
Wees waakzaam voor sociale media
Kris Geldof is verantwoordelijk voor de sociale media van N-VA Mol en maakt de 
lokale afdeling zichtbaar op verschillende sociale media. Daar kunnen we niet meer 
onderuit. Sociale media zijn een begrip geworden. Wie tegenwoordig niet actief is 
op die online platformen, valt uit de boot … Maar we moeten waakzaam zijn. Zeker 
wat onze jongeren betre� .

“Ik ben vader van vijf dochters, waarvan er al zeker twee actief aanwezig zijn op de 
verschillende platformen: Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat … Ik spreek dus uit 
ervaring”, zegt Kris Geldof. Hoewel sociale media een rol kunnen spelen in de zoektocht 
naar de identiteit van jongeren, schuilen er ook veel gevaren. Er worden vaak onrealisti-
sche beelden weergegeven van een leven in weelde en luxe. In de realiteit zijn er slechts 
enkelen die zich dergelijke luxe kunnen aanmeten, en dat zorgt voor frustraties bij onze 
jongeren.

“Het is de taak van de ouders om hun kinderen te sensibiliseren over wat echt is en wat 
niet. Dat is een hele uitdaging, want sociale media evolueren zo snel 
dat het als ouder moeilijk is om alles te begrijpen. En het is moeilijk 
om je als ouder in te leven in de online wereld waarin je kinderen 
zicht begeven”, zegt Kris Geldof. 

Kris Geldof
Bestuurslid N-VA Mol

Beste Mollenaar

We maken ons klaar voor de herfst en de 
winter. Maar wat gaan die ons brengen? 
De signalen vanuit de federale regering 
zijn weinig hoopgevend, de energie- en 
andere prijzen gaan door het dak en we 
zitten met een infl atie en de daaraan 
gekoppelde loonindexeringen. En dat 
heeft een impact op onze gemeentelijke 
werking. 

Je kan niet meer geld uitgeven dan het 
geld dat je hebt. Toch zal N-VA Mol al het 
mogelijke doen om de gevolgen van de 
huidige crisis voor u en alle inwoners zo 
beperkt mogelijk te houden. We halen 
alles uit de kast om onze taken optimaal 
uit te voeren en de gemeentelijke werking 
te ondersteunen conform de afspraken 
die we in 2018 maakten met onze 
coalitiepartner. Begrip en solidariteit zijn 
daarbij kernwoorden.  

Een goede gemeentelijke werking vraagt 
participatie van de inwoners. Ook u kan 
een steentje bijdragen. Hou een oogje in 
het zeil bij uw buurman en/of buurvrouw, 
zeker in de komende donkere maanden. 
Sociale controle gaat eenzaamheid 
tegen en het zorgt voor een gevoel van 
veiligheid. 

We nodigen u uit om deel te nemen aan 
onze activiteiten. Er is een schitterend 
activiteitenaanbod in Mol! Zelfs de 
mensen van buiten Mol weten dat.

Ik hoop u gauw te 
ontmoeten!

Jan Van Dael
Voorzitter 
N-VA Mol

BREUGELFESTIJN

Zondag 4 december
In PC Ginderbuiten van 11.30 uur tot 
14 uur en van 17 uur tot 19 uur.

Inschrijven is verplicht en kan via 
maarten.vancamp@n-va.be of 
telefonisch bij Mia Belmans op het 
nummer 0497 27 32 14

Volwassenen: €25 

Kinderen tot 14 jaar: €18

Iedereen 
welkom!

Mol
mol@n-va.be N-VA Molwww.n-va.be/mol
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Financiële steun voor 
Poezencentrale in Mol
Dierenasielen doen fantastisch werk. De medewerkers en vrij-
willigers werken keihard om verwaarloosde, verdwaalde, 
vergeten of mishandelde dieren de beste zorgen te geven. Dank-
zij Vlaams minister Ben Weyts krijgen ze daarvoor sinds 
kort een � nanciële ondersteuning.

Dierenasielen steunen vooral op hun vrijwilligers en hun eigen 
fondsenwerving. Tot voor kort kregen ze geen enkele structurele 
steun vanuit de overheid. Vlaams minister Ben Weyts bracht daar 
in 2020 verandering in. Toen kreeg elk erkend dierenasiel voor 
het eerst een eenmalige ondersteuning van 3.000 euro. Sinds 2021 
biedt Vlaanderen structureel financiële steun aan dierenasielen. 
Die werd vorig jaar voor de eerste keer uitbetaald. 

“Vroeger was dierenwelzijn een vergeten en verwaarloosde be-
voegdheid en kregen dierenasielen geen structurele steun van de 
overheid. De laatste jaren maken we in Vlaanderen echter stap 
voor stap werk van een volwaardig en volwassen dierenwelzijns-
beleid”, zegt Vlaams minister Ben Weyts. “Het was dan ook een 
logische stap om de dierenasielen structureel te ondersteunen. 
De vrijwilligers in de asielen voorkomen heel veel dierenleed.” 

“In onze gemeente kan Poezencentrale Mol vzw rekenen op 
3.000 euro extra ondersteuning”, zegt Mols schepen voor 
Dierenwelzijn Hans De Groof. “Met die financiële steun 
kunnen ze hun werking verder professionaliseren en het 
dierenwelzijn in onze gemeente verbeteren.”

Minister Weyts investeert 
€99.825 in campus 
Sint-Lutgardis in Mol
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert 
99.825 euro in campus Sint-Lutgardis in Mol. “Een 
investering in scholenbouw is een investering in onze 
onderwijskwaliteit. En dus in onze eigen toekomst”, 
zegt minister Weyts.

Onderwijsminister Weyts investeert tijdens de huidige 
regeerperiode in totaal drie miljard euro in scholen-
bouwprojecten. Dat is nog eens 500 miljoen euro meer 
dan in de vorige regeerperiode. Die financiële steun 
kunnen schoolbesturen gebruiken voor bouw- of ver-
bouwingswerken. 

AGION investeert 99.825 euro in campus Sint-Lutgardis 
van het katholiek secundair onderwijs in Mol. Concreet 
gaat het om renovatiewerken aan gangen en leslokalen. 
“Mooi dat Vlaanderen investeert in het katholiek secun-
dair onderwijs in Mol”, zegt schepen van Onderwijs 
Hilde Valgaeren. “Zo zorgt Vlaanderen er mee voor dat 
onze leerlingen in een kwaliteitsvolle omgeving kunnen 
genieten van kwaliteitsvol onderwijs.”

Hilde Valgaeren
Schepen van Onderwijs

Nieuwe speeltoestellen voor kinderen met beperking 
in speeltuin Galbergen
Speeltuin Galbergen kreeg recent een faceli� . De 
speeltuin hee�  er een rolstoeldraaimolen en een 
voelwand bij. Die nieuwe speelelementen zorgen er-
voor dat ook kinderen met een beperking nog meer 
kunnen genieten van die unieke speelplek.

“Speeltuin Galbergen had met de zandspeeltafel, 
schommelhangmat en vogelnestschommel al enkele 
speeltoestellen voor kinderen met een beperking”, 
zegt schepen van Jeugd Hans De Groof. “Dankzij de 
rolstoeldraaimolen en de voelwand maken we het 
spelaanbod voor die kinderen nog meer divers.”

“Bij de keuze van de toestellen lieten we ons advi-
seren door belangengroepen zoals de adviesraad 
voor personen met een beperking, De Witte Mol, de 
werkgroep toegankelijkheid ...”, vult schepen voor 
Mensen met een Beperking Wendy Soeffers aan. “Op 
die manier creëren we samen een speeltuin waar-
in alle kinderen – met of zonder beperking – zich 
kunnen uitleven.”

De trotse schepenen Hans De Groof en Wendy Soeffers in Galbergen
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Geslaagde editie van de 
zomerschool 2022

Met de � nanciële steun van het departement Onderwijs van de 
Vlaamse Gemeenschap werd tijdens de tweede hel�  van augus-
tus voor het derde jaar op rij een zomerschool georganiseerd. 
136 kinderen werden door 30 leerkrachten en 21 animatoren 
enthousiast begeleid op weg naar het nieuwe schooljaar. 

De kinderen waren afkomstig uit achttien verschillende 
scholen, zowel uit lagere als secundaire scholen en uit het buiten-
gewoon onderwijs en OKAN (onthaalklas anderstalige nieuwko-
mers). De expertise van de gemeentelijke taalcoach kwam tijdens 
de zomerschool goed van pas. Naast het educatieve luik met 
aandacht voor taalverwerving en wiskunde was er ook bijzondere 
aandacht voor het spelenderwijs ontwikkelen van sociale vaardig-
heden via sport, spel, kunst en cultuur. 

N-VA Mol schenkt materiaal aan JAC Mol
Het bestuur van N-VA Mol schenkt materialen voor gespreksmethodieken aan JAC Mol. Met de schenking ter waarde van 1.200 
euro geven ze de organisatie, die hulp biedt aan jongeren tussen 12 en 25 jaar, een steuntje in de rug.

“Vanuit mijn persoonlijke ervaring weet ik 
dat het niet altijd gemakkelijk is om jong 
te zijn”, zegt Kris Geldof, bestuurslid van 
N-VA Mol. “Er gaat veel om in je hoofd en 
de dingen die je meemaakt, maken het niet 
altijd gemakkelijker. Soms vind je zelf een 
weg doorheen je problemen, maar ieder-
een heeft ook momenten waarop het niet 
meer lukt. En dan moet er toegankelijke en 
laagdrempelige hulp voorhanden zijn. Bij 
het JAC kunnen jongeren terecht met al hun 
problemen. Ze leveren fantastisch werk en 
kunnen onze aandacht zeker gebruiken. Het 
is belangrijk dat onze jongeren weten dat 
ze met bijna elke vraag bij het JAC terecht 
kunnen.”

“JAC staat voor Jongeren Advies Centrum. 
Maar het JAC geeft jongeren niet enkel 
advies”, weet schepen van Jeugd Hans De 
Groof. “Ze proberen vooral een luisterend 
oor te zijn en onze jongeren op weg te 
helpen. Indien nodig helpen ze om de juiste weg te vinden in het kluwen van hulpverleningsmogelijkheden en proberen ze door te 
verwijzen naar de juiste instanties. En dat alles gebeurt in alle vertrouwen en discretie.”

“We schenken elk jaar een mooi bedrag aan een goed doel”, besluit Jan Van Dael, voorzitter van N-VA Mol. “We steunden eerder al 
Vectamus en het Koala Care project van het AZ Mol, het Rode Kruis Mol, het Vlaamse Kruis afdeling Mol, De Witte Mol, Ons Huis, 
de Poezencentrale, Natuurpunt en Help Brandwonden Kids. Vorig jaar mochten  M.I.N. Mol en Actie MIN een steuntje in de rug 
ontvangen. Het is een klein gebaar, maar het is fijn om op die manier fantastische lokale initiatieven te kunnen ondersteunen.”

Hilde Valgaeren, schepen van Onderwijs
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Ondertussen voert Vlaanderen wél beleid

De energieprijzen gaan door het dak.

De bevoorradingszekerheid is in gevaar.

Overal in Europa kiest men voor kernenergie.

Maar niet in België. De paars-groene regering

heeft zelfs nog geen akkoord over de verlenging

van de twee jongste kerncentrales.

De Vlaming die werkt, spaart of onderneemt 

ziet zijn koopkracht alsmaar dalen. Maar wie 

niet wil werken, kan in dit land eindeloos een

uitkering blijven trekken. De paars-groene regering 

verhoogde de uitkeringen gigantisch in plaats 

van werk te maken van een échte arbeidsdeal.

Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen. Aan de asielpoorten 

is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

veroordeeld tot het betalen van dwangsommen. 

Maar ze blijft er koppig voor kiezen om niets te doen.   

Ook de broodnodige pensioenhervorming is

blijven steken op een non-akkoord.

jarenlang nauwelijks heeft gewerkt, wordt 

daarvoor beloond. Alweer een akkoord op
maat van de PS.

Wie 

De energieprijzen gaan door het dak.

De bevoorradingszekerheid is in gevaa

Overal in Europa kiest men voor kernenergie.

Maar niet in België.

De Vlaming die werkt

ziet zijn koopkracht alsmaar dalen.
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jarenlang 
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Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen.
is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

Op Belgisch niveau staat alles stil

Moeilijke tijden vragen om moeilijke beslissingen. De N-VA gaat in de Vlaamse Regering
wél de uitdagingen aan. Ook als er moeilijke knopen doorgehakt moeten worden.

Zuhal Demir ijvert daadkrachtig voor haalbare

én betaalbare maatregelen. Ze investeert meer

dan een miljard euro in renovatiepremies en 

goedkope leningen om woningen energiezuiniger

te maken. En ze haalt overbodige kosten uit onze

energiefactuur.

Vlaams minister-president Jan Jambon is

de drijvende kracht die knopen doorhakt in 

complexe dossiers, met een vaste blik op de

toekomst. Een toekomst waarin Vlaanderen

een wereldspeler wordt in innovatie en

ontwikkeling.

Matthias Diependaele waakt onverstoorbaar

over onze centen. Vlaanderen zet als enige regio 

koers naar een begrotingsevenwicht. Matthias

zorgde er ook voor dat mensen met buitenlandse

eigendommen geen recht meer hebben op een

sociale woning.

Om het Vlaamse onderwijs op wereldniveau te

houden, stuurt Ben Weyts bij waar nodig. Met 

aangepaste eindtermen, een taalscreening van 

kleuters en investeringen in infrastructuur en 

digitalisering. Ben geeft de leerkracht de plaats

die hij of zij verdient: vooraan in de klas.


