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Aperitiefgesprek
Theo Francken

De stevige staatssecretaris en burgemeester van Lubbeek migreert voor één
dag naar Brasschaat. Het is stilaan een
gegeerd departement, Asiel en Migratie.
Mega Maggie werd er tijdens de vorige
legislatuur al de populairste politicus van
het land, dus dat de vranke Francken dat
zou over- en beter doen lag voor de hand.
Als u wilt zien hoe consequentie er van
dichtbij uitziet, kom naar ons aperitiefgesprek op zondag 10 juni, om 11 uur des
morgens in het Kasteel van Brasschaat.

46ste aperitiefgesprek
N-VA Brasschaat
Zondag 10 juni 2018, 11 uur
Kasteel van Brasschaat
Gratis inkom
Ook voor niet-leden

1-11 juli: Elfdaagse festiviteiten (p. 2)
13 en 14 juli: Klassiek in het Park
(www.klassiekinhetpark.be)
26 augustus: 6de Jan & Alleman
(www.janenalleman.be)
4 september: (n)Acht van
Brasschaat (p. 3)

De
Zevende Dag
Nooit was er zoveel belangstelling voor een aperitiefgesprek als op zondag 18 maart. Jan

Jambon ontpopte zich tot een uitstekende talkshowhost toen hij premier Charles Michel,
de moedigste aller Walen, had uitgenodigd voor ons aperitiefgesprek. Niet alleen zat de
Vijverzaal met zo’n 500 belangstellenden afgeladen vol, ook de nationale media – tot VRT
en VTM toe – tekenden present. Toen Jan de eerste minister complimenteerde – hij is de
loin de populairste Franstalige politicus in Vlaanderen – retourneerde Michel het compliment: Jambon staat in Wallonië erg hoog in de pop polls. Bien entrain… goed bezig.

Allen
tegen één
N-VA Brasschaat heeft op een prachtig benefietdiner op 22 maart in het kasteel ruim

20 000 euro vergaard. Een bedrag dat Moeder Cent (Monique) gedeeltelijk heeft
aangewend om de actie voor Katrien, dochter van onze vriend Dirk De Laet, te steunen.
Bij Katrien is een niet-opereerbare hersentumor vastgesteld en onlangs beviel ze van
Emiel, haar tweede kindje. Een peperdure therapie in Duitsland is de enige strohalm
waaraan Katrien en haar familie zich nog kunnen vastklampen. Bij volgende evenementen
als Brasschaat Klassiek en Jan & Alleman zullen wij eveneens proberen een steentje bij te
dragen. Ook onze ledenverantwoordelijke kreeg een zetje bij de aankoop van een hightech therapeutische fiets, die hem zal toelaten de gevolgen van zijn handicap eigenbenig te
milderen. Hij zal dus ook de vele taken die hij voor ons volbrengt voortaan op ecologische
wijze kunnen uitvoeren (voor wat hoort wat, hé Erik).

 ie uit eigen beweging een kleine (of grotere)
W
bijdrage wil storten voor Katrien kan dat doen
op rekening BE11 0837 3911 5448.
Meer info op www.steunkatrien.be
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Vijftig jaar later
Leuven Vlaams en mei ‘68. Twee bestanden die op de harde schijf van ons collectieve geheugen
staan. Ze refereren naar dezelfde periode en deels naar dezelfde feiten, maar toch kregen ze in de
herinnering een totaal andere betekenis.
Het begrip Leuven Vlaams kennen we alleen in Vlaanderen, met name als een mijlpaal in
de geschiedenis van de Vlaamse ontvoogding.
Leuven Vlaams is dus zonder meer een scharniermoment in onze geschiedenis geweest en
op zich een grote triomf voor de Vlaamse Beweging. De unitaire staat was achterhaald.
Maar Leuven Vlaams stond niet op zich. Het spoorde eerst parallel en ging vervolgens over in
een periode die we kennen als mei ‘68. De collectieve herinnering daaraan is uiteraard veel
groter dan die van de Vlamingen en Franstaligen in dit land.
Persoonlijk heb ik de woelige periode Leuven Vlaams 50 jaar geleden meegemaakt. Ik ben blij dat
ik mijn Vlaamse inzet bij de N-VA kan verderzetten. De N-VA is de enige partij die ons op termijn naar een
onafhankelijk Vlaanderen kan en zal brengen. Daarom een oproep om de N-VA te blijven steunen in dit
politiek complex proces. Geduld! Met de N-VA als beleidspartij zullen er sowieso momenten komen waarin
er nog meer bevoegdheden zullen overgedragen worden naar het Vlaamse niveau.
Walter Maes, gemeenteraadslid

Elf dagen lang
Schepen van Vlaamse Zaken Adinda Van Gerven, zelf een Leuvense, geeft Leuven Vlaams een prominente plek in onze
traditionele Elfdaagse in juli.
Omdat de Vlaamse identiteit een van de drie N-VA-pijlers wordt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen,
komt professor emeritus Louis Vos over ‘Leuven Vlaams’ op 4 juli een lezing geven in Theater Hemelhoeve. In
de periode van de Tour de France wordt er ook een Rondom Vlaanderen-fietscompetitie georganiseerd tussen de
drie Brasschaatse dienstencentra, Antverpia, Maria-ter-Heidehove en Vesalius. Het dienstencentrum dat tijdens
de Elfdaagse het grootste aantal kilometers bij elkaar fietst, ontvangt een wisselbeker. En belangrijk is ook de
Guldensporen-zangstonde op 7 juli in de Remise.
Er zijn nog tal van andere activiteiten. Bekijk daarvoor het schema of beter, hou onze webstek
in de gaten voor meer en eventuele laatste aanpassingen (www.n-va.be/brasschaat).
DATUM

WAT

WAAR

UUR

1/07 - 30/09
28/06/2018
1/07/2018

Fietstochten
Kasteelklanken
Interwijken petanquetornooi
Opening Elfdaagse met optreden koor Bloezette en Vlaamse volksreceptie
Vlaams feest op de markt
Startschot ‘Rondom Vlaanderen’ in alle dienstencentra
Optreden Garry Hagger
Lezing: De studentenrevoltes om ‘Leuven Vlaams’ door prof. em. Louis Vos
Muziek op het terras gebracht door Combo Bigband van Ekeren
Optreden De Melando’s
Zangstonde Guldensporen
Eucharistieviering opgeluisterd door Heilig Hartkoor Donk
Er was eens …: Klassieke muziek voor jong en oud, gekaderd in een sprookjesachtig verhaal over
park De Mik gebracht door sopraan Anouk Antonissen, bariton Lucas Cortoos en piano Ivo Piscevic
Optreden De Melando’s
Inburgeringsreceptie
Ontbijt: menu in buffetvorm
Parkpromenade: sportieve activeiten, theatervoorstellingen voor iedereen
Zannemie en de Bende: swingend speels muziekfeest voor kinderen
Avondoptreden onder begeleiding van Lou Roman Band:
deel 1 Meezingen met Ivann en Patrick Onzia
deel 2 Met gasten John Terra en Isabelle A
Dans- en vuurwerkspektakel met dansgroep Pivolté

Brasschaat
Kasteel van Brasschaat
Petanqueclub Hemelhof
Theater Hemelhoeve
Kerkplein
DC’s
DC Maria-ter-Heidehove
Theater Hemelhoeve
Remise
DC Antverpia
Remise
Sint-Antoniuskerk
Kinderboerderij Mikhof

19.30 uur
namiddag
20.30 uur
voormiddag
10 uur
14 uur
20.30 uur
14 uur
14 uur
20 uur
11.15 uur
14.30 uur

DC Vesalius
Nieuw Gemeentehuis ov
Meerdere horecazaken
Weide voor Kasteel
Weide naast Kasteel
Weide naast Kasteel

14 uur
18 uur ov
9.30 uur
14 uur
18.30 uur
20.30 uur

Weide naast Kasteel

23 uur

2/07/2018
3/07/2018
4/07/2018
5/07/2018
6/07/2018
7/07/2018
8/07/2018

9/07/2018
10/07/2018
11/07/2018
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De (n)Acht van Brasschaat
Een van onze verkiezingsbeloften in 2012 was de heropwaardering
van de Acht van Brasschaat. Het heeft ons veel tijd en moeite, en
vooral veel geduld gekost. Maar op dinsdag 4 september 2018 zullen
er opnieuw profrenners rondjes draaien op een vernieuwde Acht,
in een vernieuwde formule, met een ambitieus programma voor de
toekomst.
We vonden een organisatie, ‘Basj!’, die haar schouders wilde
zetten onder het project. Ambitieuze mensen die er meteen
in slagen de koers op de kalender van de UCI te plaatsen. En
de Acht haar glorie van weleer willen teruggeven.
Daarom gaan we met hen een langetermijnrelatie aan, met
als finaal einddoel de kandidatuur voor het Belgisch
Kampioenschap wielrennen in 2023 of 2024.

uitgewerkt worden. Naast de unieke formule van koppeltijdrit, afvallingsrace en criterium voor profs in een soort
omnium, zal er ook dit jaar opnieuw een wielerkoers zijn
voor wielertoeristen van de Brasschaatse clubs. Een koers
voor dames wielertoeristen en de scholenhappening zullen
ook niet ontbreken op het programma. Het wordt een goed
gevuld programma, zodat we er meteen een ‘nacht’ – n8 van
Brasschaat van maken.

De eerste signalen stemmen ons hoopvol. Hou alvast
4 september vrij, want er zal een volledig programma

Onze burgemeesters Jan Jambon en Koen Verberck zijn
tevreden dat ze ook deze belofte kunnen nakomen.

Nieuws van het schepenfront
Philip Cools, schepen van Toerisme, opende op 28 april Den Toren,
een nieuwe parel aan de Brasschaatse kroon.
In de controletoren van het oudste
militaire vliegveld van Europa
wordt het verhaal verteld van
twee eeuwen militaire aanwezigheid in het omringende natuurgebied.
En de dag erna haalde Philip
Vlaanderen Wandelt voor het eerst
naar hier.
3 000 deelnemers ontdekten/
genoten van al het moois dat
Brasschaat te bieden heeft. Ook
goed bezig, Fille!

Karina Hans en haar medewerkers bij
Cultuur zijn er – niet zonder hard getouwtrek – in geslaagd een aanzienlijke
subsidieverhoging voor de socio-culturele
verenigingen uit de brand te slepen.
Die toelage was sinds 20 jaar niet meer
aangepast, maar gaat nu van 12 400
naar 18 000 euro. En eind dit jaar gaat
Theaterzaal De Kring in Maria ter Heide
weer open, geheel gerenoveerd.
Erwin Callens, onze knuppel in het OCMW-hok, organiseert in augustus
voor de derde keer een bezoek aan het Havenhuis voor onze leden en
sympathisanten. Hij motiveerde al 120 mensen om dat prachtige gebouw
te verkennen. De organisatie valt zeer in de smaak bij de deelnemers:
met een comfortabele bus heen en weer en daarna stoofvlees met frieten. U merkt het: Cultuur, Natuur, Frituur, we doen overal ons best.

Nieuws vanuit de provincie
De provincie Antwerpen is met de oprichting van het G-sportfonds vol
gaan inzetten op sport voor mensen met een handicap.
Danny Thijs is een van de ambassadeurs van de G-sport binnen de provincieraad en zorgt
mee voor een zo groot mogelijke bekendheid en betrokkenheid. De werking is de laatste jaren
zo succesvol geëvolueerd dat ze in Sport Vlaanderen geïntegreerd werd en dient als voorbeeld
voor de rest van het land. Het Peerdsbos in Brasschaat is een toonbeeld van de uitstekende
samenwerking tussen de provincie, de gemeente en de sportclubs.
Het wordt met Vlaamse steun, onder andere de aanleg van een nieuw kunstgrasveld, gerenoveerd tot G-sportcentrum. Het resultaat wordt een volledig toegankelijk en duurzaam
sportcentrum.
Provincieraadslid uit onze gemeente Danny Thijs samen
met gedeputeerde Luk Lemmens aan het Peerdsbos.
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Veilig thuis in een welvarend Antwerpen
Wij zijn thuis in Antwerpen. Van de schepen in de haven tot de rust van Kempen. Van de
Zimmertoren aan de Nete tot Sint-Rombouts aan de Dijle. Van de baksteentunnels langs de Rupel
tot de Sinksenfoor in ’t Stad. Antwerpen staat er. Het is goed wonen in Antwerpen. Met de N-VA
blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Antwerpen.

Veilig

Verantwoord

Vlaams

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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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