Zomer van 2017 in beeld p. 2

Bal van de Burgemeester p. 3

BRASSCHAAT
  brasschaat@n-va.be I

‘t Geel
Gazetje

www.n-va.be/brasschaat I jaargang 12 I nr. 3 I september

V.U.: DOMINICK REDIERS, MAGDALENALEI 128, 2930 BRASSCHAAT

43ste aperitiefgesprek
Zondag 10 september 2017
11 uur
Kasteel van Brasschaat

Gratis inkom, ook voor niet-leden

Meester, hij begint weer

Bij ons volgende aperitiefgesprek verwelkomen
we niet minder dan vijf sprekers. Een topadvocaat, een politiek commentator, een acteur,
een auteur en een voetbalbestuurder. Ze dragen
allen dezelfde naam: Walter Damen.
Damen is een van de meest gerenommeerde
strafpleiters in Vlaanderen en een door de
media vaak gesolliciteerd commentator met
betrekking tot de beslissingen van de opeenvolgende ministers van Justitie. Hij bezorgde
Beerschot samen met enkele andere idealisten
een nieuw leven, en trad aan de zijde van zijn
oom Hubert Damen (Witse) als acteur op in het
oude justitiepaleis in het stuk ‘Spijt En Bedrog’.
Walter Damen is ook auteur van de thriller
‘Moord op de Boekenbeurs’, van het nonfictiewerk ‘Dreigingsniveau 4’ en co-auteur
van ‘Moordvrouwen’. Dat laatste werk kan op
veel belangstelling rekenen in Brasschaatse
N-VA-kringen. De subtitel is ‘Waarom en hoe
vrouwen moorden’.
Buitengewoon interessant voor potentiële
slachtoffers. Helaas ook een praktische
handleiding voor onze echtgenotes.

De zomer van 2017
Het is duidelijk dat sinds de
Vlaamse Regering de 11 julivieringen promoot en steunt, het welbehagen om deel uit te maken van
de Vlaamse Gemeenschap sterk
om zich heen grijpt.
Overal te lande doen gemeenten
hun best om dat gevoel aan te
wakkeren. Zoals gewoonlijk is
N-VA Brasschaat massaal aanwezig en actief op de Vlaamse feestdag en in de aanloop ernaartoe,
de Vlaamse Elfdaagse.
De 11 julistortbui kon ons nauwelijks deren. Udo en Coco Junior zorgden
voor een stevige muzikale paraplu en de jonge dansers van Pivolté brachten een adembenemend mooie versie van de Bolero van Ravel. Aan zoveel
elegantie kunnen vele andere gemeenten een puntje zuigen. En we hebben nog
enkele ijzers in het vuur liggen om de Vlaamse Elfdaagse in Brasschaat nog
aantrekkelijker te maken. We werken in het geheim aan een Nacht Van De
Vlaamse Film (in openlucht) en aan een Vlaamse Boekenbeurs rond de vijver
in het park van De Mick, met vele auteurs die komen signeren en voorlezen
uit eigen werk.
De inmiddels wijd en zijd bekende ijzersterke ploeg van Brasschaatse
N-VA-sympathisanten en vrijwilligers zette onze gemeente de afgelopen zomer weer geregeld op haar kop, in de kijker en in de bloemen.
Brasschaat Klassiek bijvoorbeeld stond ook dit keer weer garant voor prachtige muziek en belcanto. Qua Cultuur met een grote C straalt Brasschaat
hiermee als geen ander.
Het tweedaagse festival bood andermaal artistieke topkwaliteit met een heel
bijzondere opera-avond ‘De Tol Van De Liefde’ en een weergaloos klassiek
concert onder leiding van maestro Robert Groslot. De sfeer was feeëriek, de
belangstelling neemt toe, al suggereerde iemand om het festival volgend jaar
in de zomer te organiseren.
Artistiek directeur Robert Groslot
heeft aangekondigd dat hij voor
de volgende editie een openingsavond plant met uitsluitend jonge
veelbelovende Vlaamse klassieke
muzikanten.
Schepen Hans leidt de dans,
Brocatus moet volgen.
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Minister
Jan Jambon
legt de plot van
Madame Butterfly
uit aan een graag
geziene gast.
Het geesteskindje van schepen van Cultuur
Karina Hans, The Day Before Tomorrow (zij
bedacht ook de naam), is in geen tijd uitgegroeid
tot een enorm populair dj-event waar de jeugd
van Brasschaat en wijde omgeving zich kan
uitleven. Ook dertigers en veertigers komen met
volle teugen genieten van de aparte en opzwepende sfeer. Ruim tienduizend feestgangers
vonden de weg naar het park. Inmiddels worden
plannen gesmeed om TDBT te verkassen naar
de accommodaties van het Gunfire Museum bij
het oude militaire vliegveld. De betonnen vlakte
en industriële look van de hangars vormen een
ideaal decor voor dit genre evenementen.

Koen Verberck is een man van vele talenten. Behalve een uitstekend
burgervader, gedreven leerkracht, bevlogen wielertoerist en geliefd
voorzitter van de breiclub Twee Rechtse, Enen Averechtse is hij ook
een groot danser. Helaas, we moeten het toegeven, is hij tevens een
onverholen liefhebber van schlagermuziek en smartlappen. Hij deelt
die passie met vele ambiancezoekers, want er kwam heel veel volk
opdagen op het eerste Vlaams Muziekfeest, eind juli op het kerkplein.
De Romeo’s, door de weersomstandigheden daadwerkelijk de natte
droom van vele aanwezige dames, zetten de ene polonaise na de andere in. Koen Verberck: “Ongelooflijk hoeveel positieve commentaren
ik hierop gekregen heb. Als het van mij afhangt, komt er een tweede
Vlaams Muziekfeest volgende zomer.”

‘Dancing in the rain’.

N-VA Brasschaat pakt ook uit met bescheiden maar niet
minder menslievende initiatieven. Zoals elk jaar ter gelegenheid van Moederkesdag bood onze ploeg onder de extreem
bezielende leiding van Adinda Van Gerven de Brasschaatse
moeders rozen aan. Gele, of wat dacht u? In Antwerpen vieren
we de mama’s iets later op het jaar, maar daarom niet minder.
Schepen Van Gerven in volle actie op het 11 juli-ontbijt.

brasschaat@n-va.be
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Jan & Alleman was een topdag!
Zondag 27 augustus was een van de mooiste en warmste dagen van de zomer. Goed gezien van onze werkgroep Jan & Alleman om de vijfde editie van dit event
precies dan te plannen. Heel veel volk, heel veel kinderen, heel veel plezier en heel veel dorst.
Dat kwam het goede doel goed uit: we schenken de
opbrengst dit jaar aan OLO, meer bepaald aan het
project tandverzorging voor kansarme en verwaarloosde kinderen.
Wat een topdag. Natuurlijk was Pivolté weer van de partij, maar de
acrobaten van AcroIIGym stalen de show. De lenige Brasschaatse
jeugd zweefde door het zonovergoten zwerk alsof de zwaartekracht
geen vat op hen heeft.
Toch minder dan op, bijvoorbeeld, een stralende Jan Jambon, die
de J&A-trofee voor de derde keer overhandigde aan de team van
Maria-ter-Heide. Het team van de begeesterende ploegleider Diane
Jacobs mag het kunstwerk dan ook houden.
Jan & Alleman staat als een huis, het is een vaste en toffe afspraak
voor alle Brasschaatse families.

Zorgstrategisch Plan Brasschaat
Schepen Karina Hans werkt samen met de vele zorgverstrekkers in Brasschaat mee aan de totstandkoming van dit prachtige
project.

Ze hebben allen een
eigen missie en visie
en doen hun uiterste
best om kwaliteitsvolle zorg te bieden,
en het aanbod is
zeer gevarieerd.
Maar iedereen in de
sector beseft dat een
beter georganiseerde
samenwerking de
doeltreffendheid van
de hulp nog sterk kan
verbeteren.

Karina: “De afgelopen jaren heb ik
kennis gemaakt met alle organisaties
die zorg bieden aan kwetsbare mensen
of mensen die door het noodlot niet
gespaard worden. Ik ben getroffen
door de inzet en het engagement van
de instellingen, organisaties en talrijke
individuele zorgverstrekkers die hier
een helpende hand reiken.

Daarom willen
we samen met alle organisaties en
zorgverstrekkers een laagdrempelig
onthaal bewerkstelligen en het hokjesbeleid achter ons laten. Het Zorgstrategisch Plan Brasschaat is een basiswerk
en een oriëntatiepunt waar we de
komende jaren hard aan zullen werken
om de medische en andere hulp in
onze gemeente te optimaliseren.”

Bal van de Burgemeester
29 september
Omdat Koen Verberck voor zijn dansfeest een
optimale dansvloer wil, vindt het bal van nu af
plaats in de accommodaties van dansinstituut
Marc Spillemaeckers.
Gezellige bar, uitstekende geluidsinstallatie,
glimmend parket … niets kan ons tegenhouden
om Koen en Hedwig naar de kroon te steken als
meest swingende koppel van Brasschaat. Jive,
wals, tango, polka, headbangen, bamba, alle
genres komen uitgebreid aan bod.
Het zorgstratetigisch plan zal meteen zijn doeltreffendheid kunnen bewijzen.

www.n-va.be/brasschaat

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch

Ieder
kind
€ 160
GELIJK per maand

Recordaantal
sociale
woningen

Efficiënte
overheid
= minder belastingen

De Vlaamse economie groeit
RECORD
EXPORT
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in 2016

Aantal
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+26,4 %

Koopkracht

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Verkeersdoden

-15 %

100 miljoen

Totaalverbod

per jaar voor
fietspaden

op onverdoofd slachten

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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