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mesen
11 juli: N-VA-familiedag
arrondissement Ieper
Noteer het alvast in uw agenda:
op zaterdag 11 juli organiseert
het N-VA-arrondissement Ieper
een familiedag. In de namiddag
zijn er tal van activiteiten (volksspelen, fietstochten, wandelingen) in de Westhoekgemeentes.

Breng de kracht van verandering naar Menen
Beste inwoner van Mesen,
Sinds de Vlaams en federale verkiezingen van 25 mei 2014 zit de N-VA als grootste partij van het land in de Vlaamse en federale regering. We kenden opnieuw
een grote sprong voorwaarts sinds 2010, ook in West-Vlaanderen.

V.U.: Dirk Vandenbulcke, Pennestraat 90, 8900 Ieper

De kindvriendelijke namiddag
wordt afgesloten op de site van
de Hooge Crater (Meenseweg
467, Zillebeke). Iedereen is welkom vanaf 15.30 uur. U kan er
een begeleid museumbezoek of
wandeling meepikken, deelnemen aan de volksspelen of
gewoon genieten op het terras.

Samen met al onze provinciale en nationale mandatarissen willen wij de N-VA
in onze provincie verder uitbouwen, zodat we klaar zijn voor de volgende stembusslag: de gemeente- en de provincieraadsverkiezingen in 2018.

N-VA kan stilstand doorbreken in Mesen en menu

Die lokale verkiezingen moeten de verankering in Mesen bevestigen voor onze
partij. Er zijn slechts twee politieke partijen actief in Mesen. Een derde lokale
partij zou de democratie en de debatcultuur ten goede komen in Mesen, want
dit is er nu te weinig.

Om 18 uur spreekt
Sander Loones,
Europees
Parlementslid en
ondervoorzitter van
de N-VA, iedereen
toe. De familiedag
wordt afgesloten
met een varken
aan ’t spit.

In Mesen is er helaas nog geen N-VA-afdeling. Daar willen wij met het arrondissementeel bestuur verandering in brengen. En daarvoor rekenen wij ook op u!

Meer info:
secretaris Virginie Terrier
virginie.terrier@n-va.be
0496 63 59 51

Aarzel dan niet om de arrondissementele voorzitter Dirk
Vandenbulcke te contacteren:
dirk.vandenbulcke@n-va.be

Trek mee aan de kar

Bent u geïnteresseerd om mee de kar te trekken en om samen met het arrondissementsbestuur van Ieper een volwaardige afdeling N-VA Mesen uit de grond te stampen?
Of twijfelt u nog en wilt u eerst een antwoord op enkele
vragen die in u opkomen?

0474 84 27 94
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Mesen, hier komen we …

Wilt u de N-VA een steuntje
in de rug geven?

Bart De Wever heeft één en ander los gemaakt in het Vlaamse land. Zijn visionaire insteek was
altijd: eerst veroveren we Antwerpen en dan Vlaanderen en België. Met permissie willen we het
nu omdraaien.

Steun de enige partij die doet wat ze zegt voor slechts 12,50 euro per
jaar (*). Voor dat engagement krijgt u het volgende terug:

Mesen is een Belgisch begrip. Als kleinste stad, met een tweetalige bevolking, kan ze symbool staan voor het Belgisch
compromis. Waarin een klein land en soms ook een kleine stad ‘klein’ kunnen zijn. Ergens worden we herinnerd aan
een fanfare die geen ‘Vlaamse Leeuw’ wilde uitvoeren.

• Spreek- en stemrecht in een onafhankelijke partij die haar stempel
drukt op het Vlaamse en federale regeringsbeleid.
• Directe invloed op de partij en het beleid via ledencongressen en
-bijeenkomsten.
• Toegang tot een partij die bouwt aan een (h)echte, rechtvaardige en
democratische samenleving.
• Actieve maatschappelijke verantwoordelijkheid.
• Tien keer per jaar het Nieuw-Vlaams Magazine, het ledenblad met
dossiers, interviews en een kijk achter de schermen van politiek
Vlaanderen in uw bus.
• Persoonlijke uitnodigingen van afdeling, arrondissement, provincie
en nationaal bestuur voor een nieuwjaarsfeest, een culturele uitstap,
een politieke bijeenkomst en inhoudelijke ledencongressen.
• Korting op aankoop van alle N-VA-publicaties.
• Een inspirerend netwerk van politieke vrienden.

Niettemin staan daar prachtmonumenten als het Ierse vredesdorp met z’n vredestoren. Ze symboliseren zinloze strijd
en zinloos geweld.
De N-VA is een fundamenteel democratische partij. We staan voor een open gemeenschap, met de nadruk op vrijheid én verantwoordelijkheid. Respect voor normen,
waarden en wetten. Voor mekaar en mekaars eigenheid. Dus ook mekaars taal. Via
het stemhokje van de democratie, niet de bajonet van de loopgraven.
Als cardioloog spreek ik graag een mondje Frans : één op vijf patiënten in het Jan Yperman Ziekenhuis komt uit de streek rond Mesen, Komen en Waasten. Nooit is taal een
probleem: we drukken ons uit en passen ons aan, met veel wederzijds respect.
We blijven wel graag hardwerkende Vlamingen, die een gemeenschap willen vormen
waar iedereen welkom is die bepaalde waarden wil delen en beleven.
Jan Vercammen, Kamerlid
jan.vercammen@n-va.be. 0495 77 08 70

Arrondissement Ieper kiest nieuw bestuur
Op zaterdag 18 oktober 2014 verkoos het N-VA-arrondissement Ieper een nieuw bestuur. De
nieuwe ploeg werd verkozen voor een termijn van drie jaar en zal de belangen behartigen van
alle gemeenten en steden in het arrondissement: Poperinge, Ieper, Wervik-Geluwe, Zonnebeke,
Langemark-Poelkapelle, Vleteren, Mesen en Heuvelland.
Op de foto herkent u naast de verkozen
bestuursleden ook aanwezige mandatarissen. We zien vooraan oud-burgemeester van Zonnebeke Dirk Cardoen,
communicatieverantwoordelijke
Ben
Glorieux, secretaris Virginie Terrier, ABvoorzitter Dirk Vandenbulcke, ondervoorzitter Stefaan Cardoen, bestuurslid
Marleen Alleman en federaal parlementslid Jan Vercammen.
Achteraan staan OCMW-voorzitter Heuvelland Ward Dierickx, bestuursleden
Michiel Descheemaeker, Hilke Gantois,
Chris Luyssen, Jan Van Bruwaene, penningemeester Jean-Marie Delbaere, bestuurslid Pieter Derycke, Iepers schepen
Jan Delie, provincieraadslid Luk Hoflack
en Heuvellands schepen Etienne Cloet.
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Meer info bij Stefaan Cardoen, ledenverantwoordelijke: stefaan.cardoen@n-va.be
(*) Bent u 30 jaar of jonger? Dan betaalt u slechts 5 euro. Als bijlid (tweede of volgende lid binnen hetzelfde gezin) betaalt u slechts 2,50 euro.

N-VA Mesen zoekt medewerkers
De N-VA is een snel groeiende beweging met over heel Vlaanderen al meer dan 40 000 leden. Voor de verdere uitbouw
van de partij zoekt N-VA Mesen dringend enkele ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (M/V).
Als u onderstaande kwaliteiten bezit, neem dan contact op met ons (contactgegevens op de voorpagina). Discretie is
verzekerd.
Contacteer ons ook gerust als u ons liever achter de schermen steunt of andere mensen kent die interesse hebben om
de visie van de N-VA voor Mesen uit te dragen.

ESSENTIËLE KWALITEITEN:

OOK GOED MEEGENOMEN:

• U bent enthousiast, correct, ongebonden
en open van geest
• U woont in Mesen
• U hebt goede ideeën
• U wilt meewerken aan een nieuw politiek project
voor Mesen

• U hebt schrijftalent
• U kan overweg met een computer
• U hebt al eens een papborstel gehanteerd
• In uw tuin mogen verkiezingsborden worden
geplaatst

www.n-va.be/mesen
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Doen wat
we moeten
doen
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De kracht van
verandering is de
motor van vooruitgang.
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Neen,
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we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze zijn broodnodig.
De N-VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kleinkinderen niet gehypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.
Daarom voeren we de grootste sanering ooit door. Dat vraagt een inspanning van iedere burger, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenover. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We maken de overheid
slanker en efficiënter

We brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
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Terugsturen naar:
naar: N-VA,
N-VA, Koningsstraat
Koningsstraat 47
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