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Een nieuwe ploeg in de startblokken
De kennismakingsronde als nieuwe voorzitter zit erop en het nieuwe
bestuur van N-VA Brasschaat heeft de taken verdeeld. Zo zijn wij klaar
voor de volgende drie jaar.

Aperitiefgesprek met
Aad de Mos
We nodigen u graag uit voor ons
38ste aperitiefgesprek, op
zondag 12 juni 2016 om 11 uur
in het Kasteel van Brasschaat.
Op 10 juni begint het Europese
voetbalkampioenschap in Frankrijk.
Over dat EK, de kansen van de Rode
Duivels, over de internationale wereld
rond het voetbal enzovoort, komt een
van de meest succesvolle trainers
uit de Belgische voetbalgeschiedenis
en tevens een van de meest
gevraagde analisten praten op ons
aperitiefgesprek.

Naast de bevestiging van enkele gekende
gezichten mogen we ook een aantal nieuwkomers verwelkomen in ons bestuur. Een
boeiende mix van verschillende mensen
uit alle wijken van Brasschaat met allemaal
een andere achtergrond en eigen mening.
Zij zijn de ziel achter de motor van verandering in Brasschaat. We willen de
Brasschaatse partij voor het volk zijn en
dat bovendien ook blijven. Net daarom is
de voeling met u zo belangrijk, en dat kan
alleen als het bestuur een afspiegeling is van
de mensen van Brasschaat.
Samen met alle N-VA-mandatarissen uit
gemeente- en OCMW-raad vormen zij het
nieuwe bestuur. We hebben er dan ook het
volste vertrouwen in dat we onze warme,
groene en bruisende gemeente steeds meer
op de kaart zullen zetten.
Dat doen we dankzij cultuur en sport
maar ook met ons aanbod aan winkels en

N-VA Brasschaat ook online in ‘t nieuw
Meer nieuws over het afdelingsbestuur en hoe je ons kan
bereiken verneem je op onze vernieuwde website
www.n-va.be/brasschaat en dit onder de rubriek “wie-is-wie”.
Onder ‘lokaal werk’ vind je teksten, foto’s en beelden over N-VA in
Brasschaat gerangschikt per onderwerp ofwel chronologisch onder ‘nieuws’.
’t Geel Gazetje dat je in je brievenbus terugvindt kan je ook digitaal
raadplegen. En natuurlijk onder ‘agenda’ krijg je een mooi overzicht en alle
details van onze komende activiteiten.
Over de gemeente zelf kan je ook via de app ‘Gemeente Brasschaat’
bijzonder veel info terugvinden. Een echte aanrader!

ontspanningsmogelijkheden die u hier in
Brasschaat kan vinden.
Samen met u bouwen we graag aan de
toekomst van ons Brasschaat. Bij deze
nodigen wij u ook uit om met ons mee
te denken over de toekomst van onze gemeente. Spreek ons daarom gerust aan, wij
luisteren met veel plezier naar uw ideeën.
In naam van het Brasschaatse N-VAbestuur,
Dominick Rediers
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TeJO gaat van start in Brasschaat

Jongerenondersteuning krijgt plek in onze gemeente
Op maandag 9 mei startte TeJO twee nieuwe afdelingen op: één in Brasschaat en één in Schoten. TeJO biedt
gratis, anonieme en laagdrempelige therapie aan jongeren tussen 10 en 20 jaar.
therapeuten die werken met passie en in vertrouwen. De
organisatie verloopt eenvoudig, soepel en samenwerkend
met een beperkte administratie.
TeJO vind je al in Antwerpen, Ronse, Gent, Mechelen en
Turnhout en sinds 9 mei ook in Brasschaat en Schoten.
De Brasschaatse vestiging vind je terug op de bovenste
verdieping van de hoofdbib, Bredabaan 407 (ingang zie
foto).

CLB’s, politie, Brasschaat, Schoten, CAW en de
opvoedingswinkel van OLO zijn al een tijdje vragende
partij om de diensten van TeJO ook in Brasschaat aan
te bieden. Onze schepen van Gezin Karina Hans heeft
het initiatief genomen om een TeJO op te richten in
Brasschaat en zo tegemoet te komen aan de noodzaak
om ook in Brasschaat de jongeren te kunnen helpen.
Want TeJO biedt een antwoord op de lange wachtlijsten
voor jongeren in de geestelijke gezondheidszorg.
Dringende hulpvragen bij jongeren worden in een
vroeg stadium opgevangen waardoor problemen niet
verder escaleren. De vereniging biedt jongeren een
plek waar ze even tot rust kunnen komen en waar er
naar hen geluisterd wordt door deskundige, vrijwillige

“Als schepen van Gezin ben ik zeer blij dat we dit
hebben kunnen realiseren. Mijn dank gaat dan ook uit
naar alle sponsors die ons hierbij geholpen hebben en
natuurlijk ook naar de vele vrijwilligers die zich hebben
aangeboden, zowel de onthaalmedewerkers als de
vrijwillige therapeuten. Zonder hen had dit project niet
mogelijk geweest”, aldus Karina Hans.
Ze vervolgt: “Ik ben er mij wel degelijk van bewust
dat we een zeer groot engagement zijn aangegaan. Met
jeugd werken is heel boeiend en hen helpen kan zeer
snel gaan, maar
anderzijds zullen
we geconfronteerd
worden met moeilijke
situaties. Met de
nodige professionele
aanpak zullen we de
jongeren helpen terug
hun koers te varen.”

Voor Brasschaat zoekt de vereniging nog enthousiaste medewerkers.
Voor meer info, surf eens naar www.tejo.be

Vlaanderen: hoe maken wij er een sterk merk van?
“Vlaanderen heeft fantastische troeven.” Dat is de overtuiging van Peter Corijn, topmarketeer. U kan hem aan het woord zien en horen op dinsdag 5 juli om 20.30 uur
in Theater Hemelhoeve. Aansluitend receptie met Vlaamse streekproducten.
Iedereen welkom.
Graag bevestigen op:
 cultuurcentrum@brasschaat.be
 03 650 03 40

brasschaat@n-va.be
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Elfdaagse van de Vlaamse Gemeenschap in Brasschaat…

Een waar Volksfeest voor iedereen!
11 juli is een feestdag voor elke Vlaming. In aanloop van
deze hoogdag viert Brasschaat 11 dagen feest. Voor iedere
Brasschatenaar, jong of oud, denker of doener heeft onze
schepen van Vlaamse zaken, Adinda Van Gerven, elke dag
gevuld met muziek, dans, emotie, verrassende gasten, sport...
Het feest begint met een Kasteelklanken concert (op 1 juli om
19.30u in het Kasteel van Brasschaat) en eindigt op de avond
van 11 juli met een spetterend vuurwerk op de Kasteelweide.
 Vrijdag 1 juli: Kasteelklanken concert gebracht door leerlingen

van de Brasschaatse Muziekacademie.

 Zaterdag 2 juli: Zangavond Guldensporencomité Brasschaat in

de Remise.

 Zondag 3 juli: Petanquetornooi op de terreinen van PC

Hemelhof, Gemeentepark.

 Dinsdag 5 juli: Namiddagoptreden van het zang- en

accordeonduo De Melando’s in dienstencentrum Vesalius;
Avondlezing ‘Vlaanderen, hoe maken we er een sterk merk
van?’ door Peter Corijn in theater Hemelhoeve, gevolgd door
jazzoptreden op het terras van het Kasteel van Brasschaat.
 Woensdag 6 juli: Namiddagoptreden van het zang en
accordeonduo De Melando’s in dienstencentrum Maria-terHeidehove.
 Donderdag 7 juli: Namiddagoptreden van het zang- en
accordeonduo De Melando’s in dienstencentrum Antverpia.
 Vrijdag 8 juli: Inburgeringsceremonie op het gemeentehuis;
Jazzavond in jeugdhuis HobNob.

 Zaterdag 9

juli: Jong
Brasschaat
zingt
in zaal
Schepen van Vlaamse Zaken Adinda Van
Berkenhof
Gerven op de Elfdaagse van vorig jaar.
(avond).
Het programma van dit jaar ziet er weer
 Zondag
veelbelovend uit.
10 juli:
Gegidste familiewandelingen in domein ‘de Oude Gracht’ en
in ‘het Klein Schietveld’.
 Maandag 11 juli: Markten in Brasschaat; Ontbijt in
verschillende Brasschaatse horecazaken; Middagwandeling
in het Park vermengd met sport, spel en cultuur voor jong
en oud; Schmink- en verkleedfeest met als aandenken een
instantfoto (Parkweide); Eucharistieviering Davidsfonds;
Meezingconcert met optreden van Paul Michiels; Vuur-en
dansspektakel op de Kasteelweide.
Het bestuur van N-VA Brasschaat doet een warme oproep om
samen met familie, vrienden, buren, kennissen deze Elfdaagse
te beleven. Wij hopen vele mensen op meerdere activiteiten te
mogen ontmoeten. Zoals ieder jaar wordt elke activiteit gratis
aangeboden.

Het gedetailleerd programma vindt u weldra terug op/in:
www.brasschaat.be, de Parkbode en de Brasschaatse Film.

Terugblik: aperitiefgesprek
met Koen Metsu en Nadia
Sminate

Dag van Jan & Alleman

Duidelijke woorden van Koen Metsu en Nadia Sminate op
het N-VA-aperitiefgesprek van 13 maart over bestrijding van
radicalisering en terreur: ‘Waar zouden we nu staan zonder
Jambon en Francken ...?’ Deze woorden werden met een oprecht
dank u-applaus voor Jan en Theo beantwoord door de talrijke
aanwezigen.
Alvast te noteren in agenda: de 4de editie van Jan & Alleman
op zondag 28 augustus 2016 in het park van Brasschaat.
Op zondag 28 augustus organiseren wij de 4de editie van
‘Jan & Alleman’. Een groots feest voor alle inwoners van
Brasschaat. Op deze dag zullen tal van activiteiten
plaatsvinden in het park van Brasschaat op de weide
voor de hemelhoeve. Groot en klein, jong en oud, iedere
Brasschatenaar is welkom.
De opbrengst van de editie van 2016 gaat naar het nieuwe
jongerenproject TeJO (Therapeuten voor Jongeren, zie blz. 2.)

www.n-va.be/brasschaat

De N-VA zorgt voor Verandering

Uw provincie wordt
slanker
en goedkoper
De Verandering
werkt!
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen.
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.
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Nieuwe jobs in kmo’s
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Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
De provincie wordt zo
middelen
en personeel
een pakMeer
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en
dat zal u voelen. De
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België is een van de strengste landen

“De N-VA wil de provinciale middelen
verantwoord
besteden”asielbeleid
Een
rechtvaardiger
Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen
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Engagementsverklaring
nieuwkomers

2015

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

vrijwillig

Terugkeerbeleid WERKT

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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