
Beste dorpsgenoten,

2021 loopt ten einde. We dachten 
stilaan verlost te raken van het 
virus, dankzij de vaccinaties, en uit 
het coronadal te kunnen klimmen. 
Opnieuw te kunnen genieten van de 
dingen die we hiervoor zo gewoon 
vonden. Maar het coronavirus heeft 
nog steeds een impact op ons 
sociale leven.

N-VA Borsbeek biedt u daarom 
weer de mogelijkheid aan om gratis 
een worstenbrood of appelbol te 
bestellen als vervanging van ons 
nieuwjaarsetentje. Wij brengen deze 
echte Antwerpse traditie graag 
volledig coronaproef bij u aan huis. 
In naam van heel het team van N-VA 
Borsbeek alvast smakelijk eten.

Wij hopen van harte dat u in deze 
gezelligste periode van het jaar kan 
genieten van het gezelschap van 
familie en vrienden. En dat in de 
best mogelijke gezondheid.

Ik wens u vreugdevolle eindejaars-
feesten toe en een voorspoedig 
2022!

Anita Van den Bulck
Afdelingsvoorzitter

Hoe kunt u bestellen? Twee mogelijkheden: 

1 Steek dit strookje in de bus bij: 
Linda Bresseleers: Hulgenrodestraat 63 (Centrum)
of 
Naomi Van der Velden: Bursebekestraat 7 bus GO (West)

2 Vul het invulformulier in op onze website www.n-va.be/borsbeek

We delen 758 appelbollen en worstenbroden uit. Eerst is eerst en op is op. 

Smakelijk!

Levering 
aan huis op 

zondag 9 januari
tussen 10 en 

12 uur

Verloren Maandag
N-VA Borsbeek trakteert op appelbollen en worstenbrood

Naam  .......................................................................................................................................................................................................

Adres  .......................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

Gezin van ......... personen

…....... x worstenbrood, …....... x appelbol (1 stuk per persoon)

Borsbeek
borsbeek@n-va.be N-VA Borsbeekwww.n-va.be/borsbeek
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Een fort met een plan
Om opnieuw leven te brengen in ons Fort 3, werkten we er in 2015 een masterplan voor uit. Omdat er veel moet gebeuren en om 
het � nancieel haalbaar te houden, werden er aanpassingen voorzien op korte, middellange en lange termijn. In 2016 keurde de 
gemeenteraad het plan unaniem goed, en sindsdien zijn er al een aantal aanpassingen, herstellingen en vernieuwingen gebeurd.

De loodsen op het middenplein maakten 
plaats voor aanplantingen, een bufferbek-
ken en een vlonderpad. De overblijvende 
loodsen kregen een nieuw dak. De trage 
wegen op de caponnières werden ver-
nieuwd. Aan de buitenzijde aan de oost-
kant vindt u het eerste discgolfterrein in 
Vlaanderen, met daarnaast een grotere en 
omheinde hondenloopzone. De omhei-
ningen werden verwijderd waardoor het 
fort een meer open karakter kreeg.

Feestelijke trouwzaal
Enkele weken geleden werd ook de restau-
ratie van de linker zijcaponnière afgerond. 
Het dak, de voorgevel en wat vroeger de 
ruimte Van Kempen was, werden volledig 
gerestaureerd. De verenigingen die daar 
hun werking hebben, kunnen weer op bei-
de oren slapen. En waar ooit soldaten een 
brief naar hun geliefde schreven, zullen 
koppels binnenkort hun naam schrijven 
onder hun trouwgelofte. Een feestelijk 
moment verdient een feestelijke locatie.

Nieuwbouw voor Academia
Eind oktober werd begonnen met de 
nieuwbouw voor Academia, naast het 

huidige gebouw. Onze vermaarde kunst-
school krijgt een modern en aangepast 
gebouw waar ook het lokaal voor onze 
technische ploeg in komt. Zo kan ineens 
de versleten refter aan het binnenplein 
worden afgebroken en optimaliseren we 
het gebruik van het nieuwe gebouw.

Ontharding binnenfort
In 2022 wordt er gestart met de ont-
harding van het binnenfort. Het beton 
gaat eruit en die zone wordt opnieuw 
ecologisch aangelegd. Leveringen aan de 
verenigingen blijven gegarandeerd via een 
servitudeweg langs de gebouwen. 

Zo werken we verder aan de opwaarde-
ring van ons Fort 3.

Walter Kiebooms, 
schepen van 

Openbare Werken

Geslaagde seniorenweek
Eind oktober kon de seniorenweek gelukkig 
weer doorgaan. Zoals ieder jaar hebben we 
veel lachende gezichten gezien. 

De week startte met een nieuw initiatief: 
een bingonamiddag. De eerste editie was 
meteen een groot succes. Een volle lijn 
leverde een drankbonnetje op, en een volle 
kaart een cheque van 10 euro, te besteden 
bij de plaatselijke middenstand. Op don-
derdag was er de traditionele wandelrally. 
De regen hield de moedige wandelaars niet 
tegen: zij kregen allerlei vragen en foto’s 
voorgeschoteld. Onderweg was er tijd voor 
een pauze met iets lekkers, en waren er ook 
twee praktische proeven. Bij aankomst in 
Ter Smisse werden de deelnemers verwend 
met koffie en taart. Vrijdag werden dan 
de hersenen op de proef gesteld tijdens de 
quiznamiddag in Compostela. De winnaars 
kregen een mooie prijs. Het seniorenfeest 
op zondag sloot een fijne week af. De 
huwelijksjubilarissen werden in de 

bloemetjes gezet en Hugo Moeskops zorgde 
voor accordeonmuziek. 

Iedereen genoot van het aanbod, wat de 
organisatoren er zonder meer toe aanzet 
om volgend jaar opnieuw hun beste beentje 
voor te zetten. Bedankt aan alle sponsors 
en aan iedereen die meehielp 
om deze week tot een goed 
einde te brengen.

Linda Bresseleers, 
gemeenteraadslid

 De gerestaureerde voorgevel, vensters en 
kantelen.

 De toekomstige trouwzaal.

Hugo Moeskops sloot de week muzikaal af.

 N-VA Borsbeek bracht op 11 november 
hulde aan de oorlogsslachtoffers.

borsbeek@n-va.be
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Tirolerhof: een ontmoetingshuis voor alle Borsbekenaren
Door een gronden- en gebouwenwissel werd Borsbeek eigenaar van de vroegere feestzaal Tirolerhof. Alle betrokken diensten 
hebben heel wat werk verzet om het gebouw in orde te maken. Sinds half september hebben Twinkeltje, het consultatiebureau 
van Kind en Gezin, het Huis van het Kind, het repaircafé, de Opvoedingswinkel en de senioren er hun nieuwe thuis. 

Binnen het gemeentebestuur werd er 
hard en goed samengewerkt om met 
beperkte middelen van het Tirolerhof 
een echt ontmoetingshuis te maken. 
Alle Borsbekenaren kunnen er terecht 
met sociale hulpvragen of gewoon voor 
een babbel. Meer dan veertig enthousiaste 
vrijwilligers leiden de werking mee in 
goede banen. 

Verder vormgeven
N-VA Borsbeek hoopt de werking nog 

verder te kunnen uitbreiden, onder an-
dere in de strijd tegen kinderarmoede en 
eenzaamheid in onze gemeente. U kunt 
erop rekenen dat onze mandatarissen 
hard blijven werken om het Tirolerhof 
verder vorm te geven op uw maat.

Heeft u nog tips of ideeën voor 
het Tirolerhof? Wij horen 
graag van u!

 Schepen en voorzitter van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst 
Kristof Van de Velde wil de werking van 
het Tirolerhof nog verder uitbreiden. 

Maak uw perceel klimaatbestendig 
met het ‘groenblauwpeil’
Onder het motto ‘minder terras, meer gras’ lanceert 
Vlaanderen een online hulpmiddel, het ‘groenblauwpeil’. 
Dat gee�  aan hoe klimaatbestendig uw woning of perceel is.

Met dit hulpmiddel kan u 
nagaan hoe een bestaand 
perceel of nieuw ont-
werp scoort op ‘blauwe’ 
aspecten zoals opvang, 
gebruik en infiltratie van 
regenwater, en op ‘groene’ 
aspecten zoals biodiversi-
teit, CO2-opslag, lucht-
kwaliteit en verkoeling. Op basis van die informatie wordt 
een score gegeven van A tot F. Daarnaast krijgt u concrete tips 
over hoe u de score kan verbeteren.

Meer info vindt u op www.groenblauwpeil.be.

Borsbeek griezelt tijdens 
Halloweenweekend
Het laatste weekend van 
oktober stond in het teken 
van Halloween. Feestschepen 
Kristof Van de Velde bracht 
een groep enthousiaste 
inwoners en verenigingen bij 
elkaar. Zij organiseerden een 
‘trick or treat’, de Halloween-
markt, de Griezelwandeling, 
en de wedstrijd ‘Het griezeligste huis’. Er was ook een Halloweenrun 
voorzien voor kinderen en volwassenen, maar daar stak het slechte 
weer helaas een stokje voor.

Om het geheel nog feestelijker te maken, besloot het gemeente-
bestuur om, na twee afgelaste jaarmarkten, voor één keer de kermis 
aan dit Halloweengebeuren toe te voegen.

Bedankt aan de vele vrijwilligers die onze gemeente lieten griezelen!

Vaarwel, Paul
Op 15 september kwam er een eind aan de strijd die onze secretaris Paul Van Looy zo moedig 
leverde tegen die akelig agressieve ziekte. 

Paul was gedurende vele jaren een vaste waarde binnen het bestuur van N-VA Borsbeek. Hij werd 
al op jonge leeftijd actief binnen de toenmalige VU en bleef tot het einde een overtuigd Vlaming. 
Paul was ook een echte wereldburger en fervent reiziger, met een grote liefde voor Noord-Amerika.

Zijn vele reizen, zijn geliefde familie, zijn poppenkastavonturen … alles werd vastgelegd op de ge-
voelige plaat, want Paul was ook hobbyfotograaf. Die houding van fotograaf typeert hem misschien 
nog het best: niet in het voetlicht, maar met een goed en volledig overzicht over de situatie, en met 
een zachte filter van mildheid en mededogen. Beste Paul, onze oprechte dank voor die vele jaren 
van trouw engagement. Ook wij zullen je zachte en gewaardeerde stem missen. Rust zacht.

www.n-va.be/borsbeek
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.


