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Voor het tweede jaar op rij verkoos de Hobo-
kense bevolking onder impuls van CD&V 
Hoboken de vereniging van het jaar. U bracht 
massaal uw stem uit tijdens het Jaarmarkt-
weekend. De fiere opvolger van Scouting Ho-
boken die het in 2014 tot vereniging van het 
jaar schopte, was met een grote meerderheid 
van de stemmen ‘ons’ Jeugdhuis Joh. 

Jeugdhuis Joh kan terugkijken op 50 jaar 
jeugdhuiswerking. Het Jeugdhuis kende 

ups en downs, maar 
bleef door de jaren 
heen de vaste waarde 
voor de Hobokense 
jeugd. Jong en oud 
denkt met melancho-
lie terug aan de vele 
aangename uren aan 
de toog of op de dans-
vloer. Een meer dan 
verdiende winnaar! 
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HOBOKEN

JEUGDHUIS JOH ‘VERENIGING 
VAN HET JAAR 2015’

GOED GEZIND 

ONDERWEG

Velen namen deel aan onze affiche-
actie rond verkeersveiligheid. Een 
gezin werd eruit geloot en kreeg van 
ons een inspirerend geschenk.  
Lees snel blz. 5.

CD&V op bezoek bij het bestuur van de Joh.

CD&V-jongerenvoorzitter Herman Quintelier 
feliciteert drijvende kracht Danny Brijs.
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Om extra plaatsen te cre-
eren speelde Hofke van 
Thys al langer met de idee 
om een extra vleugel bij te 
bouwen. Maar ook voor fi-
nanciële ondersteuning be-
staan er lange wachtlijsten. 
Gelukkig hebben we een 
Vlaams Minister voor On-
derwijs die haar schouders 
zet onder projecten die tot 
de verhoging van de capa-
citeit en bijgevolg ook de 

kwaliteit van onderwijs kunnen bijdra-
gen. Hilde Crevits (CD&V) maakte voor 
Hofke Van Thys het nodige geld vrij, zo-
dat de school nu in directe lijn zit voor 
het bouwen van haar nieuwe lokalen. 

Het is u wellicht al opgevallen: sinds en-
kele maanden is de kerktoren van de On-
ze-Lieve-Vrouwkerk aan de Kioskplaats 
ingepakt in stellingen en doeken. Toen 
Monumentenzorg vaststelde dat loszit-
tende stenen een gevaar vormden voor 
voorbijgangers, lichtten zij bezorgd de 
leden van de Kerkraad in die de hulp in-
riepen van Caroline Bastiaens, Antwerps 
Gemeenteraadslid. 

Caroline is er in geslaagd het dossier 
onder de aandacht te brengen en zo de 
nodige budgetten vrij te krijgen om de 
parochiekerk snel weer in haar glorie te 
herstellen. Begin 2016 zullen de klokken 
in de vernieuwde toren luiden.

NIEUWE KLASSEN VOOR 
HOFKE VAN THYS
Hoboken is een district waar 
veel kinderen wonen en dus ook 
schoollopen. De ontoereikende 
capaciteit van de scholen in en 
rond Antwerpen kwam al meer 
dan eens ter sprake de laatste 
jaren.  

Op vrijdag 29 januari zet CD&V Hoboken het nieuwe jaar 
in. Wij zijn trots in 2016 Vlaams minister voor Onderwijs 
Hilde Crevits te kunnen aankondigen als gastspreker.  
Iedereen welkom! 

Ontvangt u graag een persoonlijke uitnodiging,  
stuur dan een mail naar info@hoboken.cdenv.be.

NIEUWJAARSRECEPTIE

WAAR IS DIE 
KERKTOREN?



3
5

De weken erop waren de affiches overal 
in het straatbeeld aanwezig: vele Hoboke-
naars wilden tonen dat ook zij de veilig-
heid op weg naar school belangrijk vin-
den. 

Een van al deze adressen werd er door 
een onschuldige hand uitgeloot. De fa-

milie van Walter en Marie-Claire Verbe-
ke-Mariman mag op beide oren slapen: 
deze grootouders zorgen ervoor dat hun 
kleinkinderen Jara, Joena en Jill veilig op 
school geraken.  

Zij ontvingen van ons een aankoopbon 
van een lokale fietsenwinkel.

Districtsschepen voor CD&V Kristof Waterschoot heeft woord gehouden: 
de premie kwam er. 64 mantelzorgers ontvingen deze premie sinds de invoe-
ring ervan aan het begin van 2015, wat aantoont dat de premie naast nuttig 
ook nodig is.

Bent u zelf mantelzorger en wil u uw aanvraag voor deze premie in-
dienen, surf dan naar www.antwerpen.be en zoek op het tref-
woord ‘mantelzorgpremie’ of bel voor meer info naar 03 338 
30 63.  

Over park Gravenhof is de laatste jaren 
veel geschreven. Het geplaagde politiebu-
reau dat in kasteel Gravenhof was geves-
tigd, was sinds vele jaren uitgeweken naar 
haar locatie in de Berkenrodelei, toen de 
eerste plannen opdoken voor een herin-
gebruikename van het park. In 2003 
sprak men nog over het ‘opzijduwen’ van 
het stukje erfgoed, om plaats te maken 
voor een nieuw administratief centrum, 
pal in het midden van het park. 

Na buurtinspraak en met de steun van 
CD&V werden die plannen opgeborgen 
om een korte tijd later plaats te maken 

voor gefluister over een eigen cultureel 
centrum voor Hoboken. Het gefluister 
werd gepraat. En er wèrd gepraat, over 
omvang, ligging, structuur, gebruik… 
En toen werd dat gepraat gejuich. 
CD&V had een belangrijke aan-
kondiging: Hoboken werd op 
de culturele kaart gezet: dankzij 
Antwerps CD&V Schepen Philip 
Heylen zou het nieuwe Cultureel 
Centrum er komen.

2015. We zijn vele jaren later en 
het is zover: eerste stenen zijn ge-
legd, publiciteitscampagnes ge-

voerd: Eind november werd het Cultureel 
Centrum Gravenhof officieel in gebruik 
genomen. Ga zeker eens kijken de ko-
mende maanden, en geniet! 

Bent u ons ook tegengekomen aan de schoolpoort tijdens de eerste 
dagen van september? We verdeelden er onze ‘veilig naar school’-
affiches, om iedereen te vragen het belang van verkeersveiligheid 
niet te onderschatten.

Het stond in het CD&V-verkiezingsprogramma in 2012: CD&V 
Hoboken wil mantelzorgers – mensen die de zorg voor een 
hulpbehoevende 60-plusser die deel uitmaakt van de familie op 
zich nemen – extra ondersteunen met een premie.

VEILIG NAAR SCHOOL!

MANTELZORGPREMIE 
GROOT SUCCES

GEFLUISTER EN GESCHREEUW OVER CULTUREEL 
CENTRUM GRAVENHOF

Kristof Waterschoot, CD&V-districtsschepen voor senioren.
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COLOFON
 
Heeft u een opmerking over het districts- 
of stadsbeleid of CD&V-werking in onze 
district? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie aan!
 

Uw lokale contactpersoon:
Guy Helsen
(helguy@skynet.be)
Web: www.hoboken.cdenv.be

Volg ons op Facebook: 
www.facebook.com/hoboken.cdenv

 
Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel 
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:  
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden Ve
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Caroline Basti-
aens, Fractie-
leidster CD&V 
in de Antwerpse 
Gemeenteraad 
en Vlaams 
Volksvertegen-
woordiger.

WATERBUSJE 
KOMT ZO!
Eind 2016 is Hoboken een directe 
lijn met Antwerpen rijker. In 
het prestigieuze project van 
de haven, dat waterbussen 
gaat inleggen om het woon-
werkverkeer met de stad vlotter te 
laten verlopen, is ook een halte in 
Hoboken voorzien.

Onze Hobokense stem in de Gemeen-
teraad, Caroline Bastiaens, speelde geen 
onbelangrijke rol in deze moderne ver-
bindingsweg naar ‘’t Stad’. 

‘Voor CD&V is dit project een belang-
rijke schakel in het hele mobiliteitsplan. 
Bij een gemakkelijk en aangenaam woon-
werkverkeer door middel van waterbus-
sen is iedereen gebaat: de werknemer die 
makkelijker zijn bestemming bereikt, de 
werkgever die beter bereikbaar is en de 
autobestuurder op weg rond de stad die 
op de ontsluitingswegen de files korter zal 
zien worden.’ 

CD&V HOBOKEN WENST U  
PRETTIGE FEESTEN EN  

HET BESTE VOOR 2016!


