
Geniet van de zomer!

Ontmoet reuzin Cécile in de Geitestoet
Op 19 maart werd onze reuzin Cécile gedoopt. Cécile was een populaire goeivrouw uit 
het begin van de vorige eeuw. Een goeivrouw – of vroedvrouw – beoefent een van de 
oudste beroepen ter wereld. In Wilrijk werd ze vanaf de 18de eeuw door het gemeente-
bestuur aangesteld om mee zorg te dragen voor het geslacht van morgen. 

Cécile inspireerde stoetenbouwer Frans Van Immerseel om een reuzenpop te ont-
werpen voor de allereerste Geitestoet in 1965. De oorspronkelijke reuzenpop is spijtig 
genoeg niet bewaard gebleven.

Het technisch comité van de Geitestoet deed fantastisch werk. Ze hebben haar opnieuw 
tot leven gebracht en gedoopt. Cécile is dus opnieuw te bewonderen in de stoet van 25 
september.

Wekelijkse markt op het Michel Willemsplein: 
iedereen welkom
Nu het Michel Willemsplein heraangelegd is, is dat vanaf september de perfecte locatie 
voor de wekelijkse markt. We hopen dat het nieuw aangelegde plein de markt een extra 
boost zal geven en dat er veel marktkramers en veel bezoekers aanwezig zullen zijn.

Jaarmarkt 
Nu corona bijna achter ons ligt, keren we stilaan terug naar ‘het normale’. Op maandag 
8 augustus is het eindelijk opnieuw jaarmarkt. Die vindt plaats op de Bist. Het wordt 
voor Wilrijk de mooiste dag van het jaar.

Beste Wilrijkenaar

De pandemie ligt bijna achter ons. We 
pakten de draad weer op en Wilrijk 
bruist opnieuw. We kijken nu al uit 
naar de jaarmarkt, en vooral naar de 
Geitestoet op 25 september. Iedereen 
is van harte welkom!

U loopt ons tijdens de zomer zeker 
tegen het lijf. Spreek ons aan en trek 
aan onze mouw, want met uw frisse 
ideeën blijven we werken aan een nóg 
aangenamer Wilrijk. Zodat we met 
recht en reden trots mogen zijn op 
ons ‘dorp in de stad’. Alleen met uw 
hulp kunnen we Wilrijk verbeteren.

We hopen op  een onbezorgde en 
coronavrije zomer. We wensen het u 
alleszins toe!

Zomerse groeten

Kristof Bossuyt, 
districtsburgemeester

Sanne Descamps, 
voorzitter N-VA Wilrijk

Via erfgoed geven we op een 
ludieke manier aandacht aan de 
zorgberoepen.”
Linda Verlinden, districtsschepen van Senioren,  
Dierenwelzijn, Erfgoed, Sociale aangelegenheden & Gezin

Op het Michel Willemsplein is 
ruimte genoeg voor extra markt-
kramers en voor veel bezoekers.”
Robert Moens, districtsschepen van Sport,  
Markten en foren, Jaarmarkt
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De N-VA-mandatarissen in de districtsraad
Waarom wil je je engageren voor Wilrijk?
Sinds januari 2022 ben ik de nieuwe fractievoorzitter van N-VA Wilrijk. Ik wil op een constructieve ma-
nier werken aan een nog mooier, welvarender en bruisender Wilrijk. Dat doe ik door aanwezig en aan-
spreekbaar te zijn voor elke Wilrijkenaar. Buslijn 22 is een dossier dat mij nauw aan het hart ligt. Samen 
met de andere fractieleden volg ik dat van dichtbij op. Naast mijn politiek engagement ben ik vrijwilliger 
bij judoclub Asahi Wilrijk.

Naam: Xeno Wauters
Wijk: Valaar

Waarom wil je je engageren voor Wilrijk?
Ik engageer me al sinds 1995 voor onze mooie gemeente. Ik zit nu in mijn tweede ambtstermijn bij de 
N-VA. Het Valaar ligt mij nauw aan het hart. Ik zet me dagelijks in voor die wijk. 

Naam: Sophie Stukken
Wijk: Valaar

Waarom wil je je engageren voor Wilrijk?
Ik woon sinds mijn geboorte in wijk Centrum, maar ik sta klaar voor alle Wilrijkenaren. Ik luister naar al 
hun vragen en problemen. Ik ga niets uit de weg. Ik streef naar een mooi, gezellig, groen en (verkeers)veilig 
Wilrijk. 

Naam: Els Vanderelst
Wijk: Centrum

Waarom wil je je engageren voor Wilrijk?
Ik zetel al drie jaar in de districtsraad van Wilrijk. Mijn focus ligt vooral op het openbaar domein. En ik 
verdedig de belangen van jongeren en senioren. Wilrijk is een prachtig district. Ik wil er alles aan doen om 
het leven in Wilrijk nóg aangenamer te maken.

Naam: Philippe Kussé
Wijk: Oosterveld

Waarom wil je je engageren voor Wilrijk?
Wilrijk en de Wilrijkenaren liggen me nauw aan het hart. Ze kunnen op mij rekenen.
Ik ben actief in verschillende verenigingen en ik steek er graag de handen uit de mouwen. 

Naam: Frida Boeykens
Wijk: Neerland

Waarom wil je je engageren voor Wilrijk?
Ik wil graag een aanspreekpunt zijn voor jong en oud. Ik ben een actieve zeventigplusser. Ik woon al 52 
jaar in de Valaarwijk, en ik zie in mijn omgeving veel oudere mensen. Ook voor hen wil ik mij inzetten. Ik 
probeer te antwoorden op al hun vragen.

Naam: Monique Mahieu
Wijk: Valaar

Waarom wil je je engageren voor Wilrijk?
Ik wil luisteren naar de noden van de buurtbewoners. Verkeersveiligheid en het onderhoud van onze straten 
zijn mijn stokpaardjes. Mensen met sociale problemen moeten geholpen worden. Daarom verwijs ik hen 
door naar de juiste instanties.

Naam: Magda Biesemans 
Wijk: Koornbloem

wilrijk@n-va.be
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Nieuw bestuur
De leden van N-VA Wilrijk kozen een nieuwe bestuursploeg. Die zal de N-VA in Wilrijk de komende drie jaar levendig houden. De nieuwe 
ploeg is een geslaagde mix van jong en oud. Op onze website stellen we iedereen voor. Neem een kijkje op www.n-va.be/wilrijk

Wijkbezoek
Het was veel te lang geleden, maar eind april 
was er eindelijk weer een wijkbezoek. Dit 
keer stonden we met ons gele tentje in de 
Heistraat. Volgende keer komen we elkaar 
zeker tegen in een andere wijk.

Paaspakket
Net zoals in 2020 kregen onze leden de kans 
om zich aan te melden voor een geschenk-
pakket. Daarmee bedanken we hen voor hun 
steun. Dit keer was het een paaspakket. Het 
aantal aanvragen was overweldigend: de 
chocolade vloog de deur uit!

www.n-va.be/antwerpen
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Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

 

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA  

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld:  

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid.  
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van  

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Peter De Roover
Kamerfractievoorzitter

Annick De Ridder
Vlaams Parlementslid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022


