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Beste Berchemnaar,
Hopelijk hebt u samen met familie en vrienden een fijne einde-
jaarsperiode gevierd. Zoals u verder in dit blad leest, zetten wij 
ons al de hele legislatuur in om van dit seizoen een gezellig en 
warm moment te maken.

Nieuwjaar is traditioneel ook het moment om vooruit te kijken. 
Op 12 oktober leggen we onze realisaties aan u voor. En dat 
zijn er heel wat. Er is massaal geïnvesteerd in wegen, fietspa-
den en stoepen. Hiermee pakken we de historische achterstand 
aan, maar er blijft natuurlijk nog veel werk over. En tijdens een 
heraanleg is er helaas telkens flink wat hinder, maar de hartver-
warmende reacties ná de werken tonen aan dat we op de goede 
weg zijn.

Voor de volgende bestuursperiode zitten we boordevol plannen, 
die we de komende maanden aan u zullen voorstellen. We hopen 
opnieuw op uw steun te mogen rekenen om verder te kunnen 
werken aan een aangenaam Berchem.

Bonvenon Ilse Jacques! (welkom in het Esperanto)
N-VA-districtsschepen Cindy Van Paesschen maakte eerder bekend dat zij verhuist naar Zoersel. Daardoor 
nam zij ontslag als schepen en districtsraadslid. Ilse Jacques volgt Cindy op als schepen. Ilse, N-VA-lid van 
het eerste uur, is al raadslid sinds 2006 en provincieraadslid sinds 2012.

Bockensprongen
Berlinde De Bock volgt Ilse Jacques op als raadslid. Berlinde is stilaan een 
bekend gezicht voor de meeste Berchemnaren, zij zette zich al jaren in op de 
achtergrond en doet nu een stap naar voren. Ze gaat voluit voor deze nieuwe 
uitdaging.

“Vanaf 1 januari 2018 neem ik mijn mandaat op als democratisch verkozen opvolgster in de  
districtsraad van Berchem. Ik vind dat een eer en een verantwoordelijkheid. In de lijn van mijn 
partij zal ik me samen met mijn collega’s in het laatste jaar van deze legislatuur nog tot de laatste 
dag inzetten, voor het welzijn en in het belang van de Berchemnaar”, aldus een enthousiaste 
Berlinde.

Zij neemt de bevoegdheden cultuur en dieren-
welzijn op zich. Cultuur ligt Ilse alvast nauw aan 
het hart. Van 2003 tot 2012 zat zij al in de raad 
van bestuur van het cultureel centrum en later in 
die van de vzw lokaal cultuurbeleid. 

Ilse spreekt ook Esperanto en heeft daardoor een 
band met heel wat mensen uit andere culturen 
opgebouwd. Het is haar doel om die twee vormen 
van cultuur, de verschillende cultuurgemeen-
schappen en de cultuursector verder met elkaar 

te verbinden. Ilse is al jaren een van de drijvende 
krachten in onze afdeling. Zij behaalde in 2012 
als lijstduwer ook een mooie uitslag.

Vliegende start
Ilse: “Ik voel me vereerd dat de afdeling mij eens-
gezind heeft vooruitgeschoven. Ik beloof mijn 
uiterste best te doen om de mij toevertrouwde 
taken zo goed mogelijk uit te oefenen. Voor alle 
mensen die iets kwijt willen over mijn bevoegd-
heden wil ik een actief luisterend oor bieden.”
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   Johan Klaps 
voorzitter 
N-VA Berchem

   Ilse Jacques volgt Cindy Van Paesschen op als districtsschepen van Cultuur en Dierenwelzijn.  
ilse.jacques@n-va.be - 0496 26 45 51

   Berlinde De Bock, districtsraadslid
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Activiteitenkalender
We heffen het glas op het nieuwe jaar! 
Iedereen welkom op de nieuwjaarsdrink van het district Berchem op zondag 14 januari van 14 tot 17 uur op het plein  
tussen de Lysenstraat en de Strijdhoflaan. Wel tien Berchemse verenigingen verwennen u met drankjes en hapjes.

N-VA komt bij u langs!  
De wijkbezoeken lopen telkens van 10 tot 13 uur.
  20 januari – In het nieuwe jaar zetten we onze ronde van Berchem verder met een bezoek aan het Florent Cootmansplein.
  28 januari – Feestend zet N-VA Stad Antwerpen het nieuwe jaar in. Om 10 uur begint het nieuwjaarsfeest. We kozen voor  

een speciale locatie: het centraal station van Antwerpen.
  7 februari – N-VA Toert! Bart De Wever komt spreken in Berchem. Om 20 uur in Blue Point, Filip Williostraat 9.
  24 februari – Bij dit wijkbezoek aan het Leeuwerikparkje staan we op de hoek van de Hof ter Schriecklaan en de Coremans-

straat.
  24 maart – Een eerste wijkbezoek aan Groenenhoek. We staan op het plein waar de Marsstraat en de  

Neptunusstraat kruisen.
  21 april – Een tweede wijkbezoek aan Groenenhoek. Deze keer staan we aan de kruising van de Zillebeecklaan  

en de Diksmuidelaan.
  26 mei – We bezoeken het Rooi. Onze tent staat op de hoek van de Filip Williotstraat en de Berchemstadionstraat  

(vlak voor Blue Point).

Met  warme mutsen en sjaals kwamen vele Berchemse 
families en vrienden naar een schitterend buurtfeest 
op het plein in de Vredestraat.
 
Iedereen werd verwelkomd met een warme chocolade-
melk of muntthee, gratis aangeboden door het district 
Berchem. Echte koukleumen konden op het hand-
werkmarktje “Wintergoed” een handgebreide muts 
kopen en zich warm dansen op de fanfaremuziek van 
de North Side Boys… Of de kou werd vergeten dankzij 
een glühwein, Duveltje, hot-dog, pannenkoek of een 
heerlijke hamburger… bij prettige babbels.
 
Vervolgens trokken de “vurige” personages van de 
Vuurmeesters met hun voertuigen langs het plein: 
baron Boem op zijn hoge fiets, ridder Sigmund met 
zijn brandende hoofd en de vuurdansers. Een adembe-
nemend spektakel voor klein en groot.
 
Tot slot werd de kerstverlichting in de lindebomen 
aangestoken om de aftrap te geven voor een warme 
feestperiode in een warm Berchem!

Berchem 

schitterde 
alweer



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

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:     /     /
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