
Lieve inwoner
Als u ons eerste huis-aan-huisblad in  
uw handen heeft, is 2023 alweer twee  
maanden ver. Tijd voor een nieuwe stand 
van zaken in ons huis-aan-huisblad.  
Veel leesplezier en graag tot op onze  
activiteiten: ons lentediner, de jaarmarkt  
en de elf julivieringen.

Kristof  
Van de Velde, 
voorzitter N-VA  

Borsbeek

Tot uw dienst
Sinds kort maakt u op het gemeente-
huis pasfoto’s. U vindt het gloednieuwe 
fotohokje ter hoogte van het onthaal. 

Mensen vergaten in het verleden hun 
foto’s al wel eens of ze hadden foto’s bij 
die niet voldeden aan de voorwaarden. 
Zij moesten dan een nieuwe afspraak 
inplannen op een later moment en zich 
opnieuw aanmelden met de juiste foto’s. 
Tijdverspilling, toch? U maakt vanaf nu 
dus zelf in het gemeentehuis een pasfoto. 
Dankzij het fotohokje rondt u de aan-
vraag vanaf nu altijd succesvol af. 

Dank u vrijwilliger (p.2) Open en groene ruimte (p.3)

Ken Casiers, 
schepen van Burgerzaken 

N-VA VROEG-LENTEDINER
Zaterdag 18 maart 2023 

Fort 3 
Polyvalente Zaal, 

Frans Beirenslaan 2a, 
2150 Borsbeek

Voorgerecht:

  In gin gemarineerde 
Noorse zalmfilet 
vergezeld van  
roze pompelmoes

  Carpaccio van  
rundsfilet

Hoofdgerecht:

  Kalfsstoofpotje met shiitakes,  
zilveruitjes en gebakken krielaardappeltjes

  Normandische kabeljauwfilet met pommes duchesse

Nagerecht:

  Tiramisu met bosvruchten
  Duo van chocomousse

17.30 uur: ontvangst met een glaasje 
Cava of fruitsap. 

18.15 uur: gastspreekster is Vlaams 
volksvertegenwoordiger en Antwerps 
schepen voor Haven, Stadsontwikkeling, 
Ruimtelijke Ordening en Patrimonium 
Annick De Ridder. 

19.00 uur: diner

Prijs: 29 euro per persoon. Schrijf u in tot en met zondag 12 maart via  
walter.kiebooms@n-va.be. Vermeld uw naam en het aantal personen  
per menukeuze. Uw inschrijving is pas in orde na storting op rekening 

van N-VA Borsbeek BE67 6528 2311 3487 met vermelding van de naam 
waarmee u heeft ingeschreven. Iedereen is welkom!

Borsbeek
borsbeek@n-va.be N-VA Borsbeekwww.n-va.be/borsbeek
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Verloren maandag 
Op zondag 8 januari hielden wij onze jaarlijkse  
worstenborden- en appelbollenactie. Het was zoals  
elk jaar een hele organisatie met de ganse ploeg.

    inschrijvingen bundelen
    stickers schrijven en op dozen plakken 
    bestelling doorgeven aan bakkerij Wachters 
    juiste bestelling in de juiste doos steken
    leveren aan uw deur

Met verenigde krachten lukte het ons om  
de 278 worstenbroden en 169 appelbollen  
tussen tien en twaalf uur te leveren, zoals  
we dat aankondigden. We genoten van de  
vele vriendelijke woorden en bedankingen  
die we mochten ontvangen. 

Breng uw lege batterijen binnen
Liggen er in uw schuiven ook zo veel lege batterijen? Gooi die niet zomaar in de  
vuilnisbak. Dat is schadelijk voor het milieu. Wat u er wel mee doet? 

Verzamel de batterijen in een doosje of zakje. Geef ze met uw kinderen 
of met kinderen uit uw omgeving meenaar school. Op de school staat 
een verzamelton. Per kilogram verzamelde batterijen krijgt het leer-
krachtenteam een bedrag. Daarmee kopen ze leer- of speelmateriaal 
aan voor hun leerlingen. Zo bent u van de lege batterijen vanaf en u 
maakt kinderen en hun leerkrachten blij.

Vrijwilligers
Bent u vrijwilliger? Mogen wij u dan extra bedanken? 
Want elke activiteit, hoe klein of hoe groot ook, loopt 
gesmeerd door de inzet van vele vrijwillig helpende 
handen. U bent zó belangrijk. Iedereen wint met vrij-
willigerswerk. Als vrijwilliger beleeft u bakken plezier 
en u doet ook veel ervaring op. Organisaties groeien 
door extra helpende handen en onze samenleving 
wordt er fijner van. 

Van 25 februari tot 5 maart 2023 zetten we u graag  
figuurlijk in de bloemen! Hebt u interesse in  

vrijwilligerswerk? Meld u aan bij onze gemeentediensten!

Linda 
Bresseleers 

en Naomi 
Vandervelden zijn 
de twee trekkers 
van onze actie.

Breng uw lege batterijen 
binnen en help de scholen 
aan leer-of speelmateriaal.   

Kristof Van de Velde, 
schepen van Jeugd en  
Onderwijs, Evenementen  
en Cultuur

borsbeek@n-va.be
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Hanna Mariën dorpsloop 
Voelt u het ook kriebelen om uw sportschoenen opnieuw aan te trekken? Dat is dankzij de eerste zonnestralen. En maar goed 
ook, want het Sinksenfeestweekend eind mei is niet eens meer zo veraf. U doet toch ook mee met de sportzondag op 28 mei?

Sporten in het park
Is lopen niet uw ding? U traint dankzij uw eigen lichaamsgewicht aan 
een gloednieuw calisthenics toestel in het gemeentepark. Het park is 
vrij toegankelijk voor iedereen.

Inspiratie nodig? Via www.projectforce.be/calisthenics  
vindt u aangepaste oefeningen.

Walter Kiebooms, 
schepen van Sport

Fort III
De leerlingen en leerkrachten van onze kunstschool Academia namen een tijdje geleden hun intrek in het nieuwe gebouw.  
De afbraak van de ruiterhal is dan de volgende stap in het fortverhaal. 

Nieuw onderdak voor verenigingen
Het oude gebouw van de school wordt opgeknapt om er vereni-
gingen in onder te brengen. We plannen de verhuis van DocC 
en van het Gemeentelijk Feestcomité. Het Jeugdhuis en de 
jeugdbeweging KLJ krijgen er ook een nieuw onderdak. 

Groene open ruimte
Verder maken we werk van de afbraak van de ruiterhal en van 
alle aanliggende gebouwen. Nadat de Duivenbond verhuisde is 
ook het laatste lokaal leeg. Het volledige gebouw kan nu tegen 
de vlakte. We creëren zo een mooie, nieuwe en groene open 
ruimte op het fortdomein met zicht op het speelbos.

We breken de ruiterhal af en zorgen voor een groene open ruimte. 

Linda 
Bresseleers 

en Naomi 
Vandervelden zijn 
de twee trekkers 
van onze actie.

Gezond deelnemen
We starten opnieuw met de recreatieve 
Hanna Mariën dorpsloop. Die is om 
en bij de vijf kilometer. Als u op een 
gezonde manier wilt deelnemen, is het 
nu tijd om uw conditie op te bouwen. 

Gezond trainen
Dat kan met eenvoudige trainingssche-
ma’s. Die vindt u online. Of u kunt een 
beroep doen op uw gezond verstand. 
Iedereen weet wat gezond bewegen is, 
het gaat niet over competitie. 

Samen trainen is leuk
Nog leuker wordt het als u in grote 
groep loopt. Bent u lid van een ver-
eniging? Por de andere leden aan om 
samen mee te trainen. We doen een 
sportieve oproep aan de verenigingen: 
Toon u van uw sportiefste kant en 
neem met uw vereniging deel aan de 
dorpsloop. Begin u dus nu alvast op te 
warmen.  

Tot dan? 

www.n-va.be/borsbeek

3Sportsprokkels




