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V.U. Maarten De Veuster
Lusthofdreef 2
2900 Schoten

Aperitiefgesprek
met Kris Van Dijck

De verandering begint in Schoten
Beste Schotenaars,

Zondag 3 juni
10 uur
Villa Dente
Kapellei 26, Schoten

Met de zomer voor de deur, en ook 14 oktober
om de hoek, stellen we u in dit nummer enkele
kandidaten voor die op onze Schotense lijst
zullen pronken. Stuk voor stuk mensen die er
met veel enthousiasme voor willen gaan en die
geloven in de kracht van verandering. Wilt u
hen leren kennen, lees dan snel verder!
Op de Scheldeprijs waren onze N-VA-jongeren zeer aanwezig met een geslaagde actie. Er
werden gele wielerpetjes uitgedeeld aan de
omstaanders, die dit sterk apprecieerden. Het
marktplein van Schoten kleurde even geel, uiteraard onze favoriete kleur. Verderop in dit
blad vindt u een kort sfeerverslagje van deze
geslaagde actie.

KRIS
VAN DIJCK
Kris van Dijck zakt op 3 juni af
naar Schoten en vertelt ons
waarom de
kracht van verandering
in de Dorpsstraat begint.
Als N-VA-fractieleider in het
Vlaams Parlement en burgemeester van Dessel is Kris uitstekend
geplaatst om ons te onderhouden
over de meerwaarde van de N-VA
in het lokale beleid.

Schotense Braderij
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Niet alleen Bart De Wever vertolkt
de kracht van verandering. Ook
N-VA Schoten wil op 14 oktober
verandering bewerkstelligen.

Bij deze nodig ik u alvast uit op het eerste
Schotense aperitiefgesprek. Op 3 juni, in Villa
Dente, zal Kris van Dijck met veel smaak en
expertise toelichten waarom een lokale verankering broodnodig is en waarom de N-VA noodzakelijk is in een gemeentelijk beleid.
We starten om 10 uur. Na de uiteenzetting stellen wij u graag onze Schotense N-VAlijst voor. Benieuwd wie er op deze lijst zal staan? Kruis dan snel 3 juni aan in uw
agenda.
U ziet het: N-VA Schoten is druk in de weer. Wilt u onze ploeg
een handje helpen? Altijd welkom!
Vlaamse groeten,

24

Iefke Hendrickx
Voorzitter N-VA Schoten
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BRENG ZEKER EEN BEZOEK
AAN DE N-VA-STAND!

Jong N-VA in Beeld
4 april was een dag waar heel wat Schotenaren naar uitkeken. De Scheldeprijs
kende toen immers zijn 100ste editie. Reden voor een groot feest dus! Tegelijk leeft
er in Schoten een grote bezorgdheid. Het zou wel eens kunnen dat
deze editie een van de laatste zal zijn die in Schoten aankomt. Al
enkele jaren is er sprake van dat de aankomst naar Antwerpen
verhuist. Maar de oudste Vlaamse klassieker en Schoten, aankomstplaats sinds 1926, zijn na al die tijd helemaal met elkaar
vergroeid.
Voor Jong N-VA Schoten reden genoeg om op deze feestelijke
dag duidelijk te tonen dat zij samen met vele Schotenaren haar
geliefde sportevenement niet kwijt wil. Voor deze speciale gelegenheid richtte Jong N-VA Schoten de Fanclub Scheldeprijs in
Schoten op. Gewapend met 1 500 wielerpetjes en
gekleed in felgele t-shirts, trok een tiental enthousiaste Jong N-VA’ers de straat op om leden
voor de Fanclub te werven. Zowel bij de start in
Antwerpen als in de aankomstzone te Schoten
kende de actie een bijzonder groot succes. In een
mum van tijd kleurden start- en aankomstzone
geel.
Zoals ondervoorzitter Wouter Rombouts het verwoordde:
“Jong N-VA Schoten is fier op onze gemeente: wij steunen elke activiteit die Schoten in een positief daglicht plaatst. De Scheldeprijs is
samen met het folklorefestival de activiteit die onze gemeente op de kaart
zet. Als je aan de Scheldeprijs raakt, dan raak je elke Schotenaar in het
diepst van zijn ziel. De Scheldeprijs hoort thuis in Schoten.”
Jong N-VA is
overduidelijk
een fan van de
Scheldeprijs in
Schoten.

Jong N-VA gaat voor een proper en leefbaar Schoten
OPWAARDERING GELMELENPARK
Het Gelmelenpark in het centrum is een ideale plek om
even tot rust te komen. Jong en oud maken hier graag gebruik van. Kinderen hebben er bovendien een leuke
speeltuin ter beschikking. Jammer genoeg was dit parkje
de laatste tijd slachtoffer van overlast, vandalisme en
zelfs druggebruik. Bovendien oogde het niet altijd
even proper. Daarbij sprong vooral het met graffiti besmeurde prieeltje in het oog.
Jong N-VA is niet te spreken over deze situatie. Daarom
gingen we over tot actie. We stuurden een brief naar het
college van burgemeester en schepenen met de vraag om
de problemen aan te pakken. Uit respect voor de gemeentelijke financiën stelden we voor om zelf het voortouw te nemen in een grondige opknapbeurt. We
vroegen enkel wat verf, vuilzakken en vuilknijpers om
aan de grote schoonmaak te beginnen. Tot onze grote

verbazing weigerde het gemeentebestuur de uitgestoken hand!
Jong N-VA liet het daar niet bij. Gewapend met een degelijk fototoestel trokken we nog eens naar het Gelmelenpark. Onze bevindingen stuurden we naar het
gemeentebestuur. Het verzamelde bewijsmateriaal had
een gunstig effect. Het Gelmelenpark en het besmeurde
prieeltje werden opgeknapt door de gemeentediensten.
Hopelijk was dit geen eenmalig actie: het gemeentebestuur moet erover blijven waken dat alle Schotenaren
weer graag naar het Gelmelenpark kunnen trekken.
Voor Jong N-VA moet het park een plek zijn van ontspanning, rust en sociale contacten. Geen bron van ergernis voor bezoekers en buurtbewoners.

Steeds meer Schotenaren versterken N-VA-lijst voor 14 oktober
De N-VA is blij te kunnen rekenen op zoveel bekwame en gedreven Schotenaars op onze lijst. Die zal een mix zijn
van jong en oud, ervaring en nieuw talent, uit het centrum en de wijken. De rode draad is een groot hart voor
Schoten. Hieronder krijgt u al een voorsmaakje. De volledige lijst maken we bekend in Villa Dente op 3 juni. Tot dan!

Deze kandidaten waren reeds gekend (v.l.n.r.):
Walter Brat (47) - wijk Deuzeld - logistiek verantwoordelijke in voedingsnijverheid - bestuurslid N-VA Schoten
Joanna Brzozowska (42) - centrum - uitbaatster van drie kinderdagverblijven - lid LOKO Schoten
Wouter Rombouts (30) - wijk centrum/Sint-Filippus - zelfstandig ondernemer - ondervoorzitter Jong N-VA - oud-bondsleider KSA
Iefke Hendrickx (35) - wijk Kasteeldreef - docente Karel De Grote Hogeschool - voorzitter N-VA Schoten
Lijsttrekker Maarten De Veuster (39) - wijk Schotenhof/Donk - zelfstandig reisagent - N-VA-schepen Jeugd, Middenstand,
Lokale Economie, Tewerkstelling en Feestelijkheden
Suzanne Timmermans (56) - wijk De List - gewezen KMO-zaakvoerder - bestuurslid N-VA Schoten
Lieven De Smet (48) - Bloemendaal - welzijnswerker - leerling GAMW - bestuurslid N-VA Schoten

VOLGENDE SCHOTENAREN ZULLEN ONZE N-VA LIJST VERSTERKEN

ILSE STOCKBROEKX

HUGO BOGAERTS

KATELIJNE PEETERS

• 49 jaar – Schotenhof
• Gemeenteraadslid, lid commissie ruimtelijke ordening
• Actieve huisvrouw met drie dochters

• 62 jaar – Sint-Filippus
• Bestuursmedewerker financiële dienst
gemeente Schoten
• Lid harmonie Sint-Cecilia

• 59 jaar – Koningshof
• Thuisverpleegkundige
• Lid van de vereniging van Koningshof
en de gezondheidsraad
• Moeder van vier met een groot sporthart

SVEN MAES

ELS DE JONG

WILLY VAN CAMP

• 22 jaar – Deuzeld
• 80 jaar – De List
• Hoofdleider Chiro Antoontje
• Prototype van actieve senior
• Laatstejaarsstudent multimedia en
• Boegbeeld Vlaamse cultuur in Schoten
communicatie
• Voorzitter F.V.V. Schoten
• Bestuurslid jeugdraad Schoten, lid Vaarttheater • Oprichtster en bezielster van N-VA Schoten

• 52 jaar – Ter heide
• Industrieel apotheker, QR-manager
• Ondervoorzitter N-VA Schoten
• Lid bibliotheekraad
• Paardenliefhebber, amateur-koetsier

GILBERTE VAN DEN ABBEELE

FRED (MARCEL) JACOBS

NADINE VAN MOL

• 61 jaar – Berkenrode
• Gepensioneerd adjunct-schooldirecteur
• Secretaris N-VA Schoten
• Kernverantwoordelijke Ziekenzorg
O.L.V.-Koningin

• 69 jaar – Elshout
• OCMW-raadslid
• Lid Vlaamse Actieve Senioren en
Vlaamse Volksbeweging
• Secretaris 11 Juli Komitee

• 37 jaar – Elshout
• Vastgoedmakelaarbij ERA Sterckx
en partner
• Skiënde moeder met passie voor lezen
en Romeinse geschiedenis

Dit is alvast een voorsmaakje van de kieslijst van N-VA Schoten. Wij streven naar een sterk uitgebalanceerde weerspiegeling
van uw en onze gemeente, met Schotenaren die DENKEN-DURVEN-DOEN en gaan voor de noodzakelijke verandering in 2012.

N-VA kiest resoluut voor verandering
Vlamingen vragen een strenger migratiebeleid, een hervorming van justitie en grondige sociaal-economische hervormingen. Maar
we kregen met Di Rupo en met CD&V, sp.a en Open Vld net het omgekeerde. “On n'y touchera pas”, verkondigde Laurette
Onkelinx in naam van de PS. Tegenover dat status quo plaatst de N-VA de kracht van de verandering.
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De verandering begint in UW stad of gemeente
Wie Elio in 2014 weg wil, moet in oktober 2012 op de N-VA stemmen. Want
er zal in de Wetstraat pas echt naar de Dorpsstraat geluisterd worden als men
ook in die Dorpsstraat massaal op de N-VA stemt.
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Lof der gezondheid.
Van apologie tot utopie?
Het nieuwe boek van N-VA-senator dr. Louis Ide
weerlegt enkele hardnekkige mythes in de
gezondheidszorg. Het boek belangt iedereen aan,
want de gezondheidszorg kost u jaarlijks 35 miljard
euro, waarvan u er 10 miljard uit eigen zak betaalt.

‘In enkele jaren tijd werd Louis Ide
een belangrijke stem in het debat
over de gezondheidszorg. Zijn
nieuwste denkoefening, Lof der
gezondheid. Van apologie tot
utopie?, is verplichte lectuur voor
wie zich om de toekomst van de
gezondheidszorg bekommert.’

Meer lezen?
U vindt het boek in de boekhandel (14,50 euro).
Bent u lid van de N-VA? Dan betaalt u slechts
12,50 euro inclusief verzendingskosten als u
rechtstreeks bestelt bij Uitgeverij Pelckmans
(t. 03 660 27 20) of via de website
www.lofdergezondheid.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.

"

Rik van Cauwelaert,
strategisch directeur Knack

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER

n MEVROUW

NAAM:

VOORNAAM:

STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-MAIL:

GEBOORTEDATUM:
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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

