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N-VA-barbecue

De jaarlijkse barbecue van N-VA
Beerse-Vlimmeren vindt dit
jaar plaats op zaterdag 2 juli.
We ontvangen u graag vanaf
16 uur. Het eten is voorzien rond
18 uur.
Bovendien wordt u getrakteerd op
een speech van Kamerlid Zuhal
Demir!
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Scholen Beerse
stilaan ‘in the cloud’
Het gemeentebestuur boekte in samenwerking met PeoplesProjects
vzw de afgelopen jaren enorme vooruitgang op vlak van ICT in de
scholen. Zo werkt elke school op dit moment met Office 365. Dit is
een enorme vooruitgang en brengt de scholen meteen ‘in the cloud’!
Met beperkte middelen werd een toekomstgericht ICT-plan uitgerold. Het resultaat mag
er wezen. Enkele scholen hebben ondertussen ook het ‘safetylabel’ behaald, dat veilige
internettoegang garandeert. Bovendien werd een stabiel wifi-netwerk uitgerold in elke
school. De fundamenten zijn gelegd. Nu kunnen de scholen met enkele nieuwe toestellen
per jaar verder bouwen aan een ICT-beleid van de toekomst.
Maar we investeren niet alleen in nullen en enen. De N-VA-mandatarissen vergeten zeker
niet de mensen in het ICT-beleid. Door leerkrachten een korte, verstaanbare en nuttige
opleiding te geven, kunnen zij ook mee bouwen aan de scholen van de toekomst.

Sporten in Beerse
Nieuwe atletiekpiste geopend
Onder het oog van Vlaams tienkamper Hans van Alphen werd op
18 juni de nieuwe atletiekpiste aan
de Finse piste in Beerse geopend.
Van Alphen en schepen van Sport
Hans Cornelis knipten samen het
lintje door. Dit was meteen het
startsein voor de opendeurdag van
de atletiek in Beerse, die gezond
sporten in onze gemeente extra
onder de aandacht bracht.
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Zomerdrink van de Burgemeester

Schoolsportdagen Beerse

Iedereen wint bij vernieuwende formule

Burgemeester Marc Smans nodigt u op 7 augustus
van harte uit voor een zomerdrink op het Kerkplein
in Beerse. Iedereen ontvangt twee gratis drankjes.

De gemeente zet extra in op schoolsportdagen door die voortaan te organiseren in samenwerking met lokale clubs en
verenigingen uit onze gemeente. Zo kunnen kinderen uit de verschillende scholen proeven van de sporten die in onze buurt
worden aangeboden.

Dit evenement is volledig gratis! U kan er samen met de
burgemeester klinken op een mooie zomer.

Omdat deze samenwerking tussen de verenigingen, scholen en
de sportdienst erg vlot verloopt, is dit concept uitgegroeid tot een
groot succes. Iedereen wint er dan ook bij:
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 De clubs en verenigingen kunnen hun sport aan de man
brengen en nieuwe leden aantrekken.

Enkele jaren geleden ging de
gemeente een samenwerking
aan met Arktos vzw. De bedoeling was om zoveel mogelijk
jongeren die uit de boot vallen
te bereiken door hen een plaats
te geven binnen onze lokale
verenigingen.

High Five lanceert mascotte
Sportdienst Beerse lanceerde samen met voetbalclub Lentezon
en volleybalclub BVMV Beerse het project High Five. Daarin
ligt de nadruk op fair play tijdens sportwedstrijden.

Op dit moment focust de vzw
vooral op het bereiken en activeren van jongeren. Dat gebeurt
aan de hand van diverse activiteiten die de gemeente samen met
Arktos organiseert.
In de nabije toekomst geven we
deze jongeren dan een plekje
binnen onze lokale verenigingen.
Als zij zich kunnen amuseren
en engageren in bijvoorbeeld
de jeugdhuizen komt dat hun
welzijn en dat van Beerse zeker
ten goede.

Heeft u vragen voor hem? Aarzel dan ook niet om
ze op 7 augustus persoonlijk te stellen aan
Marc Smans.

n 14 uu
r tot 17
Kerkplein uur
Beerse

 De kinderen kunnen dicht bij huis genieten van een
sportdag op maat.

Arktos bereikt
‘hangjongeren’
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En nu heeft High Five ook een
mascotte, die deze boodschap
nog extra kracht moet bijzetten
tijden de matchen.
Vanaf volgend seizoen zal
Lentezon onder meer
wedstrijden inlassen zonder
scheidsrechter.

Burgemeester
Marc Smans

Wist je dat…
 … schepen van Jeugd Hans Cornelis en de leerlingenraad regelmatig overleggen? Kinderen
hebben ook een mening die telt!
 … de inspecteurs die langskwamen erg positief waren over de BAB en de Giblo?

Blijf zo voortdoen!

 … Beerse in blijft zetten op leuke, vertrouwde formules in uw vrije tijd?
Ook dit jaar zijn er dus weer Roefel-activiteiten en middagsport.
 … de zeepkistenrace tot ver buiten de gemeentegrenzen weerklank
vindt? Zelfs teams uit West- en Oost-Vlaanderen schreven zich in voor
de editie van dit jaar.

Zo kunnen de voetballers volop
genieten van de sport, zonder
zich druk te hoeven maken over
de geleverde prestatie.

De High Five-mascotte:
u zal er de komende maanden en jaren niet naast
kunnen kijken!

500 kinderen genieten van Buitenspeeldag
Op 13 april werd het Kerkplein omgetoverd tot een heus speelplein. Kinderen lieten
voor één dag alle elektronica even links liggen om buiten te spelen. De sportdienst, de
dienst Jeugd en de buitenschoolse opvang staken samen een prachtformule in elkaar.
Elk kind kon daardoor, onder toezicht van animatoren, genieten van het mooie weer
en van de verschillende spellen. Dit jaar telden we maar liefst 500 kinderen op deze
Buitenspeeldag. Hopelijk zijn het er volgend jaar nog meer!
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Als lid van de N-VA geniet
u tal van voordelen
Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus
een directe impact op de standpunten en het
beleid van de N-VA.

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt
u bovendien twee keer per maand een
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw
regio.

@de_NVA
linkedin.com/company/N-VA
instagram.com/de_NVA

Tien keer per
jaar ontvangt u
gratis het NieuwVlaams Magazine

Uw stem telt mee

Iedere week het
N-VA-nieuws gratis in
uw mailbox

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

U bent welkom op
tal van activiteiten
In uw gemeente en in uw
arrondissement, en natuurlijk ook
landelijk. We nodigen u nu al uit op
onze familiedag op 11 september
in Plopsaland. U ontmoet er
een inspirerend netwerk van
gelijkgestemden en de toppers van
onze partij.

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad.
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.
Zo mist u niets van de N-VA.

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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