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V.U.: JAN MICHEL, OOSTSTATIESTRAAT 320, 2550 KONTICH

Vrijdag 15 december 2017 om 20 uur
Altena Kapel - Antwerpsesteenweg 79 - Kontich (Altena park)

Iedereen is meer dan welkom voor een hapje en een drankje om samen het 
werkjaar 2017 af te sluiten en als eerste te klinken op het nieuwe jaar.

N-VA-KERSTDRINK
UITNODIGING

MET GASTSPREKER 

THEO FRANCKEN

Feest van de Burgemeester
Bart Seldeslachts, uw burgemeester: “Het tweede Feest van de Burgemeester was een groot succes!  
Bedankt aan alle aanwezigen en op naar de volgende editie.”

  Iedereen op de dansvloer

  Nieuw: kinderdisco

  De tapploeg

  Uw burgemeester aan de tap

  Ambiance

VRIJDAG
20 april  
2018

Zaal PronkenborgPronkenbergstraat  1/A Kontich

DE N-VA-QUIZ van KONTICH-WAARLOOS 
Deuren: 19.30 uur. Start quiz: 20 uur
Max. 6 personen: 18 euro/ploeg
Inschrijven via bert.cauwenberg@n-va.be en 
overschrijving van 18 euro op rekeningnummer 
BE 27 4084 0205 6173, met vermelding Quiz 
N-VA Kontich-Waarloos + ploegnaam.
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Bestuurslid in de kijker

Cedric Janssen
Als vader van een zoontje en een nieuwe spruit die onderweg 
is, was de overstap naar de gemeentepolitiek vrij logisch voor 
Cedric. “Ik wil me inzetten voor de noden die ik zelf zie als 
jonge ouder en waarvan ik weet dat het ook een bezorgdheid van 
andere ouders is. Een belangrijk voorbeeld hiervan is mobiliteit 
en verkeersveiligheid. Gelukkig heeft de huidige bestuursploeg 
al veel verbeteringen aangebracht, zoals het ViVo-verkeersplan 
en de extra investeringen in de verbetering en het aanleggen van 
nieuwe fietspaden. Daar wil ik graag verder aan werken.”

Als voormalig amateurtoneelspeler en -regisseur is cultuur  
Cedrics stokpaardje. Daarom wil hij graag dat Kontich een  

bloeiend centrum voor cultuur wordt voor jong en oud. “Wie 
geniet er nu niet van een fijn toneelstuk? Of van een goed muziek-
concert, liefst gespeeld door een jeugdband uit Kontich-Waarloos? 
Ontspanning zorgt voor meer welzijn en cultuur kan daar zeker 
aan bijdragen.”

Natuur en milieu liggen Cedric ook nauw aan het hart. “Ik 
droom van een mooi natuurpark in Kontich-Waarloos, waar de 
natuur centraal staat, iedereen kan samenkomen en sociale evene-
menten georganiseerd kunnen worden. Zo kunnen we vereenza-
ming voorkomen, want die komt niet enkel bij ouderen voor, maar 
soms ook bij jonge ouders die net een kind hebben gekregen.”

Inhuldiging van de sterretjesboom 
op Wereldlichtjesdag
Op 10 december, op Wereldlichtjesdag, vindt de inhuldiging 
van de sterretjesweide plaats. Die werd dit jaar aangelegd met 
als middelpunt een sterretjesboom, ontworpen door Kontichse 
kunstenaar Pol Pazmany.

Met de sterretjesboom en sterretjesweide wil de gemeente een rus-
tige plek aanbieden waar ouders waardig afscheid kunnen nemen 
van hun levenloos geboren kindje. De ouders krijgen de kans om 
een sterretje in de sterretjesboom te laten hangen met de naam 
van hun kind. Zo wapperen er al tien naamloze sterretjes in de 
boom die worden opgedragen aan alle kindjes die gemist worden.

Warmte en steun
“We kiezen ervoor om ouders te erkennen in hun rouwproces, 
de sterretjesweide is een ideale plaats om solidariteit te tonen. 
We hopen dat een bezoek aan de sterretjesweide ouders warmte 
en steun biedt in deze moeilijke periode”, aldus N-VA-schepen 
van Burgerzaken Marleen Van den Eynde. Het oorspronkelijke 
initiatief van de sterretjesweide kwam van Anja Rens (N-VA). 
Haar opvolgster Marleen gaf het project gestalte.

Jongerenpraatpunt in Kontich

What’s Up!?

Op 1 september opende het nieuwe jongerenpraatpunt 
What’s Up!? in Kontich. OCMW-voorzitter Mia Wauters is 
enorm trots op dit mooie initiatief.

Tieners vormen een doelgroep met heel wat vragen, twijfels 
en onzekerheden. De tienertijd staat immers bekend als een 
periode van groei en verandering, op persoonlijk en relationeel 
vlak. Jongerenpraatpunt What’s up!? wil jongeren de ruimte 
bieden om in gesprek te gaan over hun vragen of problemen.

What’s Up!? 
voor jongeren van 12 tot 18 jaar 
  gratis 
  anoniem
  zonder afspraak
  met of zonder ouders 
  iedere woensdagnamiddag van 13 tot 16 uur 
  in de bibliotheek in Kontich Centrum 

Kom binnen voor een babbel of contacteer jongerenpraatpunt 
What’s Up!? whatsup.kontich@gmail.com 

  Cedric Janssen, communicatieverantwoordelijke en lid van 
de raad voor de bibliotheek en gemeenschapscentrum.

  Schepen van Burgerzaken 
Marleen Van den Eynde en 
kunstenaar Pol Pazmany op 
de sterretjesweide.

  OCMW-voorzitter Mia 
Wauters is trots op het 
nieuwe jongerenpraat-
punt What’s Up!?

Meer weten over N-VA Kontich?      N-VA Kontich-Waarloos   @NVA _Kontich   nva_kontich
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Kontichs Specfour erkend als streekproduct
Het Kontichse dorpsproduct Specfour werd erkend als streekproduct. Schepen van Lokale Economie  
Marleen Van den Eynde en de drie Kontichse bakkers zijn bijzonder trots op deze erkenning.

“Streekproducten worden met ambacht 
en liefde gemaakt, wat de kwaliteit alleen 
maar ten goede komt”, klinkt het bij 
Marleen Van den Eynde. Kontich is fier op 
haar streekproducten, door deze erken-
ning zal de Kontichse Specfour nog beter 
tot zijn recht komen.

Bakkerscommissie
Begin 2013 werd een bakkerscommissie 
opgericht die zal waken over het recept en 

de kwaliteit van dit dorpsproduct. Het re-
sultaat van de samenwerking ligt vandaag 
in de etalage van drie Kontichse warme 
bakkers.

De Kontichse Specfour onderscheidt zich 
van andere gevulde speculaas door het  
gebruik van kokos in plaats van amande-
len. De bruine speculaaskorst is broos en 
op smaak gebracht met kaneel en amaret-
to. Je kan hem kopen in blok of als kleine 
ronde gebakjes.

Kontich loopt erdoor
Vrijdag 22 september overspoelden 800 lopers het centrum 
van Kontich. Het mooie weer was fijn voor de lopers en 
bracht heel wat supporters op de been.

De tweede editie van Kontich loopt erdoor werd zo een groot 
succes, met dank aan de sportraad en vele vrijwilligers. Scho-
len, ondernemers, verenigingen en natuurlijk het lokale bestuur 
zetten hun deuren wijd open, zodat alle lopers Kontich op een 
andere manier konden ontdekken.

Uw burgemeester luistert naar u
Uw N-VA-burgemeester Bart Seldeslachts staat ten dienste van alle inwoners. U kan hem 
dus altijd bereiken, of het nu gaat over een groot dossier of een klein probleem.

Hebt u een vraag of suggestie? Spring dan zeker eens binnen op het gemeentehuis.
Of contacteer de burgemeester rechtstreeks via 0474 24 38 90 of burgemeester@kontich.be

Opbrengst N-VA-quiz gaat naar ‘With Love by 
Ferre’
N-VA Kontich-Waarloos schonk 466 euro aan de vzw With love by Ferre. Met de 
stichting willen de ouders van Ferre Grignard uit Kontich de levenslust van hun 
zoontje doorgeven aan zieke kinderen. Ferre overleed eind september 2015 aan een 
zeer agressieve vorm van kanker.

N-VA in de bres voor wereldvrede
Op 11 november was de N-VA met onze burgemeester, sche-
penen, gemeente- en OCMW-raadsleden en bestuursleden 
talrijk vertegenwoordigd aan het Vredesmonument van 
Kontich-Waarloos in het gemeentepark. N-VA-bestuursleden 
deelden witte poppies, een symbool voor wereldvrede, uit aan 
de aanwezigen. Namens de partijafdeling werd een bloemstuk 
neergelegd ter nagedachtenis van alle oorlogsslachtoffers. Ook 
de VOS Vlaamse Vredesvereniging eerde de slachtoffers.

  Werner Peeters (bakkerij Peeters), 
Ivan Gryp (bakkerij Sint Rita), 
Johan Mijlemans (bakkerij Mijlemans), 
Kristin Brouwers (bakkerij Sint Rita) en  
schepen van Lokale Economie Marleen  
Van den Eynde.

  Schepen van Sport Pieter Defoort en N-VA-bestuurs-
lid Peter Van Eyndhoven liepen mee.   Burgemeester Bart Seldeslachts en Marc 

Vincké van de Vlaamse Vredesvereniging.



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

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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