. Bovendien kan dit anoniem, wat de drempel om 
binnen te stappen voor velen toch verlaagt. 

Ik hecht ongelooflijk veel belang aan het welzijn van 
onze jeugd. Ik zal er dan ook alles aan doen om het 
TEJO-project ten volle te ondersteunen.

Wij moeten investeren in onze jeugd. Zij zijn de toe-
komst!

www.n-va.be/brasschaat brasschaat@n-va.be

Dankzij de goede samenwerking tussen de 
gemeente Brasschaat, Bielebale en Toerisme 
Vlaanderen waren velen erg tevreden bij de opening 
van Casa Ametza enkele weken geleden.

Casa Ametza huisvest een gloednieuw jeugdver-
blijf met 78 bedden. Daarnaast beschikt het over zes 
gezinsverblijven, specifiek afgestemd op en maxi-
maal toegankelijk voor mensen met een beperking. 
We zijn als gemeente blij dat we deze doelgroep een 
mooie vakantiebestemming in onze gemeente kunnen 

aanbieden. Zo dragen we bij aan een kwaliteitsvolle 
vakantiebesteding, mét verzorging en zónder zorgen. 

Casa Ametza (Baskisch voor ‘droomhuis’) was 
ongetwijfeld nog een ontbrekende schakel in de vele 
mogelijkheden die onze gemeente biedt. Het nieuwe 
verblijf werd op 5 september door onze minister voor 
Toerisme Ben Weyts en burgemeester Koen Verberck 
feestelijk ingehuldigd.

Bekijk ook www.casa-ametza.be

Op uitstap naar de Westhoek

N-VA Brasschaat trakteert zijn leden
Met een kleine 100 leden trok onze afdeling naar de 
Westhoek om onze 10de verjaardag te vieren. Met 
twee bussen vertrokken we met de opkomende zon 
naar de kuststreek om er een bezoek te brengen aan 
onder andere de krater Pool of Peace, de vredesto-
ren van Mesen en de Memorial van Ploegsteert om 
zo de ochtend te vervolledigen. 

Na een uitgebreide maaltijd was het tijd om het 
bekende Tyne Cot Cemetry in Ieper te bezoeken. 
Met het bijwonen van The Last Post onder de 
Menenpoort konden we voldaan terugkeren naar 
de Brasschaatse velden. Elk jaar bieden we twee 
activiteiten aan uitsluitend voor onze leden. Zo 
leren we onze leden ook eens op een andere ma-
nier beter kennen. En dat is belangrijk.

Trouwen in Brasschaat ... iets unieks!

Vervolg van bladzijde 1

Welkom in Casa Ametza

Elk jaar trouwen er in onze gemeente ongeveer 150 koppels. “In onze huidige maatschappij staat het burgerlijke  
ja-woord meer en meer centraal. Daarom moeten we daar iets unieks van maken.” Met haar gekende preciesheid 
bereidt schepen van Burgerzaken Adinda Van Gerven elke plechtigheid dan ook nauwkeurig voor.

Het traditionele huwelijksgeschenk, een mooie ets van een Brasschaats 
dorpsgezicht, was niet meer beschikbaar. Adinda ging samen met het 
schepencollege op zoek naar een vernieuwd, aantrekkelijk geschenk. 
Zo komt het dat de Brasschaatse koppels vandaag als aandenken  ‘een 
stukje muur van de trouwzaal’ ontvangen om ‘thuis tegen hun muur’ 
te hangen. Uit de eerste reacties van de nieuw gehuwden blijkt dit 
geschenk een voltreffer te zijn.



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

=
Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:


