N-VA Ieper organiseert:
Rijkelijk ontbijt en wandelzoektocht door de Palingbeek - 15 september
Ook de Ieperse N-VA-afdeling laat
deze driedubbele verjaardag niet
onopgemerkt voorbijgaan. Daarom
organiseren we op zondag 15 september een gezond ontbijt in Hollebeke met daaraan gekoppeld een
wandelzoektocht van een tweetal uur
door het dorp en de Palingbeek.

De Palingbeek viert
dit jaar maar liefst drie
verjaardagen. Het is dit jaar immers
150 jaar geleden dat het startschot
gegeven werd voor de aanleg van
een kanaal tussen Ieper en Komen
dat een scheepvaartverbinding
moest vormen tussen de IJzer en de
Leie. Na vier pogingen eindigde
deze droom door de instorting van
de Sint-Elooibrug, exact 100 jaar
geleden. Tegelijkertijd viert WestVlaanderen dit jaar 50 jaar
provinciedomeinen en is de
Palingbeek 40 jaar erkend als
provinciaal domein.

Praktisch:
• Datum: zondag 15 september vanaf
8u. (ontbijten en starten met de wandelzoektocht kan tot 10u.)
• Locatie: OC Hollebeke, Neerwaastenstraat 10a, 8902 Hollebeke
• Deelnameprijs: € 6 (+12-jarigen)
€ 3 (6-12-jarigen)/gratis (< 6-jarigen)

• Meer info en inschrijven voor
11 september: telefonisch op het
nummer 0473 76 51 22 of via e-mail
naar frederik.vandenbroucke@nva.be en overschrijving van het juiste
bedrag op rekeningnummer
BE27 1430 6267 8673 van N-VA Ieper
met vermelding van uw naam,
telefoonnummer en aantal personen.
Elk gezin ontvangt een brochure met
de wandelzoektocht die start aan het
OC Hollebeke, waar het ontbijt wordt
geserveerd. De brochure omvat de
routebeschrijving, historische uitleg
bij de bezienswaardigheden onderweg en 15 vragen. De wandelroute is
ca. 5 km lang, goed voor ongeveer 2
uur wandel- en zoektochtplezier. Na
aankomst in het OC biedt N-VA Ieper
u nog een drankje aan.
Wie enkel wil komen ontbijten zonder deelname aan de wandelzoektocht is natuurlijk ook van harte
welkom.

N-VA Poperinge nodigt u uit op haar barbecue - 8 september
De N-VA-afdeling van onze buurstad Poperinge nodigt iedereen van harte uit op hun barbecue, een ideale gelegenheid
voor een losse babbel bij een frisse pint, een pittig aperitief en een gezellig samenzijn met de lokale N-VA-collega’s.
Praktisch:
• Datum: zondag 8 september vanaf 11u.30
• Locatie: Zaal Den Brabant, Lenestraat 21a, 8970 Poperinge
• Deelnameprijs: € 15 voor volwassenen / € 8 voor kinderen
• Kaarten te verkrijgen bij: Paul D’hondt op het telefoonnummer 057 38 82 37 of
via e-mail naar dhondt.paul4@gmail.com

Jong N-VA Westhoek organiseert 2de quiz - 27 september
Op vrijdag 27 september organiseren de N-VA-jongeren van het arrondissement Ieper voor de tweede maal een quiz.
De avond bestaat uit 10 ludieke themarondes van telkens 10 vragen en staat open voor jong en oud. Er is een
uitgebreide prijzentafel, zodat iedereen naar huis gaat met een prijs!
Praktisch:
• Datum: vrijdag 27 september om 19u.30
• Locatie: Zaal Familiekring, Crescendostraat 19,
8900 Ieper
• Ploegen van max. 4 personen
• Deelnameprijs: € 12 / ploeg
• Inschrijven voor 15 september door overschrijving
van € 12 op rekeningnummer BE63 7380 3164 9708 van
Jong N-VA Westhoek met vermelding van uw ploegnaam.
Meer info?: mail naar quiz@jongnvawesthoek.eu of bel naar 0473 76 51 22.

ieper@n-va.be
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Siegfried Bracke bezoekt alle provincies.
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KORTRIJK - ’t Waaihof
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oord: Rudolf Scherpereel

2 0 se p t e m b e r o m 2 0 u u r
IEPER - Auris-centrum
gastspreker: Geert Bourgeois
we
elkomstwoord: Wilfried Vandaele

6 se p t e m b e r o m 2 0 u u r
DIKSMUIDE - Salons Saint Germain
gastspreker: Daphné Dumer y
we
elkomstwo
oord: Wilfried Vandaele

2 5 se p t e m b e r o m 2 0 u u r
BRUGGE - Oud Sint-Jan
gastspreker: Geert Bourgeois
welk
komstwoord: Daphné Dumer y

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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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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N-VA WIL IEPER MEER ALS ‘KATTENSTAD’ UITSPELEN

De N-VA komt
naar u toe met
‘De stand van het land’

V.U.: Frederik Vandenbroucke - Brugseweg 143/2A - 8900 Ieper - frederik.vandenbroucke@n-va.be

Op 20 september om 20 uur komt de
N-VA naar Ieper met een voorstelling van
'De stand van het land'. Kamerlid
Siegfried Bracke is uw gastheer in het
Auris-centrum.
• Waarom noemen we Di Rupo I een
Franstalige belastingregering?
• Hoe doet de Vlaamse Regering het
inmiddels?
• Waarvoor ging de N-VA tijdens de
discussies over de onderwijshervorming?
Wie erbij is - leden en niet-leden,
sympathisanten en geïnteresseerden krijgt antwoord op deze actuele vragen
en heeft de mogelijkheid om nog vele
bijkomende vragen te stellen.
Op 20 september komt Siegfried Bracke
naar Ieper, in het Auris-centrum,
vergezeld van Geert Bourgeois, Vlaams
minister, en Wilfried Vandaele, Vlaams
parlementslid en Gemeenschapssenator.

Ieper zet als Vredesstad de komende vier jaar fors in op de herdenking van
100 jaar W.O. I. Het toerisme in het kader van de Eerste Wereldoorlog is al
jaren een troef van onze stad en een belangrijke bron van inkomsten voor
heel wat handelaars en horeca-uitbaters. Maar toch stellen verschillende
onder hen de vraag: “wat na 2018?”. We
hoeven natuurlijk niet te denken dat er na
2018 geen ‘kat’ meer naar Ieper komt op
ontdekking van het oorlogsverleden, maar
toch moeten we er ons van bewust zijn dat
we ook andere troeven van onze stad meer
zullen moeten gaan uitspelen om de bloei
van het toerisme te handhaven. ‘Kat’,
zeiden we. Wel, laten het nu net die katten
zijn waarmee we wat meer kunnen doen
en Ieper dus naast Vredesstad ook meer
als Kattenstad gaan profileren.

Naast de driejaarlijkse
Kattenstoet en Kattenworp, het beeld van
Reynaert de Vos en
Tybaert de Kater op de
vestingen nabij de
Rijselpoort en het beeld
‘Tybaert, de Gelaarsde
Kat’ aan de trap in de
inkomhal van het stadhuis is er niets permanents in de stad aanwezig dat verwijst naar Ieper als Kattenstad. Daar wil de N-VA verandering in brengen.

MUSEUM VAN DE KATTENSTAD
De Ieperse Cultuurraad liet onlangs weten te streven naar één groot Stadsmuseum waarin de collecties van het Belle Godshuis-museum, het Stedelijk
Museum en het Onderwijsmuseum zouden samengebracht worden. Aangezien
deze drie musea qua bezoekersaantal al jaren ondermaats scoren, is het
bundelen van de museumcollecties op een centrale plaats in de stad een idee
dat de N-VA alvast steunt.
Lees verder op bladzijde 2

www.n-va.be/ieper
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Ieper als Kattenstad - vervolg bladzijde 1
Het louter onder
één dak brengen
van de drie musea
is natuurlijk nog
geen garantie voor
een hoger bezoekersaantal. N-VA
wil daarom nog
een stap verder
gaan door het
nieuwe Stadsmuseum interactiever
te maken en het uit
te breiden met o.a.
een permanente collectie rond ‘Ieper
Kattenstad’.

HEEL HET JAAR DOOR
KATTENSTOET
In het nieuwe museum zou er een
ruimte kunnen komen om kostuums,
maskers en andere attributen uit de
Kattenstoet permanent tentoon te
stellen. Ook de legende van de

Ieperse kat, de kat in de geschiedenis
en mythologie en de kat in spreuken
en zegswijzen (thema’s die in de
Kattenstoet verweven zitten) kunnen
hier belicht worden. Door multimediaal te werken met filmfragmenten
uit de voorbije edities van de Kattenstoet van het prille begin tot op vandaag kan het nieuwe Stadsmuseum
zeker een populaire toeristische attractie worden.
Vele buitenlandse toeristen die
Brugge bezoeken voor zijn folklore,
cultuur en geschiedenis kunnen zo
misschien een zijsprongetje maken
naar Ieper om dezelfde redenen, denken we maar aan de Japanners die
elke editie van de Kattenstoet talrijker worden in bezoekersaantal. Ook
al is er dan net geen stoet tijdens hun
bezoek aan ons land, kunnen ze toch
in het museum een beeld krijgen hoe
het er driejaarlijks tijdens het tweede
weekend van mei in
Ieper aan toe gaat.

KATTENBEELDEN IN
DE STAD
Tot slot wil de N-VA
het kattenthema ook
naar buiten toe uitwerken. De voorbije jaren
kwamen verschillende
nieuwe beelden tot
stand via de werkgroep ‘Beelden in de

Stad’. Een idee
kan zijn om zich
de komende
jaren toe te spitsen op het plaatsen van beelden
van gekende katten, bijv. onze eigen Ieperse katten
Cieper en Minneke Poes, maar ook
katten uit sprookjes, strips of tekenfilms. Zo kan een bezoek aan Ieper
voor kinderen een leuke belevenis
worden. Voor de realisatie van de
beelden kan een samenwerking tot
stand komen met mensen actief aan
de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst. De kattensculpturen
kunnen op enkele locaties in de stad
opgesteld worden die op termijn via
een ‘Kattensprongen’-wandelroute
met elkaar verbonden worden. Voor
de Engelstalige toeristen zou dat traject zelfs de ludieke naam ‘Catwalk’
kunnen krijgen.
Tegen het najaar moet de financiële
meerjarenplanning van onze stad tot
2019 rond zijn. In
overleg met kartelpartner CD&V zal
de N-VA dan ook
nagaan welk budget kan vrijgemaakt worden
voor de realisatie
FREDERIK
van deze ideeën.
VANDENBROUCKE
Voorzitter N-VA Ieper

N-VA-jongeren geven studenten leeuwenkracht
Op zondagavond 26 mei organiseerde Jong N-VA Westhoek voor de
tweede maal de zogenaamde ‘Leeuwenactie’ naar analogie van de
eerste editie in december 2011. De N-VA-jongeren vatten post aan de
stations van Poperinge, Ieper en Wervik, waar ze ‘Lion’s’ uitdeelden
aan de studenten die per trein naar hun kot vertrokken. Met deze
snoepjes wilden ze de blokkende studenten wat ‘leeuwenkracht’
geven om de examens goed door te komen.

Ieper vlagt Vlaams!
Net zoals vorig jaar reden de bestuursleden van N-VA Ieper op de Vlaamse
feestdag van 11 juli rond in Ieper en
deelgemeenten. Wie een Vlaamse leeuwenvlag
aan de
gevel
hing,

ieper@n-va.be

ontving een kleine attentie, bestaande
uit twee leeuwensnoepjes, een N-VAbalpen en een leeuwenvlagpin.
Wie een leeuwenvlag (150x115 cm)
wenst aan te schaffen, kan dat bij N-VA
Ieper door overschrijving van 8 EUR op
rekeningnummer BE27 1430 6267 8673
van N-VA Ieper met vermelding van
“Leeuwenvlag” en uw naam en adres.
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Vandaag is acht procent van de Belgen werkzoekend. Bovendien werken er nergens in Europa
minder vijftigplussers en mensen van vreemde
origine dan in dit land. En de crisis kost ons
iedere dag nieuwe arbeidsplaatsen, niet het
minst door het lakse beleid van de regeringDi Rupo. Dat legt een hypotheek op onze
toekomst. Daarom legt de N-VA plannen op
tafel om mensen aan de slag te houden én
nieuwe banen te creëren.
In onze maatschappij kunnen we elk talent
gebruiken. Jong en oud. Hoog- en laagopgeleid.
Maar daarvoor is een beleid op maat nodig.
Dat is enkel mogelijk als de deelstaten zelf
het werkbeleid kunnen sturen. Als het aan
de N-VA ligt, kan Vlaanderen voortaan inzetten
op zijn sterktes in de globale economie en zo
werkzekerheid garanderen. Als u nog niet klaar
bent voor deze veranderende arbeidsmarkt, dan
helpen we u om uw plaats te vinden. Een correct
verloonde, kwalitatieve job, die ook ruimte
laat voor uw gezin, is het fundament van een
welvarend Vlaanderen.
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Emma, 16 jaar, studeert hard en fuift graag

De N-VA is de gemeenschapspartij bij uitstek.
Gemeenschapsvorming is de essentie van
onze ideologie. Vlaanderen moet een levendige
en weerbare gemeenschap zijn. Op de werkvloer
en in scholen maar ook in de sportclub, het
jeugdhuis of de ouderenvereniging. Engagement
en respect zijn daarbij de kernwoorden.
Dat duizenden en duizenden vrijwilligers in heel
Vlaanderen elke dag opnieuw het beste van
zichzelf geven om zieken te verzorgen, jongeren
te leren sporten of daklozen eten te geven,
juicht de N-VA toe. En daar willen wij op blijven
inzetten. Zonder overdreven regelneverij die het
verenigingen nodeloos moeilijk maakt maar met
het engagement van jong en oud om samen te
bouwen aan een maatschappij waar iedereen
zijn plek heeft. Ook voor nieuwe Vlamingen is het
verenigingsleven een uitgelezen plek om vorm
te geven aan een solidair en verantwoordelijk
Vlaanderen.
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Jos, 76 jaar, actieve senior
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De Belgische bevolking vergrijst zienderogen. Dat
brengt een gigantische meerkost met zich mee. En
als je weet dat het gemiddelde pensioen in België
aag is in vergelijking met de buurlanden, is goede
zorg geen evidentie voor veel senioren. De N-VA
wil zorg dragen voor de generatie die hielp onze
huidige welvaart op te bouwen.
Wil u na uw pensioen verder werken, dan moet
dat volgens de N-VA kunnen. U bent namelijk maar
zo oud als u zichzelf voelt. Wil u genieten van
uw welverdiende rust? Dan heeft u recht op een
betaalbaar rusthuis met gekwalificeerd personeel,
of op een degelijke zorgwoning. En uiteraard zorgen
wij voor voldoende mogelijkheden om actief uw
oude dag door te komen. “Is dat wel betaalbaar?”
horen we u vragen. Het antwoord luidt ja, als we de
uiste prioriteiten stellen, in elke geleding van onze
maatschappij.

De crisis heeft diepe wonden geslagen in
de staatskas. En dat voelt u iedere dag in
uw portemonnee. De regering-Di Rupo
maakt het er niet gemakkelijker op door
de loonlast historisch hoog te houden
en bij elke begrotingscontrole nieuwe
belastingen te heffen. Bovendien stijgt de
staatsschuld elke dag. En die zullen onze
kinderen en kleinkinderen inderdaad moeten
afbetalen.
De N-VA stapt echter niet mee in een
doemscenario. Als we vandaag nog de
verandering inzetten waar ons land nood
aan heeft, dan kunnen we de komende
generaties ontlasten zonder de huidige pijn te
doen. De loonkost moet omlaag, dat is een
eerste vereiste. Zo trekken we bedrijven aan,
creëren we jobs en stellen we de welvaart
van uw gezin veilig. De N-VA wil ook werk
maken van eerlijke belastingen, waarvan
u weet dat ze integraal besteed worden
aan uw noden. Bij het leven komen zorgen
kijken, daar kunnen we niet onderuit. Maar
de overheid kan die zorgen voor u en uw
kinderen wel zo klein mogelijk maken.
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Milan, 7 jaar, vooetbalt bij de duiveltjes

Elk kind verdient het om de toekomst hoopvol tegemoet te
zien. Met hoge energieprijzen, wagens die elke dag stilstaan
in files en een groeiend onveiligheidsgevoel is die positieve
blik niet altijd evident. Maar de N-VA durft het aan om onze
kinderen een veilige en gezonde toekomst te beloven.
Zo streven we naar een gezonde energiemix, die de
stroombevoorrading garandeert, de prijzen drukt en het
milieu zo weinig mogelijk schaadt. Een leefbaar Vlaanderen
waarin iedereen over straat kan lopen zonder met drugs
of andere overlast geconfronteerd te worden. Waar uw
kinderen veilig met de fiets naar school kunnen gaan en u
kan kiezen uit het beste vervoermiddel om tijdig op uw werk
of sportclub te geraken. Dat kan maar als we hier samen
aan werken, zonder taboes en zonder vooroordelen. Daarom
hecht de N-VA veel belang aan het sociale weefsel dat ons
allemaal bindt.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Jan, 42 jaar, bedrrijfsleider in een kleine KMO
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KOMT NAAR U TOE. www.n-va.be/cafe-bij-bracke

