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Beste Borsbekenaren,

Jij bent een kanjer!

Dankzij de fotozoektocht van N-VA
Borsbeek hebben verschillende
dorpsgenoten een gezonde uitstap
gemaakt. Zo konden zij kennismaken
met de vele mooie plekjes in onze
gemeente.

Na een eerste geslaagde zomerschool in 2020 zetten we met het gemeentebestuur ook
deze zomer weer in op ‘Kanjerklassen’. Een team van leerkrachten en vrijwilligers stomen de kinderen klaar om met meer vertrouwen het nieuwe schooljaar aan te vatten.
Dat na twee vreemde schooljaren met afstandsonderwijs. Er komen vijf klassen van
maximum 14 leerlingen, verdeeld over de drie graden van de lagere school. Van 9 tot
20 augustus worden de voormiddagen gevuld met een reken- en taal’boost’. Tijdens
de namiddagen nemen een aantal verenigingen het ontspanningsgedeelte voor hun
rekening met sport en spel. Nieuw dit jaar is een derde kleuterklas, waar men vooral
met taal zal bezig zijn.

Uit de juiste antwoorden hebben we
er drie geselecteerd en deze inwoners
kregen een geschenk aangeboden.
Als voorzitter mocht ik hen het goede
nieuws meedelen en hen eveneens het
geschenk bezorgen.
Een dikke proficiat vanwege het ganse
bestuur aan:
Mevr Marleen Caluwaerts
Dhr Dirk Raymaekers
Dhr Hugo Goormans

Wil u ook graag uw steentje bijdragen, al is het maar één voorof namiddag? Stuur dan vrijblijvend een mailtje naar communicatie@borsbeek.be.
Kristof Van de Velde,
schepen van Onderwijs

Jongeren, laat jullie vaccineren!
Rond deze tijd zullen alle 40-plussers ongeveer één keer gevaccineerd zijn tegen
COVID-19. Toch zeker in vaccinatiecentrum Antwerpen Oost.
Tijd dus voor de dertigers, twintigers en zelfs de tieners. Daarom nogmaals een warme
oproep om jullie te laten vaccineren. Niet alleen voor jullie eigen bescherming (er
zijn ook behoorlijk zieke jonge mensen in het ziekenhuis beland!), maar ook om door
massale vaccinatie de groepsimmuniteit te bereiken, wat het beste antwoord is op het
virus. Bovendien zijn de vaccins erg doeltreffend, ook tegen de huidig gekende varianten.

Reizen en feesten
Hugo Goormans was een
van de gelukkige winnaars.

We plannen zeker nog leuke acties.
Volg ons op onze website
www.n-va.be/borsbeek
of op Facebook.
Corona beperkt nog steeds onze
contacten, maar hopelijk kunnen
we elkaar binnenkort weer fysiek
ontmoeten. Tot dan: hou het veilig en
zorg voor elkaar!
Anita Van den Bulck
Voorzitter
N-VA Borsbeek

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op xx juni.

De vaccinatie zal jullie dan ook recht geven op een coronapaspoort, dat dan weer uitzicht geeft op reizen en feesten! Vergeet
wel niet dat na de eerste injectie de bescherming niet maximaal
is en al zeker niet de eerste twee weken. Samen geraken we uit
deze crisis.
Luc Couillier, huisarts - gemeenteraadslid & lid
van het Bijzonder comité voor de sociale dienst

11 juli actie
Op 11 juli vieren we zoals elk jaar onze Vlaamse
feestdag. Door corona kunnen we dat helaas
nog niet even uitbundig doen als andere jaren,
maar we zetten wel graag iedereen die vlagt in
de bloemetjes, letterlijk zelfs. Hang dus zeker je
Vlaamse Leeuw uit op 11 juli en dan mag je een
bezoekje verwachten van ons N-VA Borsbeek
team. Nog geen vlag in huis? Geef ons dan een
seintje en we bezorgen je er één!

BORSBEEK

Fietsstraten: ken de regels!
Nu er meer en meer fietsstraten zijn, zoals in de August Van Putlei, is het belangrijk om te weten wat daar de verkeersregels zijn.
De rijweg in een fietsstraat wordt aangeduid in een
rode kleur. Dit rood loopt door over kruispunten, omdat
fietsers in een fietsstraat altijd voorrang hebben. In de
zijstraten geven verkeersborden en haaientanden deze
voorrang aan. Voorrang van rechts telt hier dus niet!
In een fietsstraat mogen fietsers de ganse breedte
van de rijbaan gebruiken, als de straat een eenrichtingsstraat is. Als de straat in beide richtingen open is,
mogen zij de ganse helft van hun rijrichting gebruiken.
Motorvoertuigen mogen in een fietsstraat rijden, maar
het is verboden om de fietsers in te halen. De snelheid
mag er niet hoger liggen dan 30 km/uur. In August
Van Putlei, ter hoogte van de knip, werd een bord C3
(verboden voor alle verkeer) geplaatst, met onderbord
“uitgezonderd fietsers en bromfietsers A, P”. Hier mag
je dus enkel rijden met de fiets, bromfiets A en speedpedelec. Die laatste mag daar niet sneller dan 30 km/u.
Heb je ons nieuw filmpje nog niet gezien? Surf dan snel naar onze Facebookpagina:
www.facebook.com/NVABorsbeek/videos/979494082853375

Linda Bresseleers,
gemeenteraadslid en lid
van de politieraad,
gepensioneerd
politie-inspecteur
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Al meer dan 1 miljoen nieuwe
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn er in
Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele vorige
regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.
Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet Vlaanderen
op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.

Wilt u ook uw
boompje bijdragen?
Dat kan.
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u
kan helpen om Vlaanderen te
bebossen.
Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd
als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen
uit tot bewegen,
verlagen stress en
maken mensen
gelukkiger.”
Zuhal Demir

