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Airbezen

Zaterdag 26 september 2015

In 2014 lanceerde de stad Antwerpen in samenwerking met de Universiteit Antwerpen
het Airbezenproject.
Het idee vloeide voort uit de ontmoetingsruimte ‘groen en natuur in de stad’ van Stadslab2050.

Op zaterdag 26 september nodigen de Antwerpse mandatarissen u van harte uit in
Captain’s Lounge, Beatrijslaan 27, 2050 Antwerpen Linkeroever voor een dagje plezier
voor het hele gezin.

Het doel van dit project om de luchtkwaliteit in Antwerpen te meten op basis van de
analyse van de blaadjes van aardbeienplantjes.

Vanaf 12 uur kan u smullen van de lekkerste pannenkoeken van ’t Stad terwijl u geniet
van een gezellige middag onder politieke vrienden, begeleid door een streepje muziek.
De kleinsten kunnen zich uitleven op onze springkastelen of zich laten verwennen
door onze schminksters.

In 2015 richten de onderzoekers hun pijlers specifiek op een aantal Antwerpse scholen.
De stad Antwerpen ondersteunt dit initiatief.
Elke school krijgt na de metingen advies op maat. In elke deelnemende school is er ook
specifiek aandacht voor het thema luchtkwaliteit met ondersteuning van een educatief
pakket. Zo krijgen kinderen en jongeren meer inzicht in de fijnstofproblematiek en merken ze de impact van die kleine deeltjes op hun gezondheid.

“Stilaan kan ik weer in mijn kracht
gaan staan.”
Leen, 20 jaar

OPBRENGST GAAT
NAAR VZW TEJO

Citaat op straat

De opbrengst van deze middag wordt
geschonken aan de Antwerpse vzw Tejo.

Het districtscollege van Antwerpen heeft een toelage goedgekeurd aan ALO vzw voor het initiatief
Citaat op straat. Hiermee kunnen er op Linkeroever dit jaar opnieuw een tiental straten opgesmukt
worden met een literair citaat.

Die is sinds 2010 actief en biedt laagdrempelige
hulp aan jongeren die met psychische problemen
kampen, zodat de situatie niet escaleert.
Gemotiveerde jeugdtherapeuten begeleiden deze
jongeren. De therapeuten krijgen extra vorming
om zich in te leven in de wereld van de jongeren.

Op de Antwerpse Linkeroever geven meer dan
vijftig schrijvers, kunstenaars en romanfiguren
aan de straten en hun bewoners iets chics, iets cultureels. Het Actiecomité Linkeroever ALO vzw
vatte in 2004 het plan op om bekende citaten van
schrijvers in het straatbeeld aan te brengen. Men
wou de culturele en toeristische aantrekkingskracht van Linkeroever opwaarderen en de bewoners informatie verstrekken over de personen of
personages naar wie hun straat is genoemd.
Sedertdien werden al in een twintigtal straten
bronzen of arduinen stoeptegels gelegd. Paul
Paul Cordy, districtsschepen Antwerpen en Marita Wuyts,
Cordy (districtsschepen van Publiek Domein) vond
voorzitter HELO en districtsraadslid Antwerpen
dit een mooi initiatief, zeker om zo Linkeroever
meer op de kaart te zetten. Begin 2014 werd de nieuwe straat Louis Paul Boon ingehuldigd. Deze straat loopt dwars
door het Europark. Voor de viering van 6 HELO klopte de bewonersgroep met als voorzitter Marita Wuyts aan bij
ALO vzw om ook hier een tegel met een citaat te plaatsen. Zo werd de tegel met het citaat ‘Men is maar groot, als men
gewoon is wat men is’ tijdens de viering ingehuldigd.
Het schepencollege voerde ook een voorstel uit van Marita in de districtsraad om het plein achter de Chicagoblok een
naam te geven. Het plein kreeg de krachtige naam ‘Elegastplein’. Hier werd onlangs een tegel met citaat ‘Het was op
enen avondstonde dat Karel slapen begonde’ uit de ridderroman Karel ende Elegast ingehuldigd tijdens de viering van
7 jaar HELO.

Een ondersteuningsteam van externe
deskundigen adviseert de groep
jeugdtherapeuten regelmatig.
www.tejo.be

Hoe inschrijven?
U kan kaarten bestellen via david.dogge@n-va.be.
Het juiste bedrag stort u op rekeningnummer
BE23 7512 0231 8091 van N-VA Stad Antwerpen.
Per kaart betaalt u 10 euro. Dat geeft u recht op twee
pannenkoeken en een drankje.
U kan ook gebruik maken van onze afhaaldienst. Graag van
te voren doorgeven hoeveel pannenkoeken u wenst af te halen
en op welk tijdstip.

Meer info?
david.dogge@n-va.be - mobiel: 0497 35 95 90.

districtantwerpen@n-va.be

www.n-va.be/antwerpen

“De scheiding van mijn ouders bracht
me helemaal in de war. Ik ben blij dat ik
er met iemand over kan praten.”
Lien, 11 jaar
“Al tijdens het eerste gesprek bij TEJO
ondervond ik dat mijn therapeut me begreep.”
Aisha, 17 jaar
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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

/

/

