Melsbroek - Perk - Steenokkerzeel
18de Klppen-rlbbenfestljn

Beste inwoners,
Hij is vernieuwd: de Buurtweg 15 in Melsbroek die de Gillijnsstraat met de Vogelzangvijver verbindt!
Al vanaf 1841 is deze buurtweg in de Atlas der Buurtwegen geïnventariseerd.

1

Als gemeentebestuur ervaren we dat deze belangrijke verbinding van Melsbroek-centrum naar Perk vaak
wordt gebruikt. Vandaar dat een grondige herwaardering noodzakelijk was. Twee stevige onzichtbare glijbekistingsstroken aan de buitenkanten zijn
opgevuld met een sterk gefundeerde ondergrond
die bovenaan met ternair zand afgewerkt is. Zo kan
deze weg weer jaren gebruikt worden door vele
wandelaars en fietsers uit de onmiddellijke omgeving.
Investeren (in veiligheid) is renderen.
We willen hiermee deze weg functioneel én recreatief blijven behouden.
Ook onze mindervalide
inwoners kunnen nu vlotter gebruik maken van deze
infrastructuur in een groene omgeving. Weldra verneem je welke wegen in de buurt nog aangepakt
zullen worden.
Kom eens een kijkje nemen en stel vast dat dit een
enorme meerwaarde is voor je omgeving, voor je
dorp.
Laat me gerust weten hoe je het ervaren hebt.
Wim Mombaerts
Voorzitter KLAVER-NVA
wim.mombaerts@steenokkerzeel.be

Zondag 15 april is het de Internationale dag zonder
afwas. Met KLAVER-NV A nemen wij hier aan deel en
organiseren wij dan ook ons 18de klppen/rlbbenfestijn.
Onze kip en rib rechtstreeks van het vuur, de verse
frieten, het groenten- en sausbuffet, het ijs met vers fruit
en de top-bediening zijn ondertussen gekend bij
iedereen.
Ikzelf, onze verkozenen en het hele KLA VER-NVA-team
hopen jullie op deze dag te mogen verwelkomen.
Vanaf 11 u30 draait ons spit op volle toeren in GC De
Corren.

Tot dan?
Kurt Ryon
Uw burgemeester
kurt .ryon@steenokkerzeel.be
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KLAVER-NVA bruist!
Het ~vonturenl<am~ !<rijgt een financiële ruggesteunl- - •
Naar jaarlijkse traditie overhandigden we tijdens de
KLAVER-NVA-nieuwjaarsreceptie een cheque aan
een vereniging uit ons dorp. Dit jaar was het de beurt
aan het avonturenkamp (AVK) van Steenokkerzeel.
Tijdens de zomervakantie zullen zij voor de 25ste keer
een kamp organiseren voor onze jongeren .
De €600 die ze kregen zullen ze goed kunnen
gebruiken tijdens hun jubileumjaar!! Veel plezier
ermee!
Maar ook de senioren werden niet vergeten! Het
andere deel van de opbrengst van de Nacht van de
Burger(meester) ging zoals alle jaren naar een ontbijt
voor de 65-plussers en andersvaliden van onze 3
dorpen.
Een 200-tal dorpelingen ging tevreden naar huis!
Volgend jaar opnieuw!

Hannelore Velaerts & Jan Lenssens
Hallo,
Hannelore Velaerts is de naam, Perk de woonplaats en 17
jaar de leeftijd.
Van de zes jaar op het Heilig Hartcollege in Tervuren heb ik
zeker en vast geen spijt! Ik rond er nu dus stilletjes aan mijn
laatste jaar af, wat maf!
Daarnaast kan je mij terugvinden bij Chiro Pechies Perk.
Me daar zoeken is heus geen moeilijk werk, want ik
verkleed me graag, kleurrijke kledij is wat ik dan draag !
Ook onze gemeentelijke speelpleinwerking De Winny's en
de Stuurgroep draag ik in mijn hart. We zorgen allemaal
samen keer op keer voor een geweldige vakantiestart !
Ik zetel ook in de Steenokkerzeelse Jeugdraad, waar
nadenken over en werken aan het jeugdbeleid steeds op
het programma staat. Ook schooltoneel en babysitten
vullen mijn dagen, mij hoor je hier niet over klagen!
Als fiere Perkenaar ben ik ook de bedenker van het
concept Witlooflove ©, je kent het misschien wel. Of rinkelt
er bij het horen van 'de Perkpull' een bel? En als
allerlaatste geniet ik met volle teugen van het leven, het is
ons niet voor niks gegeven!
Maar vanaf nu maakt dus ook Klaver-NVA deel uit van mijn
leven en ga ik me er de volle honderd procent voor
geven!
Tot de volgende!
Hannelore

Hallo
Mijn naam is Jan Lenssens en sinds 2005 woon
ik samen met mijn vrouw Hedwige Vanderl
Weyden en dochter Annelies in Melsbroek.
Beroepshalve heb ik meer dan 30 jaar ervaring
in administratie. Eerst als bediende, daarna als,
zelfstandige in Finance en IT c-onsultancy.î
Daarnaast ben ik voorzitter van de1
supportersclub "De Vliegerkes" FC Melsbroek,
een club die zich inzet voor de ouderen en de)
jeugd.
Ik verwijs graag naar de basis van de dingen,
want zonder goede fundering kan men geen
huis bouwen. Economie heeft als basisbegrip
"de studie van de huishoudkunde" , wat ik
vertaal als "wat je thuis niet zou doen moet je
elders ook niet doen". De politiek en he1
bedrijfsleven op alle niveaus kunnen hier nog
veel van leren.
1
Transparant en met het hart op de juiste plaats\
de beslissingen nemen en de juiste
compromissen maken die door de grote,1
meerderheid van de bevolking wordenl
gedragen, daar sta ik voor. Een gezond)
bestuur laat niemand in de kou staan.
Vriendelijke groet
Jan

We werken verder aan onze dorpen.
K~ÄVER-N~Ä tieeft goesting in cte toel<omst!
Nieuw loopparcours!

In de loop van de maand juni zal de gemeente in Melsbroek een
nieuw loopparcours inhuldigen. Dit kwam tot stand in samenwerking
met Sport Vlaanderen en de provincie. De voorwaarden waren een
omloop van minimum 5km, waarvan 80% onverhard.
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De omloop zal starten op het Chiropleintje in Melsbroek, via het
centrum naar de vogelzangvijver leiden, langs de hondenloopweide
het bos in gaan en zo via de Burgdreef en de Passiewijk terug naar
het centrum komen. Daarnaast zal je ook een kleinere lus kunnen
volgen.
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De provincie en Sport Vlaanderen zorgen voor de bewegwijzering,
een zuil met plan aan de start en flyers om het project te promoten.
De gemeente organiseert een openingsreceptie waar het traject zal
ingelopen worden. De bedoeling is ook om een peter en een meter
aan te duiden, die als eersten de omloop zullen afleggen. Hou de
Beiaard of de gemeentelijke nieuwsbrief in het oog!
Investeren In vellige fuiven!

Twaalf verantwoordelijken van de jeugdverenigingen kregen een
vorming over brandveiligheid, verbaal geweld, eerste hulp op fuiven
en omgaan met alcohol en drugs. Deze trotse jongeren mogen zich
vanaf nu fuifexpert noemen! De verenigingen waarvan ze lid zijn,
kunnen dankzij dit attest aanspraak maken op een gemeentelijke
fuifveiligheidssubsidie van €500.
Op die manier wordt fuiven weer
een pak veiliger in onze dorpen!
Nieuwe speeltuin!

Herinneren jullie nog dat de gemeente met de batterijinzamelactie
van Bebat een milieuvriendelijke speeltuin won? De werken voor de
aanleg van deze speeltuin zijn gestart! Het speelterrein komt op het
grasterrein achter de kleuterschool en aan de scoutslokalen van
Perk. De werken zijn nog volop bezig, maar binnenkort zal er volop
gespeeld kunnen worden in en op deze nieuwe aanwinst!
Investeren In onze kinderen!

18 jaar heeft het politiek gekibbel geduurd eer de werken aan
de Sint-Cajetanusschool begonnen.
Zelfs tijdens deze
legislatuur moest KLAVER-NVA op zoek naar een
wisselmeerderheid om de werken te kunnen starten.
Maar ondertussen zijn de werken begonnen! Een geluk voor
de 300 kinderen d ie er school lopen! Als a lles meezit, zal eind
dit jaar het kantschooltje klaar zijn en zal de nieuwbouw tegen
september 2019 in gebruik kunnen genomen worden.
Eindelijk!
Taal Is de sleutel voor integratie!

Als je komt wonen in onze dorpen, is het spreken en verstaan van onze
Nederlandse taal belangrijk om je te kunnen integreren. Als gemeente
investeren we hier dan ook in, omdat wij d it zéér belangrijk vinden. Zo
organiseren we lessen Nederlands, maar zijn er ook praattafels. Hier komen
Nederlandsta ligen en anderstaligen samen om over 'koetjes en kalfjes te
praten. De praattafels gaan door in de Bib op volgende data: 19 /04, 3/05,
17/05, 31 /05 en 14/06. Via reclame op de broodzakken proberen we zoveel
mogelijk mensen aan te spreken . Iedereen d ie wil meehelpen is welkom!
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Laat ons een (zonne)bloem en wat gras ...
't Is nog lang geen zomer, maar misschien kunnen wij helpen
om dat zonnige gevoel alvast een duwtje te geven. Met het
bijgevoegde zakje zonnebloemzaad kan je gemakkelijk deze
vrolijke bloemen zelf kweken. Zonnebloemen worden in de
volle grond gezaaid, maar een grote pot voldoet even goed. De
grond moet humusrijk en goed waterdoorlatend zijn. In april
stop je de zaadjes ongeveer 2cm diep in de grond op een
zonrijke plaats. Na een week zou het plantje al moeten
uitkomen. Zorg ervoor dat de grond goed vochtig blijft, maar
wees voorzichtig in het begin met water geven zodat het
kiempje niet rot! Voorzaaien in kleine potjes in een koele kamer
en later uitplanten kan ook.
Als alles goed gaat heb je tegen juni een bloeiende plant die
ook nog een gevulde picknicktafel is voor honingbijen, wilde
bijen, hommels en vlinders. En als die hun werk goed gedaan
hebben word je in september beloond met een hart vol
zonnebloempitten die je zelf kunt opeten of aan de vogeltjes
laten .... Tot slot hoop ik dat deze bloemen veel plezier
schenken. Ze staan symbool voor geluk, levenslust en
toewijding.
Dat wensen wij jullie ook toe met het hele Klaver-NVA-team!
Laat ons dorp deze zomer geel en groen kleuren.
Maak van je zonnebloem een leuke foto en zet die op onze
Facebook-pagina!
www.facebook.com/Klavernva
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Marleen Ral,
Voorzitter gemeenteraad
marleen.ral@steenokkerzeel.be
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Vind ons leuk op

facebook®

Op 19 januari werd Rozette Janssens ons plots ontnomen. Rozette was een stille
maar harde werkkracht. Van in het begin van KLAVER-NVA konden wij op Rozette
rekenen. Er was geen kippen/ribbenfestijn, seniorenontbijt of receptie waar ons
Rozette geen helpende hand in was of de leiding in nam.
Regelmatig gaf ze ons tips of belde ze om opmerkingen door te geven die ze in het
dorp had gehoord of gezien.

D Het project KLAVER-NVA zint mij wel en ik w il graag meewerken de komende jaren
□ Ik wil actief deelnemen aan de werking en de gemeenteraadsverkiezingen 2018.
□ Ik wil een wandeling doen en KLAVER-NVA-folders ronddragen.
□
□

Ik wil een raamaffiche omhoog hangen tijdens de verkiezingen.
Ik heb plaats voor een tuinbord met de verkiezingen.

naam en voornaam:
adres:
e-post adres:
Terugsturen naar Kurt Ryon, Kortenbergsesteenweg 100 - 1820 Steenokkerzeel of info@klaver-nva.be

