
Op 20 februari werd ik verkozen tot ‘nieuwe’ voorzitter van de N-VA in ons
dorp. “Nieuw ?”, hoor ik u al vragen … Ja, eigenlijk wel. Want sinds kort zit-

ten we niet meer onder de vleugels van de vroegere overkoepelende N-VA Noor-
derkempen maar bestaat N-VA Beerse als eigen zelf-
standige afdeling.

Onze groep medewerkers en leden is dan ook uitgebreid, en
dat is een aangename vaststelling. In 2012 zullen we niet
meer onder de CDE-vlag opkomen bij de verkiezingen. Wél
zullen we met de CD&V-collega’s van de CDE samen Beerse
blijven besturen tot het einde van deze legislatuur.

EIGEN ACCENTEN
Dit neemt niet weg dat we duidelijk aanvoelen en ervaren dat onze eigen accenten
niet altijd voldoende aan bod  komen als deel van een groter geheel. Wij beweren
zeker niet dat we het allemaal beter weten, maar een aantal dingen zouden we mis-
schien wel ‘anders’ doen.

N-VA Beerse heeft de laatste tijd heel wat nieuwe gezichten mogen verwelkomen.
Maar we kunnen ook uw actieve en passieve steun gebruiken: zowel van mannen
als van vrouwen, zowel van jong als oud. Ons doel? Onafhankelijk, los van belan-

gengroepen, ons steentje bijdragen aan het bestuur van onze ge-
meente!

Als u zich betrokken voelt, dan bent u welkom.  
Graag tot binnenkort!

Peter Helsen
Voorzitter N-VA Beerse-Vlimmeren
t. 0472 36 04 33 - peter.helsen@n-va.be

DE N-VA IS OP ZOEK NAAR LOKALE ERVARINGSDESKUNDIGEN
n Bent u vertrouwd met het culturele leven in ons dorp? 
n Hebt u een goede kijk op het lokale onderwijsgebeuren?
n Kan uw visie op sport onze gemeente iets bijbrengen?
n Verdiept u zich graag in financiële vraagstukken?
n Wat zijn uw lokale sociale prioriteiten?
n Bezit u een broodnodige dosis gezond boerenverstand?
Voel u betrokken! Wenst u zich in onze groep actief of minder 
actief te engageren, spreek ons dan aan!

Heeft u al een rook-
melder besteld?
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Een nieuwe start voor N-VA Beerse!

V.U. Peter Helsen
Gasthuisstraat 62
2340 Beerse

Met een opmerkelijke campagne
lanceerde provinciaal gedeputeerde
Bart De Nijn (N-VA) in november
vorig jaar de sensibiliseringscam-
pagne voor meer brandveiligheid.

In ons land zijn er zo’n 12 000 wo-
ningbranden per jaar met 120
doden als gevolg. Vooral de rook is
dodelijk bij een brand. Rook is don-
ker, snel, giftig en heet. Je wordt er
niet wakker van. Twee op de drie
slachtoffers ster-
ven door ver-
stikking in
hun bed. 

Wist je dat
je vier keer
meer kans
hebt om een
brand te over-
leven als je rook-
melders hebt hangen? De
provincie Antwerpen biedt een
kwaliteitsvolle rookmelder aan
tegen de erg gunstige prijs van
19,95 euro (winkelwaarde tussen de
25 en 50 euro). Deze rookmelder
bevat een batterij die 10 jaar mee-
gaat. Bovendien is het ophangen
van de rookmelder kinderspel,
want naast schroeven wordt er ook
kleefband bijgeleverd.

Meer info en bestelling via 
www.mijnrookmelder.be of

www.bartdenijn.be. 
of telefonisch op 03 203 42 00 

(Provinciaal Veiligheidsinstituut)

Wij willen 
onafhankelijk, 

los van 
belangengroepen,

ons steentje 
bijdragen aan 

het bestuur van
Beerse-

Vlimmeren!



IVAN DE PROOST: 
“Openheid, duidelijkheid en transparantie”

• 39 jaar
• al 2 jaar gelukkig gehuwd
• woont in de Beekakkers
• ivan.deproost@n-va.be
• 0476 77 48 65

Openheid, duidelijkheid, transparantie zijn belangrijke be-
grippen voor Ivan.  Reeds 9 jaar werkt hij met deze instelling
in een vakorganisatie binnen de overheid. In zijn vrije tijd is
Ivan gepassioneerd door autosport en oldtimers. Vanuit die
vriendenkring neemt hij ook deel aan evenementen voor en
met mindervaliden. Ivan neemt binnenkort de plaats in van
Tony Zwijsen in de beheerraad van de bibliotheek.

ERIK GEENEN: 
“Het gezond verstand een kans geven”

• 52 jaar - gescheiden
• vader van Philippe (31) en Ben (30)
• hobby’s: tuinieren, koken, reizen,   

champagne
• erik.geenen@n-va.be 
• 0474 45 00 03

Op 18-jarige leeftijd verliet Erik de school. Na een loopbaan
als arbeider ging hij aan de slag als beleggingsadviseur en
kantoordirecteur. Sinds 2001 is hij actief als onafhankelijk
financieel raadgever en beleggingsactivist. U kent hem be-
slist als de man met de groene pet van de beruchte aan-
deelhoudersvergaderingen bij Fortis. Hij vindt de tijd nu
rijp om via politieke weg het gezond verstand terug een
kans te geven.

WARD ROOFTHOOFT: 
“Verder kijken dan de kerktoren”

• 71 jaar
• gehuwd
•hobby’s: reizen, klassieke gitaar,

wandelen, koken
• ward.roofthooft@n-va.be

Ward Roofthooft, Ph.D. is consultant in
internationale marketingstrategie. Hij oefent die functie uit
voor grote multinationals, voor ambitieuze KMO’s en voor
het “International Trade Centre” van de UNO. Ward is ook
gastdocent aan verscheidene universiteiten in Europa, Azië,
en Amerika. Gevraagd naar zijn adres zegt hij: “Stoel 77A
op een Boeing 747”. Zijn ervaring en kennis komt ons be-
stuur beslist ten goede!

JAAK BAELEMANS: 
“Inzet voor straat en wijk”

• 62 jaar
• woont in de Heidestraat 

(Den Hout)
• voorzitter wijk Den Hout Noord
• 014 61 80 45
Jaak is voorzitter van het wijkcomité en
een van de mensen die zich al jaren inzet

voor Kapellekensmarkt. In zijn jonge jaren zetelde Jaak in
de Rijkevorselse gemeenteraad. Jaak is een overtuigd ge-
bruiker van het openbaar vervoer. De diensten en uurroos-
ters van de Lijn in onze regio hebben voor hem geen
geheimen meer!

LUC GEVAERT: 
“Pionier in alternatieve energie”

• 65 jaar
• gepensioneerd sinds 2005
• hobby’s: lezen, reizen met de 

kampeerauto
• luc.gevaert@n-va.be
• 03 309 95 30

Luc werkte als IT’er, waarvan de laatste tien jaar als con-
sultant. Luc is gepassioneerd door alternatieve energie:
warmwater via zonnecollectoren of elektriciteit via PV-pa-
nelen hebben voor hem geen geheimen. Zelf verwarmt hij
al dertig jaar water met een zonneboiler. Daarmee is hij on-
getwijfeld een pionier op dit terrein. Luc is lid van de be-
heerraad van de bibliotheek.

GOSWIN TORFS : 
“Cultuur tot bij de mensen brengen”

• 67 jaar - gehuwd met 
Simonne Woestenborghs

• vader van An en Jan
• grootvader van 5 kleinkinderen
• goswin.torfs@n-va.be
• 0473 99 12 80

Goswin werkte bij Philips Turnhout en is al 25 jaar be-
stuurslid  van het Davidsfonds in Beerse. Hij is medestich-
ter van en actief in een zeer succesvolle toneelgroep in
Beerse. Als vrijwilliger geeft hij ook kooklessen bij Kreatief
Beerse. Daarenboven is hij lid van de raad van beheer van
het Heilaar, vertegenwoordiger in de cultuurraad van
Beerse en lid van de raad van beheer van Kreatief.

FONS VAN KERKHOVE : 
“Een hart voor ouderenzorg”

• 64 jaar
• woont al meer dan 30 jaar in 

Beerse
• hobby’s: zingen, biljart, bridgen, 

wandelen
• fons.vankerkhove@n-va.be
• 0473 64 58 78

Tijdens zijn loopbaan werkte Fons in de petrochemische
sector als verantwoordelijke voor het onderhoud van ge-
bouwen en het groenbeheer. Nadien vervulde hij een tech-
nisch-commerciële functie. Hij was ook actief in de
ondernemingsraad en het comité voor veiligheid en ge-
zondheid. Fons is vrijwilliger voor ziekenzorg en in het
woonzorgcentrum  in de Boudewijnstraat. Zijn interesse
gaat vooral uit naar mobiliteit, veiligheid, ouderenzorg en
infrastructuur.

Het bestuur van N-VA Beerse-Vlimmeren
Het afdelingsbestuur bestaat uit voorzitter Peter Helsen (gemeenteraadslid) en ondervoorzitter
Marc Smans (schepen). OCMW-raadslid Simonne Woestenborghs vervolledigt het team samen
met de onderstaande bestuursleden.



Volgens de wet van 13 juni 1986 is iedere
Belg donor. Familieleden in de eerste
graad verzetten zich na het overlijden
van hun naaste echter nog vaak tegen de
donatie van organen. Daarom is het be-
langrijk dat men tijdens zijn/haar leven
de beslissing neemt om na overlijden al
dan niet organen af te staan.

In België zijn er relatief veel orgaandono-
ren. Met 25,7 donoren per miljoen inwo-
ners (280 per jaar) scoren we na Spanje het
best. Toch blijven de wachtlijsten voor or-
gaantransplantatie aangroeien. Zo moet
men nu al drie jaar wachten op een nier,
ongeveer een jaar op een nieuwe lever en
vier maanden op een hart of longen. An-
derzijds is het voor nabestaanden niet al-
tijd evident om orgaandonatie toe te staan
op het moment dat men net afscheid heeft
moeten nemen van een geliefde.

ACTIEVE REGISTRATIE
Binnen de CDE formuleerde Peter Helsen daarom het
voorstel om over te gaan tot actieve registratie van do-
noren in onze gemeente. Er werd advies gevraagd aan
de Gezondheidsraad en ook het donorcentrum van het
UZ Leuven zal om advies gevraagd worden. Op basis
daarvan zal het gemeentebestuur bekijken hoe het ini-
tiatief het best geïmplementeerd wordt.

De N-VA stelde een dossier samen 
met strategieën om orgaandonatie in ons land 

verder te optimaliseren. 
U kunt dit dossier raadplegen op 

www.n-va.be/dossiers/orgaandonaties.

Wist u dat …

… de zitdag van schepen Smans in
Vlimmeren vanaf april vervalt?
Marc is elke donderdagvoormiddag
bereikbaar in het gemeentehuis. 
Geraakt u daar niet of moeilijk?
Geen probleem, bel Marc even op
het nummer 0476 38 12 92. 

… het Museum Jan Vaerten moge-
lijk zal verhuizen?
De gemeentelijke magazijnen verhuizen mettertijd naar
de industriezone en daarom moet ook de huidige loca-
tie van het Museum Jan Vaerten herbekeken worden.
Het gemeentebestuur schat de werken en de erfenis van
Vaerten hoog in en onderzoekt verschillende denkpistes
die een evenwaardig alternatief kunnen zijn, die toe-
gankelijker zijn voor het grote publiek én die budget-
tair haalbaar zijn. Positieve voorstellen zijn steeds
welkom!

… de bunkers langs het kanaal ons niet koud laten?
Op initiatief van Peter Helsen organiseert het college
binnenkort een vergadering met een aantal betrokke-
nen rond de vraag naar een nuttige bestemming voor
de bunkers langs het kanaal. We willen onderzoeken
hoe we de bunkers blijvend kunnen linken aan WOI.
Vooral informatieborden en de heraanleg van de ruimte
eromheen moeten de herinnering levend houden.  

… N-VA Beerse een nieuwe webstek heeft?
Onze webmaster Ward Bastijns was de jongste weken
druk bezig aan de uitbouw onze nieuwe webstek.
Neem gerust eens een kijkje op www.n-va.be/beerse

... Simonne u graag te woord staat? 
Heeft u vragen over het OCMW? Mail of
bel dan gerust met Simonne Woestenborghs
via simonne.woestenborghs@n-va.be of op
het telefoonnummer 014 61 27 86.

Beerse wil orgaandonoren registreren

De wachtlijsten voor orgaandonatie blijven aangroeien.



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

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

nn  Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure 'Migratie, een uitdaging' te ontvangen.
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DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS

In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en
30 997 gezinsherenigers aan. Per maand
kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen
onze nationaliteit. We lezen het in de
krant en we zien het elke dag op straat:
het huidige asiel- en migratiebeleid is
een puinhoop.

De N-VA dient daarom een totaal-
pakket van wetsvoorstellen in om de
migratiecrisis structureel aan te passen.

INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“We beleven niet enkel een opvangcrisis, maar een totale asielcrisis”,

zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken

en de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die

gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten door-

lopen. Wij vragen ook een streng maar rechtvaardig terugkeerbeleid.” 

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moeten ook strengere opvangcriteria komen”, vult N-VA-Kamerlid
Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire verdeling.

Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die er recht

op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige asielaan-

vragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID
Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: “Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illega-

liteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving

van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak.”

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een

flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deel-

staten. We moeten de sociaal-economische problemen aanpakken

en een oplossing vinden voor BHV. 

Evenzeer moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder 

chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet

de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering

de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de

N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.

De N-VA  heeft eentotaalvisie op migratie.
Wenst u onze brochure“Migratie, een uitdaging” te bestellen?Surf dan naar www.n-va.be/migratie of stuur ons de onder-staande bon terug!


