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Kapellen staat er sterker dan ooit
Beste Kapellenaar, 

Dankzij uw vaccinatiebereidheid herwinnen we onze vrijheid. Onze Kapelse ondernemers, werknemers en verenigingen 
tonen hun Vlaamse veerkracht en komen sterker terug dan voor de pandemie. Ook de Kapelse N-VA-afdeling draait 
weer op volle toeren. De wandeling ‘Op zwier met Van Peel en Demir’ was in een vingerknip volgeboekt. Onze leden-
vergadering was een groot succes. Kritische vragen en zeer interessante voorstellen toonden nogmaals hoe groot de 
betrokkenheid van onze Kapelse achterban is.

Onze mandatarissen zijn onder leiding van schepen Luc Devriese hard aan het werk. En ook onze bestuursleden 
engageren zich in én naast het bestuur om van Kapellen een nog betere plek te maken. Zo ook Mireille Vingerhoets 
en Nicole Recourdon, die zich inzetten in het buddyproject. Hun verhaal leest u op pagina 4.

Wilfried Van Wesenbeeck zet zich in BIN Bomenwijk dan weer in om die mooie wijk veiliger en aangenamer te maken. 
En Lieve Calle oogstte met haar team voor de tweede maal op rij succes met ‘Op stap in Kapellen’. Op dit moment bereidt 
ze samen met Plein 70 de kerstmarkt voor, die na jaren weer in Putte zal plaatsvinden. Nancy Van Huffelen vertegen-
woordigt tot slot met veel inzet onze afdeling op arrondissementeel niveau. Zo worden ook daar de Kapelse belangen 
behartigd.

De Kapellenaar en onze afdeling staan er na de coronacrisis sterker dan ooit. Wilt u zelf 
bijdragen tot dit succes? Spreek ons aan, deel uw mening met ons en samen maken we 
Kapellen nóg mooier en beter.

Werner Van Staey
Afdelingsvoorzitter

Nieuwjaarsfeest 
N-VA Kapellen
Zaterdag 22 januari
Alle Kapellenaren zijn welkom om samen met ons te klinken op het nieuwe jaar. 

Op zaterdag 22 januari verwachten we u vanaf 19 uur in Café de Lux. 

Tipje van de sluier: partijtoppers steken de handen uit de mouwen!

Noteer nu 
al in uw 
agenda
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Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig



Uw N-VA-vertegenwoordigers

Luc Devriese
Schepen, voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst

 Sociale zaken, wonen, werk, duurzaamheid en energie
luc.devriese@n-va.be

IN HET SCHEPENCOLLEGE

IN DE GEMEENTERAAD

Valerie Van Peel 
Gemeenteraadslid, 
Kamerlid, ondervoorzitter 
N-VA

 Sociale zaken
valerie.vanpeel@n-va.be

Peter Vanalme
Gemeente-, politie- en 
cultuurraadslid

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

Firoozeh Sadeghi
Gemeenteraadslid

 Sociale zaken, 
senioren, jeugd en gezin
ashraf.sadeghi@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

Lieve Calle
Gemeente- en 
politieraadslid

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

Vital Lambert
Gemeente- en politie-
raadslid

 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

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. Kijk voor meer info op www.n-va.be/kapellen 
of stuur een mailtje naar kapellen@n-va.be.

PS Bent u graag als eerste op de hoogte van ons doen en laten? 
Volg N-VA Kapellen dan op Facebook en Instagram.

www.n-va.be/word-lid

N-VA Kapellen nva.kapellen

kapellen@n-va.be
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Winnaar puzzel
De Kapelse puzzelaars konden hun hartje ophalen in de vorige editie van ons huis-aan-huisblad. 
Bedankt allemaal om zo talrijk deel te nemen. Het antwoord dat we zochten was HET BEUKENHOF.

De gelukkige winnaar die werd uitgeloot is C.P. uit Kapellen. Een bon ter waarde van 15 euro van 
Bistro Poulidor werd ondertussen overhandigd en enthousiast onthaald.

Recept

Tartaar van zalm met vinaigrette van limoen 
en notenolie, sjalot en bruine champignons
•  200 gram zalmhaasje
•  1 sjalot, zeer fijn gesneden
•  100 gram bruine champignons
•  2 eetlepels walnotenolie
•  1 koffielepel mosterd
•  2 eetlepels limoensap + rasp van 

1 limoen
•  1 koffielepel roze peperbessen, 

fijn gekneusd
•  1 eetlepel bieslook, fijn gesnip-

perd
•  Gemalen peper en zeezout
•  1 eetrijpe avocado (facultatief)
•  enkele zongedroogde tomaten 

(facultatief)

Snijd de zalm in gelijke 
brunoise van +/- 8 mm. 
Snijd ook de champig-
nons in gelijke brunoise van +/- 6 mm. 
Maak een vinaigrette van de mosterd met 
de notenolie, het limoensap, de rasp en de 
roze peperbessen.

Meng alle ingrediënten, voeg de vinai-
grette ongeveer 1 uur voor het serveren toe 
en zet in de koelkast. Na een half uur even 
omroeren.

Serveer in glaasjes of in lepels. Kruid met 
peper en zout en versier met bieslook.

De eindejaarsperiode komt weer in zicht. Met dit recept van bestuurslid Wilfried 
Van Wesenbeeck maakt u alvast een lekker hapje voor bij het aperitief. 

Benieuwd naar nog meer receptjes? Ontdek Wilfrieds kookkunsten op zijn website oops-healthy-foodpairings.jouwweb.be.
Bent u niet zo’n kookfanaat maar zou u ze wel willen proeven? Dan nodigt N-VA Kapellen u graag uit op haar nieuwjaarsfeest. 

Meer info op pagina 1.

Op stap in Kapellen
De tweede editie van ‘Op stap in Kapellen’ was, net zoals 
de vorige, een geweldig succes. 

Veel ouders en grootouders genoten samen met de kinderen 
van de wandelzoektocht in het centrum van Kapellen. Ook 
de twee fietstochten, één in Putte en één in Hoogboom, wa-
ren een schot in de roos. U kon op eigen tempo één of beide 
zoektochten doen.

De winnaars werden op 21 september feestelijk ontvangen in 
het Beukenhof en konden dankzij onze lokale middenstand 
rekenen op mooie prijzen en een verzorgde receptie.

Bestuursleden Peter Vanalme, Marleen Hermans, Firoozeh Sadeghi, 
Mireille Vingerhoets en organisator Lieve Calle.

Bestuurslid 
en hobbykok 
Wilfried Van 
Wesenbeeck ver-
zorgde de hapjes 
voor de receptie 
na onze leden-
vergadering. 
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NICOLE RECOURDON
•  57 jaar
•  Hoogboom
•  Ondernemer
•  Deel van ons 

evenemententeam
•  Buddy in Kapellen

MIREILLE VINGERHOETS
•  62 jaar
•  Wijk de Sterre
•  Gepensioneerd leerkracht
•  Lid van ons evenemententeam
•  Lokale buddy
•  Afgevaardigde binnen het 

lokaal overlegcomité voor 
kinderopvang

Maak kennis met 
bestuursleden 
Nicole en Mireille
In onze vorige editie kwam u meer te 
weten over onze bestuursleden Marleen 
en Anke. Zoals beloofd maken we hier 
een vaste rubriek van. Vandaag stellen 
we u Mireille en Nicole voor. Ze vertel-
len over hoe ze bij onze lokale afdeling 
terechtkwamen, geven hun visie over 
onze partij en gemeente en geven een 
kleine inkijk in hun leven. 

Dames, jullie hebben beiden een druk 
leven waarin jullie graag omringd zijn 
door familie en vrienden. Ondanks die 
gezellige drukte zetten jullie zich in voor 
onze lokale afdeling. Wat is daarvoor 
de grootste drijfveer?
Nicole: “Bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen in 2012 stond mijn echtgenoot Eric 
op de lijst met de bedoeling aandacht 
te geven aan onze ondernemers. Onze 
kinderen waren toen al wat groter en 
politiek en ondernemen kwamen steeds 
meer aan bod in ons gezin. Hij heeft dus 
mijn interesse gewekt. En kijk, zes jaar 
later was ik zelf kandidaat.” 

Leuk verhaal! Mireille, hoe kwamen 
jouw eerste stappen binnen onze lokale 
afdeling tot stand?
Mireille: “Na een vroegtijdige pensio-
nering kwam er plots veel tijd vrij en die 

wilde ik op een nuttige manier invullen. 
De verkiezingen van 2018 kwamen er 
toen aan en het programma van N-VA 
Kapellen leunde zeer dicht aan bij mijn 
politieke overtuiging. Ik wilde actief 
meebouwen aan een duurzaam, veilig, 
welvarend en warm Kapellen waar 
iedereen zich thuis voelt. Omdat het 
contact met jongeren mij als leerkracht 
altijd geïnspireerd heeft, wil ik mij 
vooral inzetten voor een veilig Kapellen 
waar kinderen en jongeren uit alle lagen 
van de bevolking aandacht krijgen. Zij 
zijn tenslotte onze toekomst.”

Mireille, je haalt hier een gevoelig 
onderwerp aan, sociaal contact voor 
alle lagen van de bevolking. Ik merk 
dat je daar veel belang aan hecht.
Mireille: “Ja, klopt. Om die reden enga-
geer ik mij ook als vrijwilliger bij Kind 
en Gezin en neem ik als afgevaardigde 
van de N-VA deel aan de vergaderingen 
van het lokaal overlegcomité voor kin-
deropvang. Ik vind het belangrijk dat 
N-VA Kapellen blijft investeren in de 
toekomst en hoop dat de jeugdwerking 
verder uitgebreid wordt. Jongeren zou-
den nog meer betrokken moeten wor-
den en de kans moeten krijgen om mee 
projecten uit te werken die zij belangrijk 
vinden. Een mooi voorbeeld daarvan is 
onze kindergemeenteraad, maar ik weet 
zeker dat er nog meer in zit.”

Nicole: “Ik sluit mij daar volledig bij 
aan. Maar we mogen, behalve onze 
jongeren, ook onze andere Kapelse 
inwoners niet vergeten. Binnen de 

hockeyclub in Brasschaat heb ik steeds 
als vrijwilliger mijn steentje bijgedra-
gen. Vandaar mijn slogan: via sport 
kunnen mensen ongeacht hun leeftijd uit 
isolement of eenzaamheid geraken.”

Jullie zijn beiden buddy in Kapellen. 
Wat houdt dat exact in?
Nicole: “Buddy’s helpen mensen om 
zich te integreren in onze maatschappij.” 

Mireille: “Als buddy probeer je kwets-
bare mensen te helpen om hun sociaal 
isolement te doorbreken. Door corona 
was dat het voorbije anderhalf jaar 
moeilijk. Er is op dit moment dus veel 
werk aan de winkel.”

Hoe zien jullie de toekomst op 
persoonlijk én politiek vlak?
Mireille: “Op persoonlijk vlak hoop 
ik samen met mijn man nog lang te 
kunnen genieten van onze kinderen en 
kleinkinderen. En dat ik nog lang de 
dingen mag doen die ik graag doe.”

Nicole: “Los van het buddyproject zal 
het in toekomst een grote klus zijn om 
nog meer eenzame mensen te traceren 
om ze uit hun isolement te halen. Ho-
pelijk kan ik daar binnen onze afdeling 
iets voor betekenen. En uiteraard wil ik 
me ook graag verder inzetten voor onze 
ondernemers. Op persoonlijk vlak hoop 
ik nog lang te mogen genieten van onze 
gezellige familiemomenten. Tenslotte 
zijn onze kinderen en kleinkinderen de 
toekomst, zoals Mireille al aangaf.”

MIREILLE VINGERHOETS
•  62 jaar
•  Wijk de Sterre
•  Gepensioneerd leerkracht
•  Lid van ons evenemententeam
•  Lokale buddy
•  Afgevaardigde binnen het 

lokaal overlegcomité voor 
kinderopvang

NICOLE RECOURDON
•  57 jaar
•  Hoogboom
•  Ondernemer
•  Deel van ons 

evenemententeam
•  Buddy in Kapellen

www.n-va.be/kapellen
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Nieuwe trage wegen
Trage wegen zijn verbindingen die hoofdzakelijk gebruikt 
worden door fietsers en voetgangers en geen deel uitmaken 
van het reguliere wegennet. Ze bieden vaak een oplossing om 
voetgangers en fietsers weg te houden van drukke verkeers-
aders met veel gemotoriseerd verkeer. Niet enkel de beleving 
maar ook de veiligheid vaart er wel bij.

Een paar jaar geleden hebben we al een trage verbinding ge-
creëerd tussen de Fortsteenweg en de Bernard de Vadderlaan. 
Op korte termijn willen we ook een trage weg realiseren tus-
sen de Antwerpsesteenweg en de Lieven Gevaertstraat, tussen 
de Streepstraat en de Bonapartelaan en tussen de Heidestraat-
Zuid en Brasschaat.

Deelfi etsen
Deelfietsen zijn een goede oplossing om het gebruik van 
de fiets op een laagdrempelige manier te stimuleren. Onze 
gemeente gaat een samenwerking aan met Donkey Republic. Zij 
zullen elektrische en gewone deelfietsen ter beschikking stellen 
op een aantal mobiliteitsknooppunten in de vervoersregio. 

Voor Kapellen zijn dat: 
•  Kapellen/Stabroek Putte kruispunt (Ertbrandstraat)
•  Kapellen Hoogboom (Hoogboomsteenweg - Oude Gracht)
•  Kapellen Industrie Starrenhof (Kapelsestraat - Starrenhof-

laan)
•  Kapellen NMBS-station (Koolkaai - Stationsstraat)

Naast die hubs, die gefinancierd worden door Lantis, heeft 
de gemeente ook de intentie om deelfietsen te voorzien in het 
centrum (Antwerpsesteenweg/Korte Vredestraat).

N-VA Kapellen in actie

 N-VA Kapellen bezorgt de 
ondernemers een leuke verrassing 
op de dag van de klant.

 Weer of geen weer, 
een terrasje doen is 
altijd leuk!

 Spoorfi etsen als teambuilding.  Algemene ledenvergadering.

 Op zwier met Van Peel en Demir.

Minister Ben Weyts investeert in Kapelse scholen
Digitaal onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeerde ruim 800.000 euro in Digisprong-middelen. Digitaal onderwijs kan 
een geweldige aanvulling zijn op het klassieke onderwijs. Zo kan je via digitale weg sterke leerlingen meer uitdaging aanbieden 
en kwetsbare leerlingen beter ondersteunen. 

Moderne schoolgebouwen

Daarbovenop werd er nog een budget van bijna 200.000 euro vrijgemaakt voor onze vrije basis-
school Klavertjevier en voor De Putse Knipoog. Concreet wordt dat gebruikt voor renovaties. Denk 
maar aan het vernieuwen van het dak en elektrische installaties. Zo blijven we inzetten op vernieu-
wing en modernisering van onze schoolgebouwen in het belang van alle leerlingen en leerkrachten.

kapellen@n-va.be
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Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig
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