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WILRIJK
‘t Bal van Bossuyt
Op zaterdag 10 oktober
is het verzamelen geblazen bij Volvo Scancar, Boomsesteenweg
375, voor een spetterend bal voor alle
Wilrijkenaren.
Het uitgelezen moment
om samen te genieten van een lekker
diner aan tafel, bubbels, wijn, … en
om daarna samen een flink feestje te
bouwen.
Bent u er graag bij?
Info: balbbwilrijk@gmail.com voor verdere informatie of tickets!

V.U. Jef Eggermont, Doornstraat 227, 2610 Wilrijk

Geen verhoging provincie
belasting!

Samen met u kijken wij uit naar de Geitestoet!
De viering van 1250 jaar Wilrijk kende al heel wat hoogtepunten. Maar
ons dorp wil en zal nog beter doen: op zondag 20 september 2015 trekt
de historische Geitestoet door de straten.
Kristof BOSSUYT: “De Geitestoet vertelt de geschiedenis van Wilrijk in
al zijn aspecten die Wilrijk rijk is. In 1965 knutselde Frans Van Immerseel de eerste stoet in elkaar. Die ging twee zondagen na mekaar uit, al is
de eerste editie toen helemaal uitgeregend. In 1990 werd de draad weer
opgenomen. Qua concept is er al die edities niet veel veranderd vertelde
stoetenbouwer en regisseur Etienne Mommerency ons.
De stoet zelf zal uit twee grote delen bestaan: een terugblik op 1 250 jaar
Wilrijk én natuurlijk de hoogtepunten vanuit 50 jaar Geitestoet. Lange
Wapper en de Bokkenrijders zullen samen met duizenden figuranten
weer present zijn, maar ook Jommeke die in 2015 60 jaar oud werd. Er
was trouwens een grote respons na de oproep voor figuranten en dragers
Honderden waren terug kandidaat: mannen en
vrouwen, volwassenen en kinderen. Het is dus duidelijk
een stoet van de Wilrijkenaren!”

Het Vlaams regeerakkoord voor
ziet de afslanking van de provincies
door het overhevelen van persoons
gebonden bevoegdheden naar de
En de geit blijft het centrale thema?
lokale en/of de Vlaamse overheid.
Kristof BOSSUYT: “Omdat de Wilrijkenaren
Ook het aantal provincieraadsleden
bekend staan en trots zijn op hun geuzennaam als
daalt vanaf de volgende lokale ver
Geitenkoppen, lag het voor de hand dat deze stoet
kiezingen van 2018. De Antwerpse
als thema ‘de geit’ moest hebben.
provincieraad zal dan 33 verkozenen
minder tellen.
Op zondag 20 september kleurt ons dorp geel en
blauw. Jong en oud, iedereen wordt die dag verBedoeling is om een nog slagkrach
Kristof BOSSUY T
wacht. Breng familie, vrienden en kennissen mee.
tiger, efficiënter en zuiniger beleid te
Laat zien dat Wilrijk leeft en bruist!”
voeren.
In sommige persmedia verschenen
Bij deze doen wij dan ook een oproep om mee te werken aan het blauw
al onmiddellijk onheils
en geel doen kleuren van ons dorp. Wees samen met ons trots om
berichten waarin gesproken
geitenkop te zijn.
werd over een nieuwe verho
ging van de provinciale be
lasting. Maar deze zal, ook
niet na de hervorming van
de provincies, niet verhoogd
worden. Zeker niet als dit
afhangt van eerste gede
puteerde Luk LEMMENS.
Luk LEMMENS

www.n-va.be/wilrijk

Archeologische vondst in Wilrijk!
Op een werf van een bouwbedrijf nabij de Bist werden vijf molenstenen opgegraven op de site van de vroegere dierenspeciaalzaak Tom & Co.
Drie grote molenstenen, die duidelijk bij elkaar horen, zijn vermoedelijk afkomstig uit een
oliemolen van het type ‘rosmolen’, waarbij de stenen werden aangedreven door lastdieren.

Zaterdag 26 september 2015

Waarschijnlijk zijn het de restanten van de rosmolen van brouwer Jozef NAGELS, omgeving
Bist.
Omdat de stenen niet mochten verloren gaan en de
werken geen vertraging mochten oplopen, diende
er snel gehandeld te worden. Onze districtsschepen Linda VERLINDEN, bevoegd voor Erfgoed,
was samen met het districtscollege meteen overSchepen
tuigd van het belang van de vondst en nam onmidLinda VERLINDEN
dellijk actie om de molenstenen veilig te stellen voor
de toekomst. Het plan is om de massieve molenstenen te recupereren als zitgelegenheid op de Bist of in de nabije omgeving
van de vindplaats.

Op zaterdag 26 september nodigen de Antwerpse mandatarissen u van harte uit in
Captain’s Lounge, Beatrijslaan 27, 2050 Antwerpen Linkeroever voor een dagje plezier
voor het hele gezin.
Vanaf 12 uur kan u smullen van de lekkerste pannenkoeken van ’t Stad terwijl u geniet
van een gezellige middag onder politieke vrienden, begeleid door een streepje muziek.
De kleinsten kunnen zich uitleven op onze springkastelen of zich laten verwennen
door onze schminksters.

Een goede samenwerking tussen het districtsbestuur en het verenigingsleven kan leiden tot positieve resultaten! Vertrouwen, wederzijds respect
en een open communicatie zijn daarbij essentieel.

“Stilaan kan ik weer in mijn kracht
gaan staan.”
Leen, 20 jaar

Sport in Wilrijk
De voorbije maanden kende Wilrijk
weer enkele hoogtepunten, zeker
het vermelden waard. Wat voetbal
betreft, vierde KFCO Beerschot Wilrijk de kampioenstitel en zowel SK
Wilrijk als VK Valaarhof promoveren in hun respectievelijk reeksen.

Schepen
Robert MOENS

De voorbije weken hebben we tijdens het jaarmarkt weekend volop
kunnen genieten van een echt wielerfeest. Op vrijdag vond de derny-

OPBRENGST GAAT
NAAR VZW TEJO
wedstrijd plaats en op de jaarmarktdag zelf grepen de
vrouwen hun kansen tijdens een internationale vrouwenwedstrijd. Op 23 augustus is het nieuwe kunstgrasveld van VK Valaarhof ingehuldigd. Meer hierover in
ons volgende infoblad.

De opbrengst van deze middag wordt
geschonken aan de Antwerpse vzw Tejo.

Gemotiveerde jeugdtherapeuten begeleiden deze
jongeren. De therapeuten krijgen extra vorming
om zich in te leven in de wereld van de jongeren.
Een ondersteuningsteam van externe
deskundigen adviseert de groep
jeugdtherapeuten regelmatig.

Resultaatsverbintenis inburgeringstraject

Vlaams minister HOMANS: “Het attest zal hierdoor aan waarde winnen,
in de eerste plaats voor de inburgeraar maar bijvoorbeeld ook voor werkgevers en de bredere samenleving.” Ook in het kader van het verkrijgen van
de Belgische nationaliteit kan het inburgeringsattest gebruikt worden. “De
taalkennis die je via het attest bewijst, komt overeen met de talenkennis die nodig is om de nationaliteit
te verwerven”, aldus minister HOMANS. Alleen nieuwkomers van buiten de Europese Unie zijn verplicht een
inburgeringscursus te volgen. Inburgeraars die uit Europa komen, kunnen ervoor kiezen vrijwillig in te burgeren. En dat laatste gebeurt meer en meer: in 2009 telde Vlaanderen nog ongeveer 5 500 vrijwillige inburgeraars, in
2014 waren dat er al 11 879.

wilrijk@n-va.be

“Al tijdens het eerste gesprek bij TEJO
ondervond ik dat mijn therapeut me begreep.”
Aisha, 17 jaar

Die is sinds 2010 actief en biedt laagdrempelige
hulp aan jongeren die met psychische problemen
kampen, zodat de situatie niet escaleert.

Voor het komende jaar ziet het er alvast ook niet slecht
uit. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de
budgetopmaak 2016. Over de plannen geef ik nog niets
vrij maar er zitten enkele verrassingen van formaat in.

Vlaams minister van Inburgering en Integratie Liesbeth HOMANS (N-VA)
voert op 1 januari 2016 een resultaatsverbintenis in voor het inburgeringstraject. Dat wil zeggen dat het inburgeringsattest enkel nog zal uitgereikt worden indien de inburgeraar geslaagd is voor MO (Maatschappelijke Oriëntatie)
en NT2 (Nederlands voor anderstaligen). Momenteel gebeurt dat nog op basis
van een inspanningsverbintenis.

“De scheiding van mijn ouders bracht
me helemaal in de war. Ik ben blij dat ik
er met iemand over kan praten.”
Lien, 11 jaar

www.tejo.be

Hoe inschrijven?
U kan kaarten bestellen via david.dogge@n-va.be.
Het juiste bedrag stort u op rekeningnummer
BE23 7512 0231 8091 van N-VA Stad Antwerpen.
Per kaart betaalt u 10 euro. Dat geeft u recht op twee
pannenkoeken en een drankje.
U kan ook gebruik maken van onze afhaaldienst. Graag van
te voren doorgeven hoeveel pannenkoeken u wenst af te halen
en op welk tijdstip.

Meer info?
david.dogge@n-va.be - mobiel: 0497 35 95 90.

www.n-va.be/antwerpen
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Langer werken om pensioenen
betaalbaar te houden
maar 45 jaar loopbaan voor
volledig pensioen blijft ongewijzigd
Gemiddelde effectieve
pensioenleeftijd

Chauffeur
Begin
loopbaan

18 jaar

vanaf 2030
Wettelijk
pensioen

63 jaar

Vervroegd
pensioen

61 jaar

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

Medisch secretaresse

Scheikundige

21 jaar
45 jaar
loopbaan

23 jaar
45 jaar
loopbaan

66 jaar
63 jaar

43 jaar
loopbaan

67 jaar
65 jaar

42 jaar
loopbaan

44 jaar
loopbaan

42 jaar
loopbaan

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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