
Startactiviteit van N-VA As-Niel met Frieda Brepoels een succes!

Zondag 29 mei 2011 08u30 in zaal Scherpenheuvel. 
Onze eerste activiteit als volwaardige N-VA afdeling staat in 
de startblokken.
De zaal wordt aangekleed en hapjes worden bereid. Er 
hangt een gezonde spanning: zullen er mensen opdagen, 
hoeveel, zijn er genoeg versnaperingen?
Onze ondervoorzitter, Jo Van Beylen ontpopt zich als een 
volwaardige traiteur. Bestaat de ‘nieuwe man’ dan toch?

Het is 10u15 wanneer de eerste bezoekers beginnen binnen te sijpelen.
Het is verrassend en ook deugddoend dat we ook mensen uit Zonhoven, Genk en Hasselt 
mogen begroeten. 
Niet veel later komt ook Frieda Brepoels aan en ze heeft er 
echt zin in. Na de begroetingen houdt zij eerst een uiteen-
zetting over de werking van Europa. 
Frieda spreekt enthousiast over ‘haar’ Europa. Zij toont met 
concrete voorbeelden aan dat Europa toch dicht aansluit bij 
ons dagelijkse leven. 
Daarna krijgt het publiek de kans om vragen te stellen aan 
Frieda.  Er worden véél vragen gesteld, ook over de huidige 
politieke situatie in België. Op sommige vragen moet echter 
ook Frieda het antwoord schuldig blijven.

Na dit leerrijk en boeiend open gesprek bedankt onze voor-
zitter Mario Schildermans Frieda Brepoels voor haar inzet 
en deskundigheid in dit gesprek. Mario bedankt Frieda ook 
omdat zij bereid was geweest de meter van onze afdeling te 
zijn bij de oprichting van de afdeling.

Na het open gesprek met Frieda mogen we niet vergeten 
voor de innerlijke mens te zorgen. De hapjes, vlaai en 
broodjes vinden dan ook daarna gemakkelijk hun weg naar 
die innerlijke mens. Omdat het publiek door zijn vragen deze voormiddag zo interessant 
heeft gemaakt, besluit het bestuur van onze afdeling om alle kosten van de drank te dra-
gen en dus ook alle drank gratis te verdelen. Onze penningmeester Valère Nelissen was 
hierover niet zo enthousiast.

Met een 40-tal bezoekers mogen we spreken van een goede opkomst. Frieda Brepoels 
was begeesterend. Belangrijk ook was nog de goede sfeer, het hartelijk (weer)zien van be-
kenden en onbekenden en de onvoorwaardelijke inzet van het voltallig bestuur.
We mogen echt praten over een succesvolle startactiviteit. 


