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V.U. Marc Smans,
Den Abt 71,
2340 Beerse
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Beste dames van
Beerse-Vlimmeren,
Tijd om in actie te schieten! N-VA
Beerse-Vlimmeren is op zoek naar
geëngageerde vrouwen die hun bijdrage willen leveren aan het welvaren van onze gemeente.
Laat je niet misleiden door al die
mannen in maatpak. Vrouwen zijn
onmisbaar in de politiek. Ook in de
gemeentepolitiek zijn vrouwen
nodig om het beleid uit te tekenen.
Als wij onze plaats niet opnemen,
wordt er (nog) een meerderheid in
dit land doodgezwegen!
Onze nationale voorzitter Bart De
Wever bekende onlangs in Knack
dat er aan hem een vrouwelijk
kantje zit. Word lid van de N-VA en
bepaal mee met ons het gemeentelijke beleid in Beerse-Vlimmeren.
Immers: DENKEN, DURVEN,
DOEN. Dat is toch iets voor vrouwen. Of niet soms?
Voor meer info
contacteer
Gilberte Crols
op 014/613941.

Je bent jong en je wil wel wat
Als frisse twintiger mag ook ik binnenkort weer gaan
kiezen. Mijn vrienden en vriendinnen zijn niet
bezig met politiek en ik ook niet echt. Het lijkt
allemaal ver van ons bed, maar dat is het absoluut niet! De politiek moet de basis leggen voor
onze toekomst: onderwijs, jobs, vrije tijd ...
Als jongere droom ik natuurlijk van een doorzichtige, duidelijke oplossing. Een oplossing die
ik kan begrijpen en waarvan ik weet wat ik er aan
heb. Als ik naar het nieuws kijk, is het soms moeilijk om te volgen. Waar zijn die volwassenen mee
bezig en wie moet ik geloven?
REKENING HOUDEN MET DE TOEKOMST
Ik ben blij dat ik de N-VA beter heb leren kennen. Het is geweldig om te zien hoe zij
met de mensen communiceren. Geen verwarrende uitleg, maar feiten. De N-VA denkt
echt aan de volgende generatie. Ik heb met veel moeite genoeg bijeen kunnen sparen
om een auto te kopen. Als je niet spaarzaam bent, kan je nooit iets groots bereiken.
Dat moeten de politici toch ook weten? Hun taak is om zuinig te zijn met de financiën in ons land en onze gemeentes. Ik heb er 100 procent vertrouwen in dat de NVA hiernaar streeft. Zij willen voorkomen dat wij, de jeugd, later onder een enorme
schuldenlast bedolven worden.
STERKE AANHANG
Hoe meer ik erover lees, hoe toffer ik die club vind! Het is dan ook logisch dat ik me
lid heb gemaakt van de N-VA. Ik heb zelfs mijn ouders kunnen overtuigen mee de
stap te zetten. “Het is niet voor niks dat de N-VA zo een sterke aanhang heeft!” zegt
mijn papa. Gelijk heeft hij, die papa van mij.
En vergeet het niet, er is nog veel plaats bij die mega-club van de N-VA, ook voor de
jeugd in Beerse-Vlimmeren.
Heb je interesse?
Bel met Tom Bosch op het nummer 0474 844516

Carolijn Domensino
N-VA-lid afdeling Beerse

N-VA gaat voor een “hartveilige” gemeente
Jaarlijks overlijden er in ons land
meer dan 15 000 mensen aan de gevolgen van een hartstilstand. Elke seconde is
van levensbelang. Twee factoren bepalen
de overlevingskansen van het slachtoffer:
de reactiesnelheid van omstaanders en de
correcte reanimatietechniek. Het gebruik
van een AED-toestel (Automatische Externe Defibrillator) kan levens redden.
De N-VA wil samen met de gezondheidsraad, het Rode Kruis, medici en verpleegkundigen een traject ontwikkelen waarbij
we zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente de
technieken aanleren om onmiddellijk te kunnen handelen in zulke noodsituaties.

offer met een op hol geslagen hartritme
(“ventrikelfibrillatie”). Het toestel geeft instructies en vertelt ons hoe we te werk moeten gaan. Hoe sneller de reanimatie
(beademen en hartmassage) en defibrillatie
bij een slachtoffer wordt toegepast, des te
groter zijn de overlevingskansen.
IS HET GEBRUIK VAN AED VOLDOENDE?
Neen! Reanimatie is nodig tot je het AED kan
gebruiken en is ook daarna meestal nog
nodig tot de hulpdiensten ter plaatse zijn.
Een AED-toestel gaat het slachtoffer analyseren en geeft alleen een schok als het hart chaotisch trilt,
in plaats van normaal ritmisch. Het toestel gaat dus bepalen of een schok nodig is of niet. Reanimatie blijft dus
absoluut noodzakelijk.

REANIMATIE
Reanimatie bestaat steeds uit hartmassage en eventueel
beademing. Hartmassage zorgt voor de doorbloeding
van het lichaam, beademing voor de zuurstof. Reanimeren dient om de tijd te overbruggen die hulpdiensten
nodig hebben om de plaats van het ongeval te bereiken.
Laat altijd iemand eerst 112 bellen!
GEBRUIK VAN EEN AED-TOESTEL (*)
Dit toestel vergroot de overlevingskansen van een slacht-

(*) AED-toestellen in Beerse:
sportcentrum ’t Beerke en
KFC Lentezon.

Marc Smans
Afdelingsvoorzitter N-VA
Schepen van Sport

Leeuw ontsnapt in het centrum
‘Nieuwjaar zingen’ is in Beerse-Vlimmeren een echt feest. Nergens gebeurt
het zoals bij ons, zo vertellen nieuwe inwoners toch. Kinderen trekken massaal van deur tot deur, ouders begeleiden hen ‘uit veiligheidsoverwegingen’,
maar ook voor het natje en het droogje dat ze vinden aan de kraampjes op
het kerkplein. Iedereen laat de zorgen van het oude jaar achter en deelt de
dromen en wensen voor het nieuwe.
AAIBARE LEEUW
“Kijk daar!” klonk het. De zangertjes trokken grote ogen toen ze op het kerkplein een leeuw zagen lopen. De kleinsten zetten verschrikt een stap achteruit. Hoe kan dat nu? De oudere zangertjes wisten beter: “Dat is geen echte
leeuw, kijk, hij heeft een orgel bij en een grote gele tent!” Langzaam schoven
ook de kleinste zangertjes dichterbij. En wat bleek? Je kon deze leeuw aaien!
Hij deelde zelfs koekjes, snoep en balpennen uit. Het was een lieve leeuw,
oef!
OP DE FOTO MET EEN LEEUW
Eerder op de dag werd de leeuw in Vlimmeren gesignaleerd. Ook daar was
hij populair en werd hij gevraagd mee op de foto te staan. Alle foto’s genomen in Beerse en Vlimmeren heeft de leeuw op onze website gezet. Als je wil, kan je ze daar bestellen. Gratis! “Gratis?
Zou het een socialistische leeuw zijn?”, knipoogde een volwassene.
Moraal van het verhaal: Over leeuwen wordt van alles verteld, maar het loont de moeite om van dichterbij te kijken.
Dan zie je dat onze leeuw niet zo wild is als hij lijkt … maar wel rechtlijnig en zelfs aaibaar!

In memoriam: Jaak Baelemans
Beste Jaak,
Toen ik me als tiener aansloot bij de Volksunie, was jij een van die mensen naar wie ik opkeek. Jij was onze vaandeldrager in Rijkevorsel. Ik herinner me, als was het gisteren, de
meeting aan de vooravond van de Europese verkiezingen in Sint-Jozef met Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke. Het moet in het begin van de jaren tachtig geweest
zijn. We waren jong en vol ideaal.
En dat idealisme droegen we ook daadwerkelijk uit. Tot ver buiten onze grenzen. Weet
je nog, onze reis naar Occitanië? Tien dagen aan de oevers van de Tarne, waar we tot in
de late uurtjes verbroederden en zongen. “Se canta que recanta”, in het zo mooie bijna
uitgestorven Zuid-Franse langue d’Oc.
Dat ideaal, Jaak, hebben we nooit verloochend. Ook niet toen
alles tegenzat en we dreigden verpletterd te worden. Mensen als jij hebben mee Vlaanderen gemaakt tot wat het nu is. Jij hebt mee stenen verlegd in de rivier op aarde. En daarvoor,
Jaak, daarvoor kan ik je onvoldoende danken.
Jij hebt ons nu verlaten, maar je mag ervan op aan: “Als je morgen valt, en ik blijf alleen, kameraad ‘k blijf trouw en ik vecht voor twee.” Vaarwel!
Kris Van Dijck
Voorzitter N-VA-fractie Vlaams Parlement
www.krisvandijck.be
Tel. 0475 61 70 06
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Agenda

Stelt u zich ook kandidaat
voor orgaandonatie?
MAART
Meer info? Kom dan naar
2012
de gemeentelijke
infoavond rond orgaandonatie
op donderdag 29 maart in ’t Heilaar!

30
MAART
2012

30 maart:
Jan Peumans
op de
rooster in
Turnhout

22
APRIL
2012

22 april:
Gespreksavond met
Kris Van Dijck te Lille
20 mei komt Vlaams
parlementslid Liesbeth
Homans naar Merksplas

20
MEI
2012

N-VA Beerse wil van u horen!
Het bestuur van N-VA Beerse wil dicht bij de inwoners van onze gemeente staan. U mag dus gerust contact opnemen
met ons. Dat kan via beerse@n-va.be of telefonisch op 0476 38 12 92. De adresgegevens van ons bestuur vindt u hieronder. Op ons kan u rekenen!
Marc Smans
Ivan De Proost
Erik Geenen
Simonne Woestenborghs
Fons Van Kerkhove
Tom Bosch
Peter Helsen
Goswin Torfs
Luc Gevaert
Ward Roofthooft
Rob Hendrickx
Hans Cornelis
Jeff Keustermans
Gilberte Crols
Marc Janssen

Den Abt 71
Beekakkerstraat 37
Kapelstraat 1 bus 7
Renier Sniedersstraat 4
Bisschopslaan 42
Engstraat 84
Gasthuisstraat 62
Renier Sniedersstraat 4
Den Abt 98
Den Abt 145
Sint Corneliusstraat 60
Klaproosstraat 20
Gasthuisstraat 59
Rijkevorselseweg 47
Veldstraat 61,

0476 38 12 92
0476 77 48 65
0474 45 00 03
014 61 27 86
0473 64 58 78
0474 84 45 16
0472 36 04 33
0473 99 12 80
03 309 95 30
0473 53 09 50
0474 43 16 10
0486 17 52 29
0475 48 72 65
014/613941
0477 67 19 59

marc.smans@n-va.be
ivan.deproost@n-va.be
erik.geenen@n-va.be
simonne.woestenborghs@n-va.be
fons.vankerkhove@n-va.be
tom.bosch@live.be
peter.helsen@n-va.be
goswin.torfs@n-va.be
luc.gevaert@n-va.be
ward.roofthooft@n-va.be
r_hendrickx@telenet.be
hans.cornelis@telenet.be
jeffkeustermans@hotmail.be
janssen.lurinx@skynet.be

Vlaamse begroting is de enige in evenwicht
Vlaams minister van Begroting
Philippe Muyters (N-VA) laat de
begroting in Vlaanderen niet ontsporen: “Vlaanderen vertrekt in 2012
met een begroting in evenwicht. Als
enige overheid in dit land en als een
van de enige in heel Europa. En we
blijven investeren zoals Europa dat
vraagt: in onze economie en infrastructuur, alsook in een Vlaams sociaal
beleid.”
“Vlaanderen heeft de voorbije twee
jaar al twee miljard bespaard. Dit jaar
ontsnappen we niet aan bijkomende
besparingen. We hebben keuzes gemaakt, maar niet op de kap van de
werkende Vlaming”, zegt Vlaams viceministerpresident Geert Bourgeois
(N-VA). “De Vlamingen kreunen al
genoeg onder de maatregelen van de
federale regering.”

Federale begroting
krijgt rode kaart
N-VA-voorzitter Bart De Wever: “De federale begroting is bijzonder
nefast. Ze bestaat uit drie vierde belastingen en slechts één vierde
besparingen op de uitgaven. Bovendien zijn het altijd dezelfde mensen
die moeten betalen: Vlamingen die werken.”

Om te BESLISSEN heeft deze regering in Vlaanderen
geen meerderheid, maar BETALEN doen we wel met een
tweederde meerderheid.








Hebt u een huis of gaat u er een kopen? Extra betalen.
Gaan de kindjes naar de opvang? Extra betalen.
Doet u aan pensioensparen? Extra betalen.
Gebruikt u al eens dienstencheques? Extra betalen.
Verdient u net meer dan het minimum? Extra betalen.
Wilt u uw huis isoleren? Extra betalen.
Maakt een bedrijfswagen deel uit van uw loon? Extra betalen.

Meer informatie over deze extra belastingen vindt u op
www.n-va.be/dossiers/evaluatie-regeerakkoord

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be

