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BORSBEEK
V.U.: KEN CASIER, JAN GOOVAERSSTRAAT 8, 2150 BORSBEEK

Woord van de 
voorzitter

Beste dorpsgenoten,

het is weer zover: de 
zomervakantie staat voor de 
deur. Begin deze maand konden 
we al genieten van het jaarlijkse 
pinksterweekend met de vele 
activiteiten die dan plaats 
vonden. 

Hap en stap, Japtap, optredens 
van turnkring Relax, koersen 
allerhande, BBQ’s, kermis en 
natuurlijk de jaarmarkt. Zoals 
elk jaar weer een groot succes. 

En het is nog niet gedaan! Ook 
de rest van de zomer is er nog 
heel veel te beleven in onze 
kleine maar fijne gemeente. Zo 
is er binnenkort de 11 juliviering 
waar u in dit blaadje meer over 
leest. U zal dus geen reden 
hebben om stil te zitten deze 
zomer. Net zoals wij, want 
we blijven alle wijken in onze 
gemeente bezoeken om alle 
opmerkingen, bezorgdheden of 
doe-zo-voorts te noteren en om 
te zetten in beleid.

Geniet nog van de zomer en tot 
binnenkort!

Ken Casier
Voorzitter

11 juli-
viering

We komen bij 
u langs
Om zoveel mogelijk mensen de 
kans te geven om hun mening 
te geven wat er nog beter kan 
in onze gemeente, gaan we van 
deur tot deur. In juli en augustus 
nemen we even een zomerpauze, 
maar in september staan we er 
weer. Op zaterdag 9 september 
kan u ons aantreffen in de August 
van Putlei, Posthoevestraat en 
Grensstraat. Graag tot dan!

Borsbeek viert 11 juli.  
U doet toch mee?

De officiële nationale feestdag is het helaas nog niet, maar dat belet ons 
niet om iedereen die op 11 juli vlagt letterlijk in de bloemetjes te zetten. 
Hang dus uw Vlaamse Leeuw buiten op 
11 juli en krijg een bezoekje van onze 
mandatarissen en bestuursleden met een 
klein geschenkje omdat u samen met ons 
deze dag viert.

Net zoals vorig jaar nodigen we ook graag 
alle geïnteresseerden uit op de officiële  
11 juliviering van de gemeente. Deze vindt 

plaats op dinsdag 11 juli om 20 uur in de 
Pastorij, naast het politiekantoor in de 
Jozef Reusenslei. 

Dit jaar verwelkomen we Jürgen 
 Constandt, voorzitter van het Vlaams & 
Neutraal Ziekenfonds. Aansluitend biedt 
de gemeente u een receptie aan om nog na 
te praten over de boeiende uiteenzetting.
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Sociaal nieuws

Op 7 juni van 12 tot 17 uur vierden we 20 jaar 
MiMoSa. Alle vrijwilligers van de Minder Mobiele 
Centrale werden verrast met een gezellige en 
lekkere lunch, nadien met een paardentram op 
stap, om te eindigen met een dessertenbuffet bij 
aankomst. Dankjewel aan al onze vrijwilligers.

Inleefmoment op de jaarmarkt (basketplein)
Tijdens de jaarmarkt organiseerden de vrijwilligers van Borah 
een inlevingsmoment met een rolstoelparcours waarbij ieder-
een de dagdagelijkse uitdagingen waar rolstoelgebruikers mee 
geconfronteerd worden, leerde kennen.

 Rita Schouppe-Moons
OCMW-voorzitter

Dank aan alle 
vrijwilligers  

van 
Borah!

Wist je dat ...
  de GBS De Klinker met 550 leerlingen en leerkrachten vlak voor de paasvakantie verhuisd is naar Tirolerhof? Dit dankzij de hulp van 

vele, vele handen.

  de leerlingen van De Klinker tijdens de middag kunnen genieten van de grotere speelruimte van het Mertensplein?

  door de verhuis van de GBS de verkeersdrukte in de August van Putlei toch wel is toegenomen? Op geregelde tijdstippen wordt er 
geëvalueerd om auto’s, voetgangers, bussen, fietsers en gemachtigd opzichters op elkaar af te stemmen.

  de renovatie van de gebouwen in de J.F. Stynenlei begonnen is?

  de secundaire afdeling van het Sint-Jozefsinstituut verhuisd is naar hun nieuwbouw?

  in oktober de volledige omgevingsaanleg, afbraak klooster en aanleg speelplaats voltooid moet zijn?

  Academia van onder tot boven doorgelicht werd door een inspectieteam en goed bevonden werd?

  de nieuwe naschoolse activiteit, Sportsnack, een onverhoopt succes was? Dankzij vijf leerkrachten via de GBS De Klinker konden op 
dinsdag en donderdag meer dan 90 leerlingen van beide scholen genieten van naschoolse sportactiviteiten.

  de buitenspeeldag, de paasactie en de jeugddag weer geslaagde activiteiten geworden zijn dankzij het werk van de jeugddienst, de 
technische dienst, de jeugdraad, het jeugdhuis en de jeugdverenigingen?  Dikke merci, allemaal!

  de nieuwe subsidieregeling voor de jeugdverenigingen goedgekeurd is?

 Kristof Van de Velde
Schepen van Onderwijs
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N-VA in Borsbeek
In onderstaand kruiswoordraadsel vindt u 12 woorden die te maken hebben met ons beleid in Borsbeek, uw dorp naast de stad. De 
oplossingen vormen verticaal een woord. Mail het antwoord met uw naam en adres naar kristof.vandevelde@n-va.be of steek onder-
staand strookje in de bus in de Rosekapellestraat 44 of sms naar 0477/96 82 78 en maak kans op een mandje Robiaantjes!

Jan Adams
GEMEENTERAADSLID

Jan werd geboren in Aalst (1955) in een Vlaams-nationale familie, liep er school op 
het Jezuïetencollege en ging daarna industrieel ingenieur electro-mechanica studeren 
(1978).  In 1979 huwde hij in Deurne, en verbleef daar tot 1986, waarna hij verhuisde 
naar zijn huidige woning in Borsbeek.

Jan heeft een kleine dertig jaar ervaring in de privésector maar werkt de laatste 12 
jaar voor de stad Antwerpen als coördinator.  Zijn vrije tijd wordt ingevuld door een 
waaier van activiteiten: wandelen, fietsen, musea bezoeken, muziek, informatica, …

1      Elke zondag van mei tot september kan je er op het fort terecht voor een drankje en een babbel.
2      Sport die je op het fort kan spelen met een frisbee.
3      De naam van de school die tijdelijk verhuisd is naar Tirolerhof wegens verbouwingen.
4      De partij die al vier jaar lang mee voor u beleid voert in ons dorp.
5      Een realisatie van de handelaars van “Borsbeek winkelt” met steun van het gemeentebestuur.
6      De naam van het nieuwe speeltuintje aan het E. Verelstplein.
7      Het voedselbedelingsproject van het Sociaal Huis in Borsbeek waar tal van vrijwilligers zich inzetten.
8      De naam van het stuk avonturenbos op het fort.
9      Het nieuwe cultuurhuis in het centrum van het dorp.
10       De vele vrijwilligers van het Gemeentelijk Feestcomité spelen op dit grootste jaarlijkse evenement op pinkster-

maandag een belangrijke rol!
11      Een netwerk waar wandelaars en fietsers naar hartenlust kunnen genieten van een tochtje doorheen de gemeente.
12      Op deze weg blijven we als partij inzetten om ons dorp te verlichten van de zware verkeersdruk.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


