
Ons dorp bruist weer

Beste dorpsgenoten,

De lente is éindelijk aangebroken. 
De belofte van warmer weer en 
gezellig samenzijn hangt in de lucht, 
want het hoogtepunt van de corona-
crisis ligt intussen al een tijdje achter 
ons. Nogmaals mijn uitdrukkelijke 
dank aan iedereen die de opgelegde 
maatregelen lockdown na lockdown 
nauwgezet heeft opgevolgd.

Ik ben ook heel trots op onze 
Stabroekse dorpsgemeenschap voor 
de solidariteit met de Oekraïense 
vluchtelingen. Ook als gemeente doen 
we ons uiterste best om de vluchte-
lingen zo goed mogelijk te begeleiden 
bij aankomst in ons dorp. U leest er 
hiernaast meer over. Een extra woord 
van dank en respect voor het onder-
wijzend personeel. Het was de afge-
lopen twee jaar al niet eenvoudig om 
les te geven, en ook nu trekken onze 
onderwijzers alle registers open om 
de Oekraïense kinderen op te vangen 
in een aangename schoolomgeving.

In de aanzet van dit voorwoord ben 
ik begonnen met de belofte van meer 
samenzijn. We hebben er allemaal 
ontzettend hard naar uitgekeken en 
nu is het zover: Stabroek, Hoevenen 
en Putte bruisen weer van leven 
en activiteit. En dat doet deugd. Op 
naar een stralende zomer. Misschien 
ontmoet ik u al op onze lentedrink op 
vrijdagavond 13 mei? Onze gast-
spreker is niemand minder dan Theo 
Francken. 

Graag tot dan. 

Rik Frans
Burgemeester

Stabroek is solidair met Oekraïne
De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd. Ook hier in 
Stabroek, Hoevenen en Putte werden er spontaan initiatieven 
opgestart om de Oekraïense bevolking te steunen.

Begin maart zamelden de ‘Stabroekse 
mama’s voor mama’s’ en ‘Zij die het doen’ 
goederen in. Vlamingen die in Oekraïne 
woonden hebben ondertussen vijf volle 
vrachtwagens kunnen afleveren in 
Oekraïne. Intussen kwamen ook de eerste 
28 vluchtelingen toe in Stabroek. Voor hen 
organiseert de gemeente om de twee weken 
een ontbijt, waarvoor ook Oekraïners die 
al langer in onze gemeente wonen uitgeno-
digd zijn. De burgemeester, schepenen en 
personeelsleden van de sociale dienst en de 
dienst vreemdelingenzaken zijn eveneens 
aanwezig om de vluchtelingen de nodige 
hulp te bieden tijdens hun verblijf. 

Helpt u mee?
Door de oorlog zijn 
het vooral moeders 
met kinderen op de vlucht. Die kinderen 
hebben recht op een plekje in onze scholen. 
Alle scholen zijn bereid om de vluchte-
lingen een plaatsje te geven. Dankzij het 
ontbijt vonden we ook al een drietal 
Oekraïense mensen die de scholen mee 
willen ondersteunen door te tolken. Nog 
steeds zoeken we mensen die Oekraïens 
spreken. Ook gepensioneerde leerkrachten 
en gemotiveerde mensen die onze scholen 
mee kunnen ondersteunen zijn steeds 
welkom.

Klink samen met de N-VA op de lente

Gastspreker Theo Francken 
zal het tijdens deze feestelijke 
bijeenkomst hebben over actuele 
thema’s, maar zeker en vast ook 
over asiel en migratie. 

De toegang is gratis en we 
bieden u graag een hapje en een 
drankje aan. 

Iedereen welkom!

Vrijdag 13 mei 
vanaf 19.30 uur
Fort van Stabroek (Abtsdreef)

Theo Francken komt ook!

Stabroek
stabroek@n-va.be N-VA Stabroekwww.n-va.be/stabroek
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In maart koos onze N-VA-afdeling een nieuw bestuur. Er 
was een grote opkomst van onze leden in de Oude Brou-
werij in Hoevenen.

Allereerst willen we Thomas Meylaerts bedanken voor zijn 
voorzitterschap de afgelopen acht jaar. Hij blijf actief binnen 
onze ploeg, maar geeft graag de fakkel door aan onze nieuwe
voorzitter Jan Schouwaerts. Hieronder stellen we u de voor-
zitter, ondervoorzitter en afdelingssecretaris voor.

In ons volgende infomagazine komen penningmeester Jos 
Kauwenberghs, ledenverantwoordelijke Gust Antonissen, 
organisatieverantwoordelijke Miranda Vervoort, jongeren-
verantwoordelijke Pauline Van Antwerpen en materiaal-
verantwoordelijke Jan Van Baarle aan bod.

 Bovenaan, van links naar rechts: Matthias, Jan S., Gust, Daniëlle, 
Jarne, Kristel, Miranda, Patrick, Jos, Jan V.B., Marleen. Midden: 
Pauline, Rik, Veerle N., Michel. Vooraan: Sarah en Marie. Niet op de 
foto: Ludo R., Veerle K., An, Ludo V., Lutgarde, Thomas en Peter. 

Voorzitter 

Jan Schouwaerts
Naam: Jan Schouwaerts
Leeftijd: 53 jaar
Beroep: Partnership Manager bij Proximus
Hobby: Van het leven genieten met familie en 
vrienden
Politiek actief sinds: Februari 2018
Politiek mandaat: Voorzitter van de 
gemeenteraad

Waarom heb jij je kandidaat gesteld als voorzitter?
“Omdat ik denk dat ik de kwaliteiten heb om 
onze fantastische N-VA-ploeg nog sterker te 
maken. De gemeenteraadsverkiezingen in 
2024 zijn een belangrijke doelstelling voor 
ons bestuur. Ik vind het ook belangrijk om 
het goede lokale beleid van de afgelopen jaren 
verder te zetten en mee te ondersteunen. We 
moeten onze inwoners tonen dat de N-VA dé 
partij is voor Stabroek.”

Wat is het eerste waarvan je samen met de hele 
ploeg werk wil maken?
“Opnieuw samenkomen en mensen samen-
brengen na de erbarmelijke covid-periode. 
Op die manier willen we ook geïnteresseer-
den warm maken voor de lokale politiek en 
de N-VA, want elke goede kracht kunnen we 
altijd gebruiken.”

Naar welke politicus kijk je op?
“Bart De Wever, door zijn (politieke) 
intelligentie en charisma.”

Ondervoorzitter

Peter Van 
Horebeek
Naam: Peter Van Horebeek
Leeftijd: 40 jaar
Beroep: IT Program Manager
Hobby: Privaat piloot in Hoevenen en duiken
Politiek actief sinds: 2013

Waarom heb jij je kandidaat gesteld als 
ondervoorzitter? 
“De afgelopen jaren als ondervoorzit-
ter waren leuk en leerrijk. Ik wil mijn 
werk graag verderzetten, zodat we met 
een goede ploeg naar de verkiezingen 
kunnen gaan.”

Wat is het eerste waarvan je samen met de 
hele ploeg werk wil maken?
“Ik wil ervoor zorgen dat de andere 
functies zoals penningmeester, 
secretaris, ledenverantwoordelijke, 
communicatieverantwoordelijke, 
organisatieverantwoordelijke, materiaal-
meester goed ingevuld geraken en dat er 
voor ieder een duidelijk plan is.”

Naar welke politicus kijk je op? 
“Ik ben grote fan van Peter De Roover, 
de fractievoorzitter van de N-VA in 
de Kamer. En natuurlijk ook van de 
N-VA-ministers in de Vlaamse 
Regering.”

Secretaris

Patrick 
Kloeck
Naam: Patrick Kloeck
Leeftijd: 56
Beroep: Technisch bediende
Hobby: Motorrijden
Politiek actief sinds: 2018
Politiek mandaat:
Gemeenteraadslid

Waarom heb jij je kandidaat 
gesteld als secretaris? 
“Om nog meer betrokken 
te zijn bij N-VA 
Stabroek.”

Wat is het eerste waarvan 
je samen met de hele ploeg 
werk wil maken?
“Ik wil de lijnen mee 
uitzetten richting 2024 
en de ploeg nog sterker 
maken.”

Naar welke politicus kijk je 
op?
“Theo Francken.”

N-VA Stabroek heeft een nieuw bestuur

stabroek@n-va.be
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Project Schoem krijgt 
vorm

De bouw van 46 meergezinswoningen 
verspreid over 4 gebouwen aan de  
August Huybrechtslaan vordert.  
Vooraan op deze site wordt het  
ontmoetingscentrum ‘Schoem’ gebouwd. 
De bouwwerken starten op 16 mei.  
Op het gelijkvloers komt de bibliotheek, 
kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 
jaar, een ontspanningslokaal en lokalen 
voor sociale werkingen, zoals de  
sociale kruidenier. Op de eerste  
verdieping worden 30 bejaardenflats  
van De Ideale Woning en 6 zorgapparte-
menten van Rotonde ingericht.

Kleuterschool en turnhal zitten op schema
De werken aan kleuterschool De Rekke  
zitten volledig op schema. De ruwbouw is 
zo goed als afgewerkt. In het najaar kan het 
gebouw in gebruik genomen worden door  
de kleutertjes en de turnhal door de turn- 
verenigingen ‘Vrank en Vrij’ en ‘Edelweiss’. 
Een mooi project dat naadloos aansluit aan  
de Blokwegvelden. Veel kinderen zullen hier 
een mooie tijd beleven.

Aangenaam sporten in sportcomplex  
Vossenvelden
Zoals u kan zien is het sportcomplex volledig 
afgewerkt. De komende maanden wordt de 
buitenaanleg stelselmatig aangepakt. Het zal 
een mooie thuisbasis worden voor softballclub 
Chicaboo’s en voetbalclub KSK Nieuw  
Stabroek. Het nieuwe sportcomplex met 
kleedkamers en ruime cafetaria blijft  
ongetwijfeld een aangename plaats om uw favoriete sport te beleven.  
Achteraf een goed glas drinken, hoort er sowieso bij!

Interesse in wat er leeft in Stabroek, Hoevenen en Putte?
Dan bent u de persoon die we zoeken! Wilt u zich actief of minder actief engageren? Geef ons een seintje!

• Verdiep u mee in het culturele aanbod en leven van uw gemeente.
• Buig u mee over de mobiliteitsproblemen.
• Bedenk een origineel idee voor activiteiten van buitenschoolse opvang.
• Zoek mee naar financiële oplossingen.
• Geef uw visie over de jongerenwerking.
• Zet u mee in voor een groenere gemeente.
• Bovenal: maak deel uit van een enthousiaste grote vriendengroep.

Neem eens een kijkje op onze website www.n-va.be/stabroek of neem contact op met  
burgemeester Rik Frans (rik.frans@n-va.be) of voorzitter Jan Schouwaerts (jan.schouwaerts@n-va.be). 

Lid worden? Heel eenvoudig! Surf naar www.n-va.be en klik op ‘Word lid’. U steunt hiermee onze partij voor slechts 12,50 euro per jaar.

Jong N-VA Stabroek 
viert eerste verjaardag
Jong N-VA Stabroek vierde in maart haar 
eerste verjaardag. Een brede waaier aan 
evenementen kleurde het voorbije jaar. En 
ook de komende weken en maanden staan 
er heel wat activiteiten op het programma. 

Een EHBO-cursus, een spelletjes- en 
dessertenavond … Onze jongeren zaten 
niet stil. Ook zin om hen eens bezig te zien? 
Aarzel dan niet om op 20 april je oor te 
luisteren te komen leggen bij een lezing met 

Bert Wollants. Ook de internationale politiek 
sijpelde door op lokaal vlak. De Russische 
agressie ten aanzien van Oekraïne liet ons 
niet onbewogen. We staken daarom de 
handen uit de mouwen om broodnodig 

materiaal in te zamelen. Een samen- 
werking met Jong N-VA Voorkempen en 
Jong N-VA Schoten resulteerde in succes-
volle inzamelacties in Schilde, Schoten en 
Stabroek. De vloedgolf van solidariteit was 
hartverwarmend. Vlaanderen staat er! Dat 
hebben we weer getoond. 

Kom erbij!
Je bent jong, je wilt wat en politiek stroomt 
door je aderen? Ben jij iemand of ken jij 
iemand die politiek ademt? Of wil je gewoon 
deel uitmaken van onze toffe bende? Dan zijn 
wij op zoek naar jou! Op ons schip is er nog 
genoeg plaats voor nieuwe matrozen. Laat 
die blauwvoet maar vliegen!

www.n-va.be/stabroek

3




