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V.U. Geert Geens
Hoogland 47
2275 Lille
JONG N-VA LILLE UIT DE STARTBLOKKEN

Onze Lilse jeugd DENKT.DURFT.DOET … u ook?
Agenda
WATERSKIËN EN BBQ
MET JONG N-VA

zaterdag 1 oktober om 9 uur
Warandevijver, Haarlebeek (vlak
naast de Lilse Bergen)
APERITIEFGESPREK MET

JAN JAMBON

Exact 9 maanden na de start van onze N-VA-afdeling in Lille vieren we de geboorte van Jong N-VA Lille.
Het enthousiaste team van

Jong N-VA Lille
De bestuursploeg van Jong
N-VA telt zes enorm gemotiveerde jongeren! Met haar
jongste aanwinsten - Elien
Leys (hoofdanimator speelpleinwerking, chiroleidster) en Bram Van Rooy
(scoutsleider) zijn de grote
Lilse jeugdbewegingen alvast goed vertegenwoordigd. Jong N-VA vliegt er
meteen in! Op zaterdag 1
oktober nodigen ze iedereen uit op een waterski-initiatie en BBQ aan de Warandevijver naast de Lilse Bergen.

OOK N-VA LILLE HEEFT NIET STILGEZETEN!
Na ons gesmaakte eerste aperitiefgesprek organiseren wij op zondag 23 oktober ons
tweede aperitiefgesprek. Onze gastspreker is Jan Jambon, N-VA-fractieleider in de
Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hij zal het hebben over de politieke actualiteit.
Het bestuur van N-VA Lille verwelkomde ook een grote aanwinst: Marleen Peeters,
voorzitter van het Davidsfonds van Lille, Poederlee en Wechelderzande. Onze raadsleden Leo Smans en ikzelf blijven intussen zeer actief op de gemeenteraden. U kunt
al onze voorstellen, tussenkomsten en standpunten terugvinden op onze afdelingswebsite www.n-va.be/lille.
LAAT VAN U HOREN
Bent u sociaal geëngageerd? Bent u open, rechtlijnig en consequent? Baalt u ook van
de arrogantie van het huidige bestuur en hun misprijzen voor de
democratie en oppositie? Dan bent u meer dan welkom bij N-VA
Lille! Aarzel niet om ons afdelingsbestuur te contacteren.

N-VA-fractieleider Kamer van
Volksvertegenwoordigers
over de politieke actualiteit
zondag 23 oktober om 10.30 uur
Restaurant De Kemphaan
Wechelsebaan 194
2275 Lille

Tot binnenkort?
Geert Geens
Voorzitter N-VA Lille

WORD LID EN WIN EEN MOOIE PRIJS!
Door lid te worden ondersteunt u onze lokale werking. Uw lidmaatschap loopt tot en met 31 december 2012. Wie zich aanmeldt als 50ste lid, wint een fantastisch welkomstpakket.

Maak kennis met
het bestuur van N-VA Lille
In de vorige editie van ons huis-aan-huisblad stelden wij afdelingsvoorzitter Geert Geens, secretaris Leo Smans,
penningmeester Tobias Vyncke, organisatieverantwoordelijke Danny Van Calster en bestuursleden Annette
Ott en Michael Piedfort aan u voor.

Geert Geens

Leo Smans

Tobias Vyncke

Danny Van Calster

Annette Ott

Michael Piedfort

In deze editie stellen we de andere bestuursleden en de Lilse Jong N-VA’ers aan u voor.

Bestuurslid
MARLEEN
PEETERS

Bestuurslid en
voorzitter Jong N-VA
JOWAN KNOCKAERT

Bestuurslid en
secretaris Jong N-VA
ELIEN LEYS
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Bestuurslid en
ondervoorzitter
Jong N-VA
BRAM VAN ROOY

Bestuurslid en
organisatieverantwoordelijke Jong N-VA
DIMITRI SCHENK

Webmaster
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Leer waterskiën met Jong N-VA Lille
Spectaculair?
Ook jij kan dit leren!

OP ZATERDAG 1 OKTOBER
OM 9 UUR AAN DE WARANDEVIJVER
(NAAST LILSE BERGEN) MET BARBECUE OM 12 UUR
Deelname:
• initiatie waterski of wakeboard - 11 euro*
• waterfun met banden achter boot - 5 euro*
• BBQ met vier stukken vlees, groenten en sausen - 10 euro
* prijzen inclusief boot, skimateriaal (ski’s, skipak, reddingsvest),
gebrevetteerde monitoren, verzekering, warme douches, grote kantine

UITERAARD KAN JE OOK GEWOON DEELNEMEN AAN DE BARBECUE.
Inschrijven verplicht!
Schrijf je in per mail via geert.geens@n-va.be vóór vrijdag 23 september en met vermelding van
• Naam, adres en telefoonnummer (verplicht voor de verzekering)
• Keuze skidiscipline (ski, wakeboard of band)
• Deelname barbecue
Vooraf betalen tegen 26 september op het rekeningnummer van N-VA Lille: 068-8916054-35.
Meer informatie: www.waterskigierle.be

Gigantisch wandelnetwerk voor de Kempen
Vlaams minister voor Toerisme Geert Bourgeois
(N-VA) pompt 236 800 euro in het project van Toerisme
Provincie Antwerpen om tegen eind volgend jaar een gigantisch wandelnetwerk klaar te hebben.

Ook in Lille komt
er een nieuw
wandelnetwerk.

Bij de netwerken die nog in de pijplijn zitten, behoren
onder meer de Kempense Hoven (regio Beerse, Rijkevorsel, Lille, Vosselaar), Kempense Landduinen (Geel-BalenMeerhout), Kempense Meren (Mol-Dessel-Retie),
Kempense Kolonies (Hoogstraten, Rijkevorsel, Beerse,
Turnhout, Oud-Turnhout), Kempense Netes (regio rond
Lier, Heist-op-den-Berg, Hulshout en Herenthout) en een
laatste nog onbenoemd netwerk rond Grobbendonk-Vorselaar-Lille.

Windmolen Gierle wordt gerestaureerd
De stenen korenmolen in de Molenstraat in Gierle is aan een grondige opknapbeurt toe. Vlaams minister voor
Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) heeft 451 475 euro vrijgemaakt voor het project.
De vzw Kempens Landschap kocht het beschermd monument in 2006 over van de familie Rombouts. Het gemeentebestuur van Lille staat in voor het beheer van de molen. De restauratie kost in totaal ruim 700 000 euro. De Vlaamse
regering betaalt 60 procent van de kosten. Het Antwerpse provinciebestuur en de gemeente Lille dragen elk nog
twintig procent bij.

N-VA HEEFT KLARE KIJK OP ENERGIE
Uw energiefactuur swingt de pan uit. De toekomstige energiebevoorrading moet verzekerd blijven. En het is in Vlaanderen weinig
realistisch om alle energie voor 100 % uit hernieuwbare bronnen te
halen. Daarom ontwikkelde de N-VA een evenwichtige totaalvisie op
energie.
De bevoegdheden rond energie zijn behoorlijk versnipperd. Een
eigen Vlaams energiebeleid met een langetermijnvisie moet
ervoor zorgen dat we in Vlaanderen eigen accenten kunnen leggen.
Het mag dan al mooi klinken om onze energie voor honderd
procent uit hernieuwbare bronnen te halen tegen 2050, in de
praktijk is dit niet realistisch. Groene energie moet op een doordachte manier gestimuleerd worden.
Zuinig en bewust omspringen met energie is noodzakelijk. De
meest goedkope en groene energie is de energie die niet verbruikt wordt.

Federaal volksvertegenwoordiger
Bert Wollants en Vlaams Parlementslid
en fractieleider in de Senaat Liesbeth Homans
zijn de N-VA-specialisten
op het vlak van energie.

De N-VA pleit voor een transparante energiemarkt waarin u vrij
kan kiezen tussen de verschillende energieleveranciers. Energie
moet te allen tijde betaalbaar blijven, zowel voor u als voor onze
bedrijven.
Met genuanceerde voorstellen pleit de N-VA voor een radicale
hervorming van het energiebeleid. Dat moet energie toegankelijk
en betaalbaar houden voor iedereen.
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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.

"

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 Ik wens de brochure “Een klare kijk op energie” te ontvangen.

NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

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
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