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V.U. Wouter Patho
Sint-Lenaartsebaan 11
2390 Malle

Ontmoetingsavond
N-VA Malle kan ondanks haar
korte bestaan als afzonderlijke
afdeling al op een mooi
ledenaantal bogen.
Daarom organiseert het bestuur
een ontmoetingsavond voor alle
leden en sympathisanten.
De ontmoetingsavond vindt plaats
op donderdag 23 juni in zaal
De Valk in de Kloosterstraat
te Oostmalle.
U bent welkom vanaf 20 uur.
Alle leden en sympathisanten zijn
welkom om samen met de
bestuursleden van uw plaatselijke
N-VA-afdeling het glas te heffen!
WEBSTEK
N-VA MALLE ONLINE!

Grondige aanpak is noodzakelijk
‘De complete impasse berokkent een onherstelbare schade aan het imago van
het land’ … Ondanks deze en andere onheilsberichten draait het hier nog zo
slecht niet. De deelstaatregeringen houden het land draaiende en bewijzen keer op
keer hun nut.
En toch is er nood aan een volwaardige regering. De houding van de Nieuw-Vlaamse
Alliantie vraagt dan misschien wel om geduld maar laat zich leiden door de overtuiging dat een sterke staatshervorming noodzakelijk is. De N-VA wil niet gewoon besturen, ze wil goed besturen. Taboes doorprikken en uitdagingen grondig aanpakken.
… OOK IN MALLE
En dat is niet anders in Malle. De eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen zullen
plaatsvinden in oktober 2012. Ondanks de lange tijd tot dan, drijft N-VA Malle het
tempo op. Kort na de oprichting werd in februari een gloednieuw en ambitieus bestuur verkozen. Samen met onze enthousiaste leden werken we iedere dag opnieuw
aan de verdere uitbouw van onze afdeling. En dat loont: steeds meer nieuwe leden
melden zich aan. N-VA Malle is een feit.
Indien u zelf vragen zou hebben of als u wenst aan te sluiten, aarzel dan niet om contact op te nemen!
Met vriendelijke groet,
Wouter Patho
Voorzitter N-VA Malle
t. 0495 15 27 42

De webstek van de lokale N-VAafdeling Malle gaat in de ether!
Vanaf nu kunt u alle informatie
over ons en onze activiteiten op
handige wijze terugvinden.
Bezoek ons snel op
www.n-va.be/malle

Van links naar rechts:
penningmeester Dirk Lingier,
ledenverantwoordelijke
Dave Hermans,
communicatieverantwoordelijke Yannick Van den
Broeck, voorzitter Wouter
Patho, activiteitenverantwoordelijke Danny Van
Looy, secretaris Peter
Lacante en ondervoorzitster
Mieke Vermeyen.

Een kersvers bestuur!
Begin dit jaar organiseerden alle lokale N-VA-afdelingen verkiezingen.
Zo ook Malle, waar voor de eerste
keer een afzonderlijk bestuur voor
de gemeente verkozen werd. Voorheen werkten de Mallenaren Wouter Patho, Mieke Vermeyen, Dave
Hermans en Dirk Lingier al samen
met de besturen van Brecht en
Schilde. Op 16 februari 2011 werd
de lokale leiding uitgebreid met
drie nieuwe gezichten: Danny Van
Looy, Peter Lacante en Yannick
Van den Broeck maakten hun intrede.

Schotse avond op 26 maart

Een ‘Schot’ in de roos!
N-VA Malle en N-VA Schilde organiseerden op
26 maart een Schotse thema-avond. Zaal De
Drie Rozen in ’s Gravenwezel werd voor de gelegenheid omgetoverd tot een stukje Schotland en
was tot de nok gevuld. N-VA-Europarlementslid
Frieda Brepoels was de centrale gast.

ropees Parlementslid Frieda Brepoels. Zij gaf een
boeiende uiteenzetting over onder meer het werk dat
door Vlaanderen en Schotland samen verricht wordt
onder de koepel van de EVA, de Europese Vrije Alliantie (zie kader).
SCOTTISH STEW EN ‘CRANACHAN’
Meer dan 100 genodigden konden genieten van een
heerlijke Schotse maaltijd, bereid onder de goede
zorgen van Mieke Vermeyen. Na een openingsdrankje werden ze vergast op een zalmtoast met bijpassend slaatje, nadien op een heuse Scottish stew en
tot slot op het typische Schotse dessert Cranachan.
Uiteraard kon bij wijze van digestief Schotse whisky
niet ontbreken. De whiskykenner van dienst gaf een
boeiende uiteenzetting over de verschillende soorten
die Schotland rijk is. Wie wou kon zes verschillende
whisky’s proeven, waaronder enkele zeldzame
types.

Ruim 100 gasten konden proeven
van de typisch Schotse keuken.

Schotse vlaggen en kaarten prijkten broederlijk naast
de bekende Vlaamse symbolen. Met de Schotse
avond wilden we immers de gelijkenissen aanstippen tussen de twee staatloze volkeren. Die gedachte
werd kracht bijgezet door niemand minder dan Eu-

STARTSCHOT VOOR N-VA MALLE
Voor de kersverse besturen van Malle en Schilde kon
de organisatie van dit evenement gelden als een
nieuwe start. Bij wijze van afsluiting van een jarenlange vruchtbare samenwerking blikken zowel de
besturen als de gasten terug op een meer dan geslaagde avond!

Frieda Brepoels te gast
N-VA-Europarlementslid Frieda Brepoels
gaf een boeiende uiteenzetting.

Frieda Brepoels is sinds 2004 Europarlementslid
voor de N-VA en lid van de commissies Buitenlandse Zaken, Mensenrechten, Transport en Toerisme. Haar engagement in diverse werkgroepen is
te talrijk om op te sommen: kernontwapening,
niergezondheid, Alzheimer, het Midden-Oosten …
Recent nam Frieda ook deel aan de Interparlementaire Vergadering van de Mediterrane Unie in
Rome. De toekomstige relaties tussen Europa en de
Mediterrane landen staan nu volop in de actualiteit.
“De omwenteling van 1989 in Oost-Europa na de
val van de Muur moet nu navolging krijgen in de
zuidelijke buurlanden van de Europese Unie”,
aldus het Europarlementslid. “Democratie, mensenrechten, sociale gelijkheid, menselijke waardigheid en respect liggen aan de basis van de
revolutie en moeten nu voluit ondersteund worden.”

MEER AUTONOMIE
Maar Frieda Brepoels boeide haar publiek voornamelijk met de geschiedenis van de SNP, de Schotse
Nationale Partij. In haar evolutie vertoont deze partij een grote gelijkenis met de N-VA. Ook zij streeft
naar meer autonomie en zeggingskracht voor de
Schotse bevolking. Dankzij de SNP verwierf Schotland in 1998 een eigen parlement. Ook andere campagnes om de onafhankelijkheid van Schotland te
bereiken staan op haar actief. Bij de verkiezingen in
2007 werd de SNP de grootste partij in het Schotse
parlement. De partij telt eveneens twee vertegenwoordigers in het Europese Parlement. (De SNP behaalde begin mei de absolute meerderheid in het
Schotse parlement, n.v.d.r.)

Vlaanderen Feest! … en wij doen mee
Op 11 juli viert Vlaanderen naar goede gewoonte feest! Naar aanleiding van de
Vlaamse feestdag worden overal evenementen georganiseerd. Ook in Malle.
De lokale N-VA-afdeling zal iedereen die deze dag de Vlaamse leeuwenvlag uithangt op gepaste manier belonen. Nieuwsgierig? Hang dan op maandag 11 juli uw
vlag zichtbaar uit!
Nog geen vlag? Geen probleem! Neem contact op met een bestuurslid van N-VA
Malle of bezoek onze webstek www.n-va.be/malle. Voorzitter Wouter Patho is
bereikbaar op wouter.patho@n-va.be en actieverantwoordelijke Danny Van Looy op
danlin@telenet.be.

In de kijker

‘Peter’ Jan Jambon

Elke nieuwe N-VA-afdeling heeft een peter of een meter die de nieuwe bestuursleden met raad en daad bijstaat. Dit prominente N-VA-lid is in de
meeste gevallen een Vlaams of federaal parlementslid.
N-VA Malle is meer dan opgetogen met Jan Jambon als peter. Jan is immers
N-VA-fractievoorzitter in de Kamer en een van de Antwerps boegbeelden. Wilt
u hem ontmoeten? Kom dan eens langs tijdens een N-VA-evenement!

N-VAKamerfractieleider
Jan Jambon
is de peter van
N-VA Malle.

N-VA Malle loopt Finse piste in
Het woonzorgcentrum Ter Bleeke in deelgemeente Oostmalle is een modern complex geworden waar senioren
in de beste omstandigheden kunnen genieten van hun oude dag. Achter het centrum vinden we een aantal petanqueterreinen en een Finse piste. Zowel de petanquebanen als de looppiste staan open voor alle bewoners van
Malle.
De aanleg van de Finse piste is een geesteskind van N-VA Malle. OCMW-raadslid
Mieke Vermeyen (N-VA) is verheugd: “Binnen het kartel heeft N-VA Malle dit project als een van de belangrijkste programmapunten in de kijker gezet. We vinden het
belangrijk dat de inwoners van onze gemeente niet te ver hoeven te rijden om in optimale omstandigheden hun sportieve hobby te kunnen uitvoeren. Mensen die niet
aangesloten zijn bij een sportclub en die weinig of geen toegang hebben tot de
gemeentelijke infrastructuur, kunnen nu ontspannen, veilig en gezond lopen.”
N-VA Malle is dan ook zeer blij dat dit programmapunt opgenomen werd door het
kartel en dat de verwezenlijking nu een feit is.
Specifiek aan een dergelijke Finse piste
is de lichtjes verende bovenlaag, waarSportievelingen Yannick Van den Broeck
en Danny Van Looy testten de nieuwe door de gewrichten minder belast worFinse piste uit. den tijdens het lopen zodat er een
kleiner risico is om blessures op te
lopen. De piste is zowat 450 meter lang en ligt achter het nieuwe rusthuis. Dankzij de looppiste kunnen recreatieve lopers hun sport bovendien beoefenen in een rustige en verkeersveilige omgeving.
De Finse piste werd door het bestuur van N-VA Malle symbolisch ingelopen … en goed bevonden!
Het bestuur van N-VA Malle
liet zich van haar sportiefste kant zien.

VLAAMSE BEGROTING IN EVENWICHT
Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) bereikt dit jaar
een begroting in evenwicht. Vlaanderen is de eerste regio in dit land - en
de eerste regio in Europa na Beieren - die daarin slaagt. Vlaanderen bewijst
daarmee dat het de noodzakelijke saneringen durft en kan doorvoeren.
Dezelfde verantwoordelijkheid zullen we nemen wanneer een nieuwe
staatshervorming extra bevoegdheden en budgetten overdraagt naar
Vlaanderen.
Dankzij de besparingen in 2010 en 2011 zal Vlaanderen vanaf
volgend jaar weer kunnen investeren in een Vlaams sociaal beleid,
onderwijs, werk, onderzoek en ontwikkeling, en in het wegwerken
van de wachtlijsten in de zorgsector.
Vlaanderen zal géén extra besparingen opleggen om de putten
in de federale begroting te dichten.

Philippe Muyters,
Vlaams minister van Begroting

MINDER POLITICI, MEER EFFICIËNTIE
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) brengt
onder het motto ‘minder politici, meer efﬁciëntie’ orde op zaken in
Vlaanderen met een interne staatshervorming. Met deze interne staatshervorming beperken we in Vlaanderen het aantal provincieraadsleden,
terwijl we de administratieve lasten voor de gemeentebesturen drastisch
verlagen.

Via een interne staatshervorming zal de overheid efficiënter werken, over de grenzen van de bestuursniveaus heen.
Steden en gemeenten krijgen een prominente rol met meer
bewegingsvrijheid en bevoegdheden. Zo kunnen zij meer energie
steken in beleid op maat voor de eigen inwoners.

Geert Bourgeois,
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur

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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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.
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