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Familiedag N-VA Edegem op zondag 11 maart 

Veilig thuis in een welvarend Edegem!
N-VA Edegem nodigt jullie graag uit op haar familiedag op zondag  
11 maart onder het motto ‘N-VA kiest voor Edegem’.

Het wordt een heel gezellige namiddag met 
lekker eten en drinken in buffetvorm. Er is 
soep, pizza, streetfood en dessert. 

Voor de kinderen is er animatie met spring-
kastelen en andere attracties en spellen. 
Kinderen kunnen zich laten schminken. Er 
staat een selfiebox, een reuzenbibberspiraal 
… Onze familiedag wordt ook een dag vol 
muzikale ambiance. En dat gaat van medleys 
met een aaneenschakeling van populaire 
liedjes en meezingers tot swingende, vrolijke 
muziek van een heus dixielandbandje!

Beleef samen met familie, vrienden, kennis-
sen en buren een heel leuke namiddag. 

Je maakt kennis met onze toppers voor de 
gemeenteraadsverkiezingen en hoort waar 
N-VA Edegem voor staat. 

Inwoners van Edegem: 10 euro. Kinderen 
tot 12 jaar uit Edegem: gratis. N-VA-leden 
van buiten Edegem: 30 euro (volwassenen) 
en 10 euro (kinderen). Eten en drinken zijn 
inbegrepen. 

Mail om in te schrijven naar edegem@n-va.be 
met vermelding van het aantal personen  
(volwassenen en kinderen) en je adres.  
Betalen kan op het rekeningnummer  
BE80 9790 6710 2177 met vermelding van de 
naam waarmee je bent ingeschreven. Je kan 
inschrijven tot 4 maart.

Beste Edegemnaar,

Samen met onze bestuursploeg zijn we 
nog hard aan het werk voor jullie. Tal van 
projecten zijn in uitvoering of gaan van 
start. Binnenkort gaat de nieuwe brasserie 
in het westelijke koetshuis van het Hof 
ter Linden open. De werken aan de Drie 
Eikenstraat zijn volop aan de gang en 
vorderen volgens plan. De voorbereidingen 
voor de bouw van het nieuwe Vrijetijds-
centrum zitten in een laatste fase. De 
nieuwe bestemming van de pastorie werd 
door de gemeenteraad goedgekeurd. 

Dat er voor de sport deze legislatuur al 
veel werd gerealiseerd, weten de sportie-
velingen uit Edegem en omstreken zeer 
goed. Ook wordt verder geïnvesteerd 
zowel door de Vlaamse overheid als de 
clubs. Het OCMW viert 140 jaar ouderen-
zorg in Edegem en bereidt zich voor op de 
toekomst. Met de politie van de HEKLA 
doen we de toer van de wijken. Maar we 
blijven even gedreven de plaag van de 
inbraken bestrijden om de goede cijfers 
van 2017 nog te verbeteren.

Op zondag 11 maart geven we de aftrap 
naar de gemeenteraadsverkiezingen toe. 
We nodigen jullie heel hartelijk uit op onze 
familiedag in Ter Elst om met jong en oud 
te genieten van een leuke, gevarieerde en 
gezellige namiddag. 

Samen met onze ganse ploeg hoop ik jullie 
talrijk te mogen verwelkomen.

Koen Metsu
burgemeester
koen.metsu@n-va.be

Noteer nu al in je agenda
Zondag 17 juni om 11 uur
‘Wat betekent de provincie voor ons, de burger,  
voor Edegem?’ Aperitiefgesprek met gedeputeerde  
Luk Lemmens. Zaal Elzenhof, Kerkplein, Elsdonk- 
Edegem. Iedereen welkom! Gratis toegang!

Volg ons op  

www.n-va.be/edegem, 

Facebook, Twitter.

Wil je graag lid worden 

van N-VA Edegem?

Mail je coördinaten naar 

edegem@n-va.be

N-VA kiest voor Edegem

ZONDAG

11 maart
14 tot 17 uur

Expohall van Ter Elst

Kattenbroek 1,  

2650 Edegem
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Genieten van een zelfgebrouwen biertje bij een Poetry Slam
Iedereen die af en toe het vroegere Heemcafé bezocht, kent de pastorij als een gebouw met een ziel. Onze 
jonge, gedreven schepen van Patrimonium Ine Bosschaerts vertelt over de nieuwe toekomst voor het oude 
gebouw.

“Begin 2017, na de verhuis van de Heem-
kundige Kring naar het oude gemeente-
huis, ging de gemeente op zoek naar een 
erfpachter voor de pastorij”, legt schepen 
Ine Bosschaerts uit. “Dat mooie en authen-
tieke gebouw staat al jaren te verkomme-
ren en heeft heel wat investeringen nodig. 
De pastorij is niet alleen een historisch 
pareltje, ze is ook zeer gunstig gelegen: pal 
in het centrum van Edegem, omringd door 
de Sint-Antoniuskerk, Huis Hellemans, 
het toekomstige vrijetijdscentrum, de 
sporthal, het Zwaluwnest én de muziek- 
academie.”

Brouwerij en cultuurcafé
“De pastorij zal in de toekomst uitgebaat 
worden door twee dynamische en creatieve 
heren, Kevin en Bart. Zij spelen bewust in 
op deze unieke locatie met hun concept 
van brouwerij en cultuurcafé. De brouwerij 
op het gelijkvloers biedt niet alleen ruimte 
om hun eigen bier te brouwen, maar ook 
verenigingen zullen de unieke kans krij-

gen om een lekker biertje 
te brouwen. Dat lekkere 
zelfgebrouwen bier, andere 
streekbieren én streek-
producten zal je kunnen 
proeven in het cultuurcafé 
naast de brouwerij. In dat 
cultuurcafé komt bovendien 
een podium voor klein-
schalige optredens, comedy, 
poëzie …”

“Op de eerste verdieping 
komen creatieve ruimtes voor beginnende 
kunstenaars en muzikanten. En op de  
zolderverdieping creëren Kevin en Bart 
een mooie en functionele vergaderruimte.”

Belevingscentrum
“De pastorij zal in de toekomst dus een 
echt belevingscentrum worden voor jong 
en oud. Het aanbod zal perfect aansluiten 
op het nieuwe vrijetijdscentrum en de 
andere omliggende gebouwen. Het belooft 

een mooi project te worden en we kijken 
uit naar de opening begin mei”, besluit Ine 
Bosschaerts.

Feest in de spiegeltent

140 jaar ouderenzorg in Edegem    
Haar 140ste verjaardag kon woonzorgcentrum Immaculata niet zomaar voorbij laten gaan. Op de verjaar-
dag zelf, 29 december 2017, was er een academische zitting. OCMW-voorzitter Brigitte Vermeulen-Goris 
verwelkomde alle genodigden. Directeur Myriam Claus feliciteerde haar medewerkers voor hun inzet 
tijdens het Fred Lee-traject, een verandertraject naar gastvrijheid: zorgzaam, familiegericht en verrassend. 
Professor Bram Doolaege gaf interessante tips om die verandering vol te houden. Hij haalde daarvoor in-
spiratie bij straatkinderen uit Zuid-Amerika. Elke medewerker en aanwezige vrijwilliger ontving een mooi 
verjaardagscadeau. Het is feest aan de vooravond van het verzelfstandigd ‘woonzorgnetwerk Edegem’.

En na nieuwjaar feestten we verder. 
Een grote spiegeltent in de tuin van 
Immaculata was het decor voor drie 
dagen feest in retrostijl. Bewoners, 
familieleden, vrijwilligers, gebruikers 
van de thuiszorgdiensten en mede-
werkers: iedereen feestte mee! Ook de 
burgemeester kwam een kijkje nemen.

Gezellige drukte
Op vrijdag was er een afterworkparty 
voor medewerkers met een coverband. 
Zaterdagmiddag keerde het woon-
zorgcentrum terug naar de jaren 40 
en 50 met een knusse oude huiskamer, 
een retrokapsalon en muziek van ‘The 

Cream Colored Ponies’. In retrostijl 
geklede obers zorgden voor een drankje 
of nostalgische hap. De sfeer zat erin 
en er heerste een gezellige drukte. 
Zondagmiddag konden klanten, 
vrijwilligers en medewerkers van de 
thuiszorgdiensten genieten van Sonny 
Van de Putte met de show ‘de Tijd 
van Toen’. Leuke anekdotes en enkele 
danspasjes mochten niet ontbreken.

Iedereen keerde tevreden naar huis 
met de Immaculata-pralines als aan-
denken. Een feest zoals er nog mogen 
volgen!

  Ine Bosschaerts  
schepen van Evenementen, 
Patrimonium, Wijk- 
werking, Participatie  
en Vrijwilligersbeleid  
ine.bosschaerts@n-va.be

  Proef, beleef en geniet 
mee in de oude pastorij.

  OCMW-voorzitter Brigitte Goris 
en professor Bram Doolaege.

  Brigitte Goris 
OCMW-voorzitter en 
schepen van Sociale Zaken 
brigitte.goris@n-va.be
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Edegemse sportaccommodatie 
krijgt duwtje in de rug
Zowel op de sportsite Kattenbroek als op domein Mariënborgh 
krijgt de sportinfrastructuur in de loop van de volgende maanden 
nog een extra duwtje in de rug. De gemeente Edegem investeert 
hierin geen geld, maar bracht wel alle partijen op de hoogte van 
de subsidiemogelijkheden vanuit de Vlaamse overheid. Schepen 
van Sport Koen Michiels bracht alle clubs samen.

“We probeerden vooral het bovenlokaal karakter van deze sportsites aan te  
tonen – een voorwaarde voor subsidiëring – evenals de ongelooflijke mogelijk- 
heden van de sites. We zijn dan ook zeer fier dat Vlaanderen ons dossier een 
score toekende van bijna 82 procent”, zegt schepen Koen Michiels. 

De betrokken clubs zijn Victory HC, Ik Dien, OLVE en ter Eiken voor  
Kattenbroek en OLVAC voor Mariënborgh.

Samen met de verbetering van deze sites wil de N-VA zich engageren om ook het 
mobiliteitsvraagstuk en de parkeerdruk op Kattenbroek verder te onderzoeken.

  Schepen van Sport Koen Michiels 
bracht alle Edegemse clubs samen. 

Edegem scoort
Vraaggesprek met Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

Minister Muyters, 2018 begon goed 
voor onze gemeente? 
Absoluut! Begin januari opende 
Hansen Industrial Transmissions aan 
de Leonardo Da Vincilaan haar eigen 
onderzoekscentrum. Het bedrijf kwam 
een aantal jaren geleden in Japanse 
handen, en zij hebben nu voluit voor 
Edegem gekozen als basislocatie voor 
hun wereldwijde onderzoek en innova-
tie. Een unicum voor een Japans bedrijf 
dat de kennis doorgaans liever in eigen 
land houdt. Je kan dus eigenlijk zeggen 
dat Edegem Vlaanderen op de wereld-
kaart zet (lacht)!

Wat heeft de doorslag gegeven om in 
Edegem te investeren?
Ik heb me laten vertellen dat het vooral 
de gedreven medewerkers waren die de 
doorslag gegeven hebben. Wij hebben 
hier in Vlaanderen maar één echte 
grondstof, en dat zijn onze hersenen. 
Onze mensen barsten van het talent, 
de juiste kennis én de goesting om de 
zaken grondig aan te pakken. Zeker in 
Edegem (lacht)! Als dat buitenlandse 
ondernemingen overtuigt om hier te 
investeren, is dat schitterend nieuws 

natuurlijk, want zo komen er een heel 
aantal jobs bij in onze gemeente. Knap-
pe koppen van over de hele wereld 
zullen Edegem hun thuis kunnen noe-
men. Bovendien zorgt deze investering 
ervoor dat Hansen in Edegem én in 
Vlaanderen blijft: er is geen betere ma-
nier om een bedrijf te verankeren dan 
via de aanwezige kennis en expertise. 
Precies daarom blijven we ook met de 
Vlaamse Regering volop inzetten op 
onderzoek en ontwikkeling. 

Maar ook op het vlak van sport is onze 
gemeente een voorbeeld? 
Ook dat klopt. Als minister van Sport 
vind ik het belangrijk dat zoveel moge-
lijk mensen kunnen genieten van al wat 
sport te bieden heeft. Uiteraard moet er 
dan wel voldoende infrastructuur zijn 
die uitnodigt om te sporten. We zijn 
bezig aan een broodnodige inhaalope-
ratie om voor meer en betere zwemba-
den, sporthallen, velden en looppistes 
te zorgen. Dat is een taak van de 
gemeenten, maar vanuit Vlaanderen 
geven we mooie projecten heel graag 
een duwtje in de rug. Met Kattenbroek 
en Marienborgh heeft Edegem twee 

prachtige sportaccommodaties waar 
verschillende clubs zich thuis voelen en 
waar jong en oud hun sporthart kun-
nen ophalen. Dankzij de investeringen 
in beide sites, maar vooral ook dankzij 
de samenwerking tussen clubs en de 
betrokkenheid van scholen, zal dit in 
de toekomst alleen nog maar meer 
zin geven om te sporten. Ik kan niet 
anders zeggen dan dat Edegem scoort! 

  Koen Michiels 
schepen van Onderwijs, 
Sport en Cultuur 
koen.michiels@n-va.be

  Philippe Muyters  
Vlaams minister van Werk,  
Economie, Innovatie en Sport 
philippe.muyters@vlaanderen.be



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

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
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