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NAZARETH-EKE IS ER VOOR U!

V.U.: ANN DE VREESE, WEEFSTRAAT 37, 9810 NAZARETH

Ambiance op avondmarkt (p. 2 en 3)Verkeersveilige scholen gevraagd (p. 2) 

JA! Ik wil genieten van een herfstontbijt op zondag 13 oktober

 Ik betaal cash.

 Ik heb het bedrag gestort.

Ik bestel

................ x kinderontbijt (5 euro) met   chocomelk

	 	 	 		 Fristi

................ x ontbijt voor volwassenen (10 euro) 

Totaal bedrag: .............................. euro

Levering tussen

 8 en 9 uur

 9 en 10 uur

N-VA Nazareth-Eke brengt 
herfstontbijt aan huis op 
zondag 13 oktober
N-VA Nazareth-Eke verwent u met een heerlijk ontbijt bij u thuis.  
Het enige waarvoor u moet zorgen is een kop koffie of thee. Verse  
pistolets, koffiekoeken, beleg, fruit, yoghurt … brengen wij.

U kunt het bedrag bij afgifte van de bestelbon cash betalen of voor woensdag  
9 oktober storten op rekeningnummer BE65 7370 3469 2596. Wij begroeten u graag 
op zondagmorgen tussen 8 en 9 uur of tussen 9 en 10 uur met een heerlijk ontbijt!

Vul de bestelbon in en geef die voor woensdag 9 oktober af aan:

•  Karien De Clercq  
Sterrenbosstraat 56 
0475 61 07 77 
karien.declercq@n-va.be

•  Ann De Vreese  
Weefstraat 37 
0477 348 853 
ann.devreese@n-va.be

•  Martine Crispyn  
Cyriel Buyssestraat 4 
0478 61 55 37 
martine.crispyn@n-va.be

Naam .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel.  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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N-VA zet zich in voor ’t Kinderkasteeltje
Onze afdeling zette deze zomer haar beste beentje voor om spulletjes te verkopen 
op de plaatselijke rommelmarkten. De opbrengst van de verkoop schonken we aan 
Centrum voor Kinderzorg en Gezinsbegeleiding ’t Kinderkasteeltje. Dankzij onze 
bijdrage konden de kinderen er genieten van een mooie afsluiter van de zomer- 
vakantie.

Opvoedingsondersteuning
’t Kinderkasteeltje biedt opvoedingsondersteuning aan gezinnen met kinderen 
van 0 tot 12 jaar, en dat zowel aan huis als in het centrum zelf. De afdeling 
in Nazareth heeft ook een residentiële werking. Achttien kinderen krijgen er 
dag- en nachtopvang. Met de mooie opbrengst van onze verkoop sponsorden 
we voor maar liefst vijf dagen een springkasteel. Zo bezorgden we de kinderen 
een onvergetelijke afsluiter van de zomervakantie.  
 
Bedankt aan iedereen die mooie spulletjes schonk of kwam kopen en 
aan de milde schenkers van een vrije gift. We danken ook de vrijwilligers 
die zich ingezet hebben voor de verkoop!

  Met de opbrengst van onze rommelmarktverkoop konden 
we een springkasteel huren voor ’t Kinderkasteeltje.

Meer verkeersveiligheid  
voor uw kinderen
Het nieuwe schooljaar is gestart en meteen begon ook de dagelijkse 
verkeerschaos op de Steenweg te Eke weer opnieuw. N-VA Nazareth-Eke 
pleit ervoor om dringend de parkeerproblematiek ter hoogte van de 
gemeenteschool aan te pakken.

Bij gebrek aan parkeerplaatsen parkeren 
veel ouders zich er half op de rijbaan, half 
op het fietspad. Dat staat zo aangeduid en 
is dus toegelaten. Maar het leidt wel tot 
grote ergernis bij veel buurtbewoners en 
plaatselijke handelaars. Zowel de rijweg 
als het fietspad zijn vaak grotendeels 
geblokkeerd en zo ontstaan er gevaarlijke 
situaties. Is er een ongeval nodig vooraleer 
het gemeentebestuur overgaat tot actie?

Onmiddellijke actie vereist
Fractieleider Frank Dhaenens kaartte het 
probleem aan in de gemeenteraad van mei. 

Het antwoord van de burgemeester luidde 
dat de politiezone op de hoogte werd 
gesteld. Maar daarmee is het probleem 
natuurlijk niet onmiddellijk opgelost. 

De N-VA ziet tal van mogelijkheden om als 
gemeente zelf de koe bij de horens te vatten. 
Dat kan bijvoorbeeld door de ouders alvast 
te sensibiliseren om hun wagen verderop 
te parkeren – aan het Kerkplein of richting 
N60 – en hun kinderen te voet tot aan 
de schoolpoort te brengen. Of door meer 
afgebakende parkeerplaatsen in te richten 
of misschien zelfs een parking aan te leggen 

dichtbij. Ook een kleine kiss-and-ride-zone 
behoort tot de mogelijkheden.

Hoe dan ook moet er dringend iets gebeuren 
aan de gevaarlijke parkeermanoeuvres 
en de bijhorende verkeersellende. Uw 
kinderen moeten aan het begin en einde 
van de schooldag veilig van en naar school 
kunnen gaan.

  Bij de start van het nieuwe schooljaar 
begon ook de chaos op de Steenweg in 
Eke weer opnieuw.

Ambiance met N-VA op avondmarkt
Op zaterdag 6 juli stond onze N-VA-afdeling garant stond voor een portie puur amusement 
op de avondmarkt te Eke. Ons mini-kinderdorpje kon heel wat kinderen verleiden tot leuke 
spelletjes. Leo, onze Vlaamse Leeuw, deelde genereus knuffels uit aan zowel klein als groot. 
Ondertussen boden we in onze stand heerlijke wafels aan. Bedankt aan alle inwoners die ons 
een bezoekje brachten!
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Bestuurslid 
in de kijker

Interview met Benoni Smeets
Vanaf nu kunt u in onze huis-aan-huisbladen telkens kennismaken met een bestuurslid van  
N-VA Nazareth-Eke. Afdelingssecretaris Benoni Smeets is als eerste aan de beurt.  
Voorzitter Ann De Vreese ging met hem in gesprek.

Dag Benoni, kan je jezelf even voorstellen?
“Natuurlijk, Ann. Ik ben Benoni en woon sinds 1985 in Eke (Landuit), samen met mijn vrouw en twee dochters. Sinds  
een paar jaar ben ik met pensioen, maar daarvoor werkte ik 37 jaar lang bij de politie in Gent. De laatste jaren was ik er 
hoofdinspecteur. Naast mijn job was ik ook syndicaal afgevaardigde. Ik zetelde onder meer in de overlegcomités en  
onderhandelde veel met allerhande instanties. Een goede kennis van de toepasselijke 
regelgeving was daarbij mijn sterkste troef.” 

Wat doe je nu in je vrije tijd? 
“Ik blijf ook als gepensioneerde heel actief. In het seizoen help ik mee in een boom-
kwekerij, en ik doe ook veel klusjes. Ik hou van bloemen en planten en ben een 
fervent hobbytuinier. Ook geniet ik van knutselen, houtbewerken, metselen, elek-
triciteitsklusjes … Kortom, ik ben een handige doe-het-zelver die steeds tijd te kort 
komt. Ook op sportief vlak zit ik niet stil. Skiën is nog steeds mijn passie. Vroeger 
deed ik ook aan bergbeklimmen en legde ik lange bergtochten af. Nu houd ik het bij 
natuurwandelingen, vooral in bossen.”

Wat heeft je ertoe aangezet om bestuurslid te worden van onze N-VA-afdeling?
“Ik ben al een paar jaar lid van de N-VA en was vorig jaar ook kandidaat bij de  
gemeenteraadsverkiezingen. Ondertussen ben ik verkozen tot secretaris van de 
afdeling en zetel ik ook in de gemeentelijke ouderenadviesraad. Samen met de 
andere N-VA’ers wil ik mee zorgen voor een rustige, aangename, gezellige en groene 
gemeente, waar mensen elkaar helpen en tevreden zijn. Vooral veiligheid – zowel op 
de weg als thuis – vind ik heel belangrijk. Hopelijk krijgt N-VA Nazareth-Eke ooit de 
kans om mee te besturen in Nazareth en zo haar stempel nog meer te drukken.”
 
Bedankt voor de leuke babbel, Benoni. We zijn heel blij met jouw bijdrage in ons 
bestuur en kijken ernaar uit om de fijne samenwerking verder te zetten!

N-VA heet 352 gezinnen van harte welkom
In juni verwelkomde ons gemeentebestuur een honderdtal nieuwkomers in onze gemeente.  
Ook onze N-VA-mandatarissen waren van de partij om de nieuwe inwoners beter te leren kennen.

Tussen mei 2018 en mei 2019 installeerden zich 352 nieuwe gezinnen in Nazareth. Goed voor 685 nieuwe inwoners in het 
totaal. Een honderdtal van hen ging in op de uitnodiging van het gemeentebestuur voor de officiële verwelkoming.  
De nieuwkomers kregen een rondleiding in het gemeentehuis en de bibliotheek. Daarna kregen ze de gelegenheid om nader 
kennis te maken tijdens een receptie.

  Benoni is een fervent hobbytuinier.

 Onze afdelingssecretaris aan het werk.
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


