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Beerse-Vlimmeren

V.U. Dirk Iemants
Kongostraat 27 2340 Beerse

Toch nog iets over
de verkiezingen
Vlaanderen heeft in het verleden zogenaamde ‘zwarte zondagen’ gekend, maar zondag 7
juni 2009 was een zwartgele
zondag. De verkiezingsoverwinning van de N-VA - 16 vertegenwoordigers (= plus elf) in
het Vlaams Parlement en één
in het Brussels Parlement - was
boven alle verwachtingen.
In Europa behielden we onze
zetel, hoewel er één Vlaamse
zetel minder te verdelen was.
Bovendien haalden we in het
arrondissement Turnhout de
hoogste score in heel Vlaanderen: 17,04 %!
Het aantal stemmen voor de
N-VA is verdrievoudigd en dit
dankzij jullie,
onze kiezers.
Bedankt.

Hugo
Vercauteren

Zitdag Vlimmeren
Marc Smans is als CDE-gemeenteraadslid regelmatig aanwezig op de maandelijkse zitdag in Vlimmeren.
Deze vindt plaats elke derde dinsdag van de maand van 18.30 uur tot 19.30 uur in
het gebouw van de kinderopvang. Je bent daar steeds welkom met al je opmerkingen over de gemeente.
Je kan er trouwens ook groene en blauwe vuilniszakken kopen. Marc Smans is trouwens vanaf januari 2010 zetelen in het schepencollega. Meer info hierover volgt.

Graag extra bussen in het weekend
Jaak Baelemans uit de Heidestraat maakt maximaal gebruik van het openbaar
vervoer. Op zijn initiatief vertrekt er binnenkort opnieuw een verzoek naar De
Lijn om de bussen op lijn 432 en 431 een extra rit te laten maken om 23.30 uur of
24.00 uur tijdens het weekend.
Deze bussen vertrekken vanuit Turnhout via Beerse en Merksplas, en via Beerse Den
Hout – St.-Jozef Rijkevorsel – Rijkevorsel.
Wie in Turnhout een laat cinemabezoek wil doen, een voorstelling wil volgen of wil
gaan schaatsen, geraakt momenteel met het openbaar vervoer gewoon niet meer
thuis.
Zeker nu de winter weer voor de deur staat, is het voorstel van Jaak het overwegen
waard. Hopelijk denkt De Lijn met ons mee.

Contacteer onze raadsleden voor tips, voorstellen of opmerkingen:
Peter Helsen
Gemeenteraadslid
Gasthuisstraat 62
2340 Beerse
peter.helsen@n-va.be
Marc Smans
Gemeenteraadslid
Den Abt 71 - 2340 Vlimmeren
03 3118020 - marc.smans@n-va.be
Simonne Woestenborghs
OCMW-raadslid
Renier Sniedersstraat 4
2340 Beerse
014 612786
simonne.woestenborghs@n-va.be
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Open ledenvergadering
NOORDERKEMPEN
zondag 22 november 2009
Den Anker, Gasthuisstraat 1, 2340 Beerse
Van 09.00 tot 10.30 uur: ONTBIJT (€ 12,50)
Van 10.30 tot 12.15 uur:
1) Mededelingen over Noorderkempen en ons arrondissement;
2) De politieke actualiteit door Vera Celis, Vlaams parlementslid.
We verwachten de leden (met partner), ook sympathisanten zijn welkom.
Inschrijven kan tot en met 18 november, zowel voor het ontbijt (€ 12,50 meebrengen) als voor de vergadering.
Dit kan bij:
Tine van der Vloet
Gezellestraat 15, 2330 Merksplas, tel: 014 71 54 81
email: tine.vandervloet@n-va.be
Joris Frederickx
Ericalaan 30, 2350 Vosselaar, tel: 014 61 38 67
email: joris.frederickx@n-va.be
Hugo Vercauteren
Polendam 16, 2340 Beerse, tel: 0494 85 84 06
email: hugo.vercauteren@n-va.be

Jong N-VA Kempen, iets voor jou?
Ben je jong, Vlaamsgezind en geëngageerd? Dan is Jong N-VA Kempen
echt iets voor jou! Een gemotiveerde groep jongeren levert via lokale
acties, vormingsactiviteiten en de onvermijdelijke kroegentocht strijd
voor meer en beter Vlaanderen in de Kempen. Geïnteresseerd om mee
te doen of op de hoogte te zijn van onze activiteiten? Neem dan contact
op. Tot binnenkort
Arnout De Cuyper
Voorzitter Jong N-VA Kempen
arnout.decuyper@n-va.be - 0498 33 51 71

Weetjes
‘Kris-Kras’, de website van Kris Van Dijck, N-VA fractieleider in Vlaams
Parlement en burgemeester van Dessel, is zeker een bezoekje waard.
Kris geeft er zijn visie op politiek en wereld. Dit vanuit zijn eigenheid,
maar ook soms krachtig en scherp...
Noteer ook alvast in jullie agenda dat provinciaal gedeputeerde Bart De Nijn te gast zal zijn op de nieuwjaarsreceptie van
de CDE, op zaterdag 30 januari 2010.
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De Kempen stuurt ook Vera Celis
naar het Vlaams Parlement
Een mens draagt soms kiemen in zich, die plots
kunnen uitbreken. Dat overkwam mij in 2004. Voor
zover ik me kan herinneren, heb ik me altijd bijzonder
sterk Vlaming gevoeld. Waarschijnlijk is dat niet echt
verwonderlijk, mijn ouders hebben me zo opgevoed.
Na een jarenlang lidmaatschap van de VU, nadien nog
even ID-21, ben ik zeer bewust lid geworden van de
N-VA.
In 2004 kwamen alle N-VA-leden uit de gemeente
samen om met elkaar kennis te maken en om na te
gaan of er een kern gevormd kon worden. Ik ging eens
luisteren en kijken wie de leden waren in Geel. Een
keerpunt in mijn leven: eer ik goed en wel terug thuis
was, was ik penningmeester! Enkele maanden later
werd ik gevraagd om ad interim secretaris te worden
van ons arrondissement Turnhout. Met bijzonder veel
enthousiasme heb ik dat aanvaard. Ik kreeg de kans de
leden van de verschillende afdelingen te leren kennen
en ik werd lid van de partijraad.

Omdat ik een mooi resultaat behaald had bij de federale verkiezingen van 2007, mocht ik de 4de effectieve
plaats bekleden op de lijst van de N-VA voor de
Vlaamse verkiezingen op 7 juni 2009. Dat was een
schot in de roos: met 4 592 voorkeurstemmen kon ik
een zitje behalen! Aan alle kiezers nogmaals dankjewel!
Mijn leven veranderde vanaf 8 juni 2009: voor minstens 5 jaar zei ik vaarwel tegen mijn carrière als lerares. Ik gaf al meer dan 28 jaar les en heb dat met bijzonder veel enthousiasme gedaan. Geen enkele dag
ben ik met tegenzin gaan werken. Jonge mensen
mogen begeleiden naar hun volwassenheid is voor mij
één van de mooiste dingen die er bestaan. De laatste
jaren mocht ik mijn ervaring doorgeven aan nieuwe
leerkrachten: mentor zijn en mijn enthousiasme proberen door te geven, werd een bijkomende taak in het
onderwijs.

Mijn jarenlange ervaring neem ik nu mee naar het
Vlaams Parlement. Het spreekt vanzelf dat de commissie “onderwijs” mijn voorkeur geniet, maar ook
gezondheid en welzijn, mobiliteit, economie en werk
vind ik bijzonder
Ik ga me bijzonder inspannen om interessante thema’s.
onze regio verder te ontwikkelen Onze fractie bestaat
momenteel uit 16
in al haar facetten.
mensen. Samen met
Kris Van Dijck vertegenwoordigen we de mensen uit
de Kempen. Ik ga me bijzonder inspannen om onze
regio verder te ontwikkelen in al haar facetten, ook al
haalt ze zelfs naar Europese normen reeds een hoog
niveau. Grote uitdagingen komen op ons af, we moeten onze plaats binnen Vlaanderen en Europa kunnen
behouden en nog verder verstevigen. Ik zal niet nalaten waar nodig mijn steentje bij te dragen!

In 2007 werd ik tijdens de arrondissementsverkiezingen opnieuw als secretaris verkozen.

Een van mijn eerste taken zal de ontwikkeling van een
website zijn, met daarop teksten, vorderingen, vragen,
mogelijke oplossingen, kortom: mijn parlementair
werk. Op 7 juni kreeg ik van de kiezer een mandaat.
Het is niet meer dan normaal dat die kiezer op de
hoogte kan blijven van mijn werk. Ikzelf heb er alvast
bijzonder veel zin in!
Vera Celis
Vlaams Parlement

181/9- BEERSE:047-

23-10-2009

18:28

Pagina 4

De N-VA staat stevig mee aan het roer van Vlaanderen en kiest voor ervaring en kwaliteit in de ministerambten. Met Geert Bourgeois als viceminister-president van de Vlaamse Regering én Vlaams minister
bevoegd voor Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en de Vlaamse Rand. En met
Philippe Muyters als Vlaams minister bevoegd voor Begroting en Financiën, Ruimtelijke Ordening,
Werk en Sport.

Philippe Muyters:
Vlaamse spaarzaamheid versus Belgisch wanbeleid
“De Vlaamse regering doet het wél zoals het hoort. Vlaanderen zal
besparen om tegen 2011 een begrotingsevenwicht te bereiken, zoals
afgesproken in het Vlaams regeerakkoord. Daardoor zal er over
twee jaar opnieuw beleidsruimte zijn voor een positief Vlaams
beleid. De andere overheden slagen er niet in om de tering naar de
nering te zetten. De federale regering-Van Rompuy (mét CD&V
en Open Vld) gaat voor 2010 en 2011 zelfs 50 miljard euro in het
rood. Maar de N-VA voelt er niets voor om overschotten te
boeken die andermans begrotingsputten dienen af te dekken.”

Geert Bourgeois:
Vlaanderen zet in op inburgering
“Tienduizenden illegalen zullen de komende maanden worden geregulariseerd. Die collectieve regularisatie is er gekomen onder druk van de Franstalige partijen. Open Vld en
CD&V slikten het dictaat. Vlaanderen moet opdraaien voor de hoge kosten. De N-VA zal
elke geregulariseerde nieuwkomer echter wijzen op zijn rechten én plichten. Het inburgeringsbeleid moet aangescherpt worden en zal nog meer nadruk leggen op Nederlandse taallessen. Want zonder een goede kennis van het Nederlands is inburgering niet mogelijk.”

Wilt u mee Vlaanderen vormgeven?
Het N-VA-lidmaatschap biedt u de kans op een open én directe dialoog met de partij.
Elk N-VA-engagement maakt het ons mogelijk om verder te bouwen aan een
onafhankelijk Vlaanderen en een sociale, democratische en rechtvaardige samenleving.
Lid worden is eenvoudig. Vul uw persoonsgegevens in op de terugstuurbon of
stuur ons een elektronisch bericht via info@n-va.be.

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.



JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
NAAM

EN VOORNAAM:

STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:

/

Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be
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