
Beste Kapellenaar,
Met de zomer in het vooruitzicht en een vaccinatiecampagne
die op volle toeren draait, krijgen we er elke dag meer 
vertrouwen in dat we stilaan onze vrijheid zullen herwinnen. 
Vrijheid die we samen hebben afgedwongen door ons aan de 
coronaregels te houden, creatief en flexibel om te gaan met 
de situatie en te blijven vechten tegen het virus.

Licht aan het einde van de tunnel

Ook nu de terrasjes weer open zijn en we opnieuw kun-
nen genieten van leuke dingen, zullen we nog een aantal 
maatregelen moeten respecteren. Laat ons dat vooral doen. 
Uit respect voor de hulpverleners en iedereen die onder 
deze pandemie heeft geleden, en in het besef dat het laatste 
coronaslachtoffer er nog altijd één te veel zal zijn. Als we nog 
even volhouden, kunnen we elkaar snel weer ontmoeten op 
Parkies, onze dorpsdag, Kapellen Zingt of een van de evene-
menten van onze lokale afdeling. 

Hard werken voor Kapellen

In deze editie van ons huis-aan-huisblad stellen we u graag 
onze mandatarissen voor. Zij werken hard om Kapellen elke 
dag opnieuw goed te besturen. U maakt ook kennis met 
enkele bestuursleden die zich belangeloos inzetten om N-VA 
Kapellen mee op de kaart te zetten. Kapellenaar en N-VA’er 
Johan Van Overtveldt verduidelijkt wat Europa voor het 
lokale beleid kan betekenen en licht het Europese herstelbeleid 
toe. Tot slot wil ik via deze weg Valerie Van Peel feliciteren. 
Zij werd verkozen tot nationaal 
ondervoorzitter van de N-VA. 
Proficiat, Valerie!

Werner Van Staey
Voorzitter N-VA Kapellen

Wordt u de winnaar van onze Kapelse puzzel?
1   Koninklijke Heemkring van Kapellen.

  Kapelse politica, tevens ondervoorzitter N-VA.
3   Welke straat herkent u op deze foto? ------>
4   Vul aan: dienstencentrum ‘t … in Putte.
5   Hoeveel vrouwelijke bestuursleden vindt u 

terug op de website van N-VA Kapellen?
6   Andere naam voor het standbeeld Treurende 

Moeder. 
7   Hoe heet het ‘Hoogbooms’ bier?
8   Welke bezienswaardigheid vindt u in het Erfgoedcentrum Hoeve 

Van Paesschen?
9   In welk bos kan u het Loopgravenpad ontdekken?
10   Hoe heet de Putse geribbelde speculaaskoek?
11   Naam van de exporuimtes in ‘t Oud Gemeentehuis.
12   Sportieve gezinsactiviteit van Kapellen naar Brasschaat en terug.

Welk gebouw verschijnt er in de gekleurde kolom? Mail het antwoord voor 30 
juni naar kapellen@n-va.be of bezorg de oplossing op een van de adressen 
hiernaast. De winnaar ontvangt een cheque van Beleef Kapellen!

Lieve Calle, Oude 
Ertbrandstraat 25
Anke Wellens, 
Bareellaan 20

Werner Van Staey, 
Palmstraat 39
Marleen Hermans, 
Gasstraat 34

Peter Vanalme, 
Vinusakker 75

Valerie Van Peel verkozen tot N-VA-ondervoorzitter (p. 2) Maak kennis met bestuursleden Marleen en Anke (p. 4)

Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Jan Jambon, Vlaams minister-president
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 20 mei.
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TROTS OP ‘ONZE’ ONDERVOORZITTER

Uw N-VA-vertegenwoordigers

Luc Devriese
Schepen, voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst

 Sociale zaken, wonen en ondernemen
luc.devriese@n-va.be

IN HET SCHEPENCOLLEGE

IN DE GEMEENTERAAD

Veiliger een terrasje doen op het 
Dorpsplein
De aanwezigheid van kwalitatieve horeca in het centrum van een gemeente is 
essentieel om een zekere gezelligheid te creëren. Het bestuur heeft daarom de laatste 
jaren de horeca aan de zonnekant van het Dorpsplein gestimuleerd. Het sluitstuk 
van dit beleid is de beslissing om de straat autovrij te maken door middel van een 
verdwijnpaal, opdat de horecazaken er een mooi terras zouden kunnen voorzien.

In de huidige coronatijden zijn grote terrassen nog belangrijker. De gemeente ziet 
er wel op toe dat de terrassen op een kwalitatieve manier worden georganiseerd, 
rekening houdend met de geldende regelgeving. De parkeerplaatsen voor perso-
nen met een beperking aan de bibliotheek blijven bovendien toegankelijk.

Profi ciat, 

Valerie Van 

Peel!

Valerie Van Peel 
Gemeenteraadslid, 
Kamerlid, ondervoorzitter 
N-VA

 Sociale zaken
valerie.vanpeel@n-va.be

Nancy Van Huffelen 
Gemeenteraadslid, 
bestuurslid N-VA 
arrondissement Antwerpen, 
partijraadslid

 Dierenwelzijn, milieu, 
duurzaamheid, personen 
met een beperking
nancy.vanhuffelen@n-va.be

Peter Vanalme
Gemeente-, politie- en 
cultuurraadslid

 Sport, jeugd, horeca, 
ondernemen
peter.vanalme@n-va.be

Firozeh Sadeghi
Gemeenteraadslid

 Sociale zaken, 
senioren, jeugd en gezin
ashraf.sadeghi@n-va.be

Lieve Calle
Gemeente- en 
politieraadslid

 Senioren, jeugd, 
evenementen, 
ondernemen
lieve.calle@n-va.be

Vital Lambert
Gemeente-, politie- en 
cultuurraadslid

 Mobiliteit, vergunningen
vital.lambert@n-va.be

Nathalie Weeremans
Gemeenteraadslid

 Ondernemen, jeugd, sport, 
evenementen
nathalie.weeremans@n-va.be

Lieva Van Beek
Lid bijzonder comité voor de sociale dienst
lieva.vanbeek@n-va.be

IN HET BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST

Wilfried Van Wesenbeeck
Lid bijzonder comité voor de sociale dienst
wilfried.vanwesenbeeck@n-va.be

kapellen@n-va.be
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Johan Van Overtveldt, Kapellenaar in Europa
In onze vorige editie vroegen we u of u graag in Kapellen woont en waarom precies. We 
kregen heel wat interessante reacties, waarvoor dank. Drie gelukkigen hebben ondertussen 
hun Beleefcheque ontvangen. Ons bestuurslid Wilfried Van Wesenbeeck stelde dezelfde 
vraag aan Johan Van Overtveldt. Benieuwd naar zijn mening? Lees dan zeker verder.

Dag Johan, laat ons beginnen met de vraag die we onze lezers 
stelden in de vorige editie van dit huis-aan-huisblad: woon je 
graag in Kapellen en waarom?
“Ik woon graag in Kapellen omdat het een goed geleide gemeente 
is met veel groene ruimte, waar het aangenaam wonen is en waar 
het ook qua veiligheid goed toeven is. Ook qua bereikbaarheid 
is Kapellen een goede uitvalsbasis. Ik moet vaak naar Brussel, 
niet alleen met de wagen maar ook met de trein. Kapellen heeft 
goede verbindingen. Er zijn dus vele redenen en ik ben dan ook 
blij dat ik hier in Kapellen kan wonen.”

Je bent Europees Parlementslid voor de N-VA. Wat is de invloed
van Europa op onze gemeente Kapellen?
“Wel, Europa zou veel moeten betekenen voor elke burger. Of hij 
nu in Kapellen, in Litouwen of in Portugal woont, dat zou 

eigenlijk niet zoveel 
mogen uitmaken. Maar 
er schort nogal wat aan 
Europa en dat is juist 
waar we met onze N-VA-
mensen in Europa aan 
trachten te werken. Als je 
bijvoorbeeld kijkt naar de gezondheidscrisis die we nu mee-
maken. Als Europa daar slagvaardiger had gereageerd, sneller 
én krachtdadiger, dan hadden we nu al veel verder gestaan met 
de vaccinaties. Onze Vlaamse Regering heeft daar niet tekort-
geschoten, maar er waren gewoon te laat, te weinig vaccins ter 
beschikking. Dat is in de eerste plaats te wijten aan het niet 
performant optreden van Europa. We moeten Europa dichter bij 
de burger brengen, ook bij de burger van Kapellen. Dit speciaal 
voor de materies waar Europa toegevoegde waarde kan bieden, 
zoals dat in deze crisis had kunnen zijn. Helaas schiet Europa 
tekort, zoals trouwens in vele zaken. Er is dus voor Europa nog 
veel werk aan de winkel en daarbij is onze N-VA-inbreng zeker 
noodzakelijk.”

Europa werkt ook aan een herstelbeleid. Kan je daar wat meer 
over vertellen?
“Wel, Europa heeft nu dat fameuze coronaherstelfonds, het 
‘Recovery and Resilience Facility’ gecreëerd. 750 miljard, waar-
uit België helaas – door een minder goede interventie van de 
federale regering – maar 5 miljard zal kunnen putten, maar dat 
normaal gezien de Europese economie een serieuze stimulans 
zal geven. Ik denk dat dit een goede zaak is en een goede bijdrage 
aan het herstel. Maar ik denk dat wat de Vlaamse Regering doet 
nog veel belangrijker is, onder meer door ondernemingen te 
steunen om hen toe te laten om niet alleen te overleven maar, 
eens de miserie van deze gezondheidscrisis achter de rug is, om 
mensen weer tewerk te stellen en zo voor groei en welvaart te 
kunnen zorgen.”

Word lid van de N-VA
Bent u Vlaming in hart en nieren en schaart u zich achter 
onze standpunten? Dan bent u de persoon die we zoeken. 
Wilt u zich actief of minder actief engageren, laat het ons 
weten. Meer info op www.n-va.be/kapellen of stuur een 
mailtje naar kapellen@n-va.be.
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Maak kennis met 
bestuursleden 
Marleen en Anke
In deze en de volgende edities van dit 
huis-aan-huisblad stellen we graag onze 
bestuursleden aan u voor. Zo leert u onze 
lokale afdeling beter kennen. We willen 
immers geen onbekende Kapellenaren 
blijven en willen ons zo toegankelijk 
mogelijk opstellen, zodat u met al uw 
vragen bij ons terechtkan. 

De spits wordt afgebeten door twee 
enthousiaste dames die heel veel 
verwezenlijken achter de schermen. 
In tijden van corona spreken ze elkaar 
onder een stralende lentezon. Beide 
dames vertellen hoe ze in onze lokale 
afdeling terechtkwamen en wat ze in 
de toekomst willen zien veranderen.

Anke: Marleen, je bent nog niet zo 
lang actief als bestuurslid. Wat heeft 
je gemotiveerd om in onze afdeling te 
stappen?

Marleen: “Na het sluiten van mijn eigen 
zaak, kreeg ik meer vrije tijd. Ook al 
vul ik enkele gaatjes in mijn agenda met 
mijn freelanceactiviteiten, toch wilde 
ik deze extra tijd graag zinvol beste-
den, om iets te doen bewegen in onze 
maatschappij. Daar kwam nog bij dat ik 

een ruime interesse heb in politiek. De 
keuze was dus snel gemaakt.”

Anke: Waarom specifiek de N-VA?

Marleen: “Omdat die partij me het 
meest aanspreekt, Vlaamsgezind. Bin-
nen de N-VA draaien ze niet rond de 
pot en uiten ze hun bezorgdheden en 
standpunten zonder er doekjes om te 
winden. Zij sluiten gewoon het best aan 
bij mijn politieke overtuiging. De N-VA 
staat voor rechten én plichten, wat ik 
niet onbelangrijk vind, én komt nog 
steeds op voor Vlaanderen. Bij hen vind 
ik de juiste maatschappijvisie.”

Marleen: Goed dat je dit mij vraagt, 
maar hoe zit het bij jou? Hoe komt het 
dat je buiten je dagelijkse en drukke 
verantwoordelijkheden ook nog zoveel 
doet voor onze partij?

Anke: “Om te beginnen had ik nooit 
gedacht dat ik mijn eerste kleine stappen 
zou zetten in de politieke wereld. Laten 
we zeggen dat het een samenloop van 
omstandigheden was. De N-VA heeft 
mij op nationaal vlak altijd getriggerd, 
waardoor ik mijn nieuwsgierigheid 
niet kon bedwingen en ook lokaal ging 
kijken. Weliswaar vanop afstand, wat 
zonder dat ik het goed en wel besefte, 
uitdraaide op veel meer. Ik ben wel 
tevreden met hoe alles is gelopen en ben 
enorm trots om mee de stenen te kunnen 

verleggen binnen onze welvarende 
gemeente. En dat in een prachtig, sterk 
en hopelijk ooit zelfstandig Vlaanderen.”

Marleen: Wat zou je specifiek nog 
willen veranderen naar de toekomst toe 
en wat zijn jouw persoonlijke ambities 
op langere termijn?

Anke: “Laten we zeggen dat ik voor 
mezelf bijna nooit op voorhand een weg 
uitstippel. Ik laat de dingen gewoon op 
mijn pad komen. Op politiek vlak zal 
dat niet anders zijn. Momenteel zet ik 
mezelf heel hard in achter de schermen. 
Misschien is het mijn stille droom om 
ooit een functie te bekleden waarin ik 
werkelijk een verschil kan maken. Niets 
is mooier dan vooruitgang te realiseren 
die voor iedereen zichtbaar is.”

Anke: Marleen, je zet me met deze 
vraag helemaal aan het denken. Ook 
maak je mij nieuwsgierig naar hoe dit 
bij jou zit.

Marleen: “Ik hoop vooral dat de N-VA 
een nog grotere impact zal hebben 
op het dagelijkse bestuur van onze 
gemeente. De N-VA heeft zoveel mooie 
waarden en ambities die nog meer aan 
bod kunnen komen. Als je naar onze 
programmapunten kijkt, ben ik ervan 
overtuigd dat die een verschil kunnen 
maken voor Kapellen.”

MARLEEN HERMANS

•  61 jaar 
•  Geboren en getogen in de Gasstraat in Kapellen en daar nog steeds graag wonend
•  Bezige bij die haar agenda vult met allerlei freelanceactiviteiten
•  Ledenverantwoordelijke, verantwoordelijk voor het huis-aan-huisblad én lid van ons evenemententeam

ANKE WELLENS

•  33 jaar
•  Woont al twaalf jaar in de 

Bareellaan
•  Werkt als leidinggevende 

binnen een logistieke afde-
ling van een multinational

•  Secretaris, communicatie-
verantwoordelijke én deel 
van het evenemententeam

www.n-va.be/kapellen
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Kapellen erkent European Disability Card
Op vraag van N-VA Kapellen erkent ook onze gemeente binnenkort de European Disability Card. Met die kaart kunnen personen 
met een beperking eenvoudig aantonen dat ze recht hebben op bepaalde voordelen bij onder meer sport- en culturele activiteiten. 

In het verleden bleven personen met een beperking vaak in de kou staan omdat ze hun handicap niet op 
papier konden bewijzen bij aanbieders van cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten. De European Disa-
bility Card maakt een einde aan die ongemakkelijke situaties. Met de kaart kunnen ook mensen met 
een beperking die niet meteen zichtbaar is bewijzen dat ze recht hebben op bepaalde voordelen. Het 
gaat daarbij niet zozeer om kortingen, maar wel om bijvoorbeeld aangepaste begeleiding en plaatsen. 

Wie meer over de kaart wil weten kan terecht op de website eudisabilitycard.be of bij 
gemeenteraadslid Lieve Calle (lieve.calle@n-va.be).

N-VA stekelt de egel een hart 
onder de riem
De egels zijn weer wakker uit hun winterslaap en het 
paarseizoen is aangebroken. Ze zijn dus volop onderweg 
om voedsel te zoeken. Dat doen ze graag door van de 
ene naar de andere tuin te gaan. Is uw tuin hermetisch 
afgesloten met een omheining? Dan moet het diertje 
langs de straatkant om naar de volgende tuin te gaan. 
Daarbij loopt hij uiteraard gevaar. Elk jaar sterven er op 
die manier helaas vele egeltjes. N-VA Kapellen gee�  u 
alvast enkele tips om de egel te beschermen.

1   Maak een ‘egelwegel’ in uw omheining, een opening 
van ongeveer 15 x 15 cm waar de egel door kan kruipen 
om zijn weg veilig verder te zetten.

2   Maai zo weinig mogelijk en laat de robotmaaier aan de 
kant, vooral ’s avonds en ’s nachts.

3   Hebt u een hond? Voorzie voldoende schuilplaatsen 
voor de egel door ruige hoekjes te creëren.

4   Plaats een egelhuisje. 

5   Geef een egel nooit melk. Een laag schoteltje met water 
is voldoende. Egels houden ook erg van kattenbrokjes. 
Ze kunnen trouwens vooral hulp gebruiken in de lente 
(als ze ontwaken uit de winterslaap) en in de herfst (om 
genoeg op te vetten voor hun winterslaap).

Wilt u meer info? Spreek onze bestuursleden Paul Wijnen 
of Nancy Van Huffelen aan. Zij kunnen u er vast meer over 
vertellen.

Geef sluikstorten geen kans
Sluikstort blijft een probleem en sensibiliseren is de 
boodschap. Via mooimakers.be werd een wedstrijd 
uitgeschreven en een klas van de provinciale school 
De Masten in Kapellen was een van de winnaars. Hun 
idee, vuilnisbakken waar zwerfvuilgrijpers aanhangen, 
zal door de gemeente ingezet worden in de Parkweg, 
Bergstraat, Watertoren, Dorpsstraat en 
Kerkstraat.

Veiligheid: een kwestie van 
preventie, zichtbaarheid en 
handhaving
Voor N-VA Kapellen is uw veiligheid van essentieel belang. De 
politie van politiezone Noord is er om ons daarbij te helpen.

Ken uw wijkagent

Elke Kapelse wijk heeft een wijkagent, die weet wat er leeft 
in zijn wijk. U komt hem geregeld tegen op straat, waar hij 
makkelijk aanspreekbaar is. U vindt uw wijkagent op 
www.pznoord.be in de rubriek ‘Mijn wijkagent’.

Sluit u aan bij een buurtinformatienetwerk

Bent u al aangesloten bij een buurtinformatienetwerk (BIN)? 
Dat is een samenwerking tussen burgers en de lokale politie 
om de veiligheid in uw buurt te verhogen. Ons bestuurslid 
Wilfried Van Wesenbeeck richtte zo’n drie jaar geleden een 
BIN op en is sindsdien coördinator van BIN Bomenwijk. Een 
overzicht van alle actieve BIN’s vindt u op www.pznoord.be 
in de rubriek ‘Preventie’.

Vraag vakantietoezicht aan

Gaat u op vakantie? De politie houdt een oogje in het zeil! Bij 
onregelmatigheden verwittigt de politie een door u gekozen 
vertrouwenspersoon. Druk het formulier ‘aanvraag vakantie-
toezicht’ af dat u vindt op www.pznoord.be en breng het 
enkele dagen voor vertrek binnen in het politiekantoor in 
Kapellen. Of vul een online aanvraag in via ‘police-on-web’.

kapellen@n-va.be
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Jan Jambon, Vlaams minister-president

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 


