
Wie is Els Baeten?
Van kind af aan ging ik met mijn Vlaamse moeder mee naar betogingen, zang-
feesten, 11-julivieringen.  Het Vlaams gevoel werd mij van thuis uit ingegeven.  Mijn
politieke carrière startte echter pas na mijn actieve loopbaan als lerares in een
Vlaamse school (het Heilig Graf).  
Naast het voorzitterschap van een toffe, gevarieerde groep medewerkers in de
Turnhoutse N-VA ben ik ook actief in de werking in ons arrondissement en heb ik
een zitje in de nationale partijraad.  Als lid van de statutencommissie krijg ik ook de
kans om alles van dichtbij op te volgen.  
Als voorzitter van N-VA Turnhout heb ik de voorbije jaren veel nieuwe vrienden
gemaakt en samen met ons bestuur proberen we in Turnhout met alle groepen reke-
ning te houden: man of vrouw, jong of oud, sportief of niet…. Samen met onze jong-
ste kandidaat, Sarah Driesen (22), heb ik vele avonden gediscussieerd over enkele
punten van het economisch herstelplan dat de N-VA klaar heeft.

Wie is Sarah Driesen?
Sarah kreeg haar Vlaams-nationale roots van zowel haar grootvader, Frans Celis, als
van haar moeder, Vera Celis (4de plaats Vlaams Parlement).  Het politieke engage-
ment van haar grootvader en moeder wil ze omzetten in daden en zo heeft Sarah op
7 juni haar eerste afspraak met de Vlaamse kiezer. Als opvoedster-begeleidster in
een internaat in Hoogstraten weet zij als geen ander dat de jeugd de politiek niet
altijd even ernstig neemt maar Sarah wil hier iets aan veranderen!

Waarom stellen we ons kandidaat voor deze verkiezingen?
Als senior (Els, 57) en als jongere Sarah (22) hebben we veel gepraat over het eco-
nomisch herstelplan van de N-VA en haar visie op de toekomst van Vlaanderen.

Het N-VA-voorstel voor een aanvullende Vlaamse kinderbijslag (500 euro per jaar
per kind tot 3 jaar) krijgt Sarahs volledige steun. Dit is één van de manieren om als
jonge, werkende ouders onze kinderen een toekomst te geven. Jonge gezinnen moe-
ten Vlaamse centen krijgen en daar zal Sarah voor gaan. 

In haar onmiddellijk omgeving ziet Sarah dagelijks hoe duur het leven is voor men-
sen met jonge, opgroeiende kinderen.  Als er nu begonnen wordt met het geven van
extra kindergeld met Vlaamse centen, kan dit een start zijn voor jonge mensen die
beseffen dat er een nieuwe weg ingeslagen moet worden.

Voor Els is de betaalbaarheid van de gezondheidszorg een belangrijk punt. De ere-
loon- en kamersupplementen bij onze Franstalige landgenoten maken dat de
gezondheidszorg zo duur is geworden. De premies van de hospitalisatieverzeke-
ringen zullen hierdoor ook weer stijgen en als Vlaming kunnen we alleen maar
gebaat zijn met een betaalbare Vlaamse aanvullende zorgverzekering, die ook hos-
pitalisatie dekt. Een Vlaamse sociale zekerheid moet er komen! 

Het is niet lang meer aftellen tot
aan de verk iezingen van 7 juni. We
doen graag aan politiek , maar er
komt altijd  een heleboel bij k ijken:
je moet jezelf verkopen op fo lders,
borden en naamkaartjes. Je  pro-
beert overal aanwezig te zijn waar-
bij je  voortdurend je mooiste glim-
lach laat zien, je  moet hand jes
schudden en soms ook  mensen
k nuffe len. En je  w eet d at nie t
iedereen geïnteresseerd  zijn in je
politieke bezigheden, laat staan in
je ideëen. Maar de enige manier
om zonder bloedvergieten iets te
veranderen in de wereld , is aan
politiek  doen. Dus we nemen deel
aan de verk iezingen van 7 juni en
zullen jullie  Els Baeten (27ste
p laats) en Sarah Driesen (29ste
plaats) overal tegenkomen!

Els Baeten en
Sarah Driesen
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Wie zijn we eigenlijk?
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Els: Als 55+’er besef ik dat ik deel uit maak van wat de grootste groep in ons land zal worden. Dit is al lang geen nieuws
meer maar er worden door de Belgische staat geen voorzieningen of maatregelen getroffen om deze vergrijzing op te
vangen.  Een leven lang heb ik al bijgedragen maar wat ik zelf in de pensioenkas heb gestort zal ik niet terugkrijgen.
Het zilverfonds werd gebruikt als begrotingsmechanisme om de staatsschuld vervroegd te verminderen.  Er werd ons
een rad voor ogen gedraaid.  Als we echt willen kunnen we met Vlaanderen hier uit geraken. De keuze is nu om voor
een sterker Vlaanderen te kiezen.

Sarah en Els staan volledig achter de idee dat de inburgeringsplicht een meer dwingend karakter moet krijgen. De
invoering van een inburgeringsexamen is noodzakelijk zodat het attest dat hierdoor verkregen kan worden ook kan
dienen bij sollicitatieprocedures. Vlaanderen probeert echt iets te doen aan de samenlevingsproblemen, België, weer-
al, laat de migratiekraan openstaan. Els en Sarah hebben ook de idee meegenomen om het Belgische monopolie van
Electrabel in de energiesector te doorbreken. De N-VA wil een eigen Vlaamse energiemaatschappij oprichten.
Meer concurrentie zou de Vlaamse gezinnen als consument ten goede komen. Is dit realistisch? Jawel, het is zelfs al
voorgedaan. Met de oprichting van Telenet Vlaanderen brak de Vlaamse overheid in een gelijkaardige operatie al het
Belgische monopolie van Belgacom in de telecomsector.

Samen zijn we tot het besluit gekomen dat een sterker Vlaanderen minder crisis betekent! Daar willen Sarah en Els hun
schouders onder zetten. Met de N-VA doen we wat we zeggen!

Sinds 2006 heeft Turnhout een ploeg enthousiaste
Vlamingen met de Nieuw-Vlaamse Alliantie, onze aan-
wezigheid kan en mag dan ook niet onopgemerkt blij-
ven. 

Voor het tweede jaar op rij lieten we op 14 februari aan
het station van Turnhout ons goed hart  zien. Met het uit-
delen van pralines maakten we een sympathiek gebaar
naar de vele pendelaars met een knipoog naar Valentijn..
Zowel op de verpakking van de pralines alsook in de
advertentie in Metro werden de reizigers uitgenodigd
om de website www.tafelenmetbart.be te bezoeken om

zo een kans te maken om
door Bart De Wever uitgeno-
digd te  worden op een gezel-
lig etentje. Tijdens dat etentje
wil de N-VA-voorzitter
samen met de winnaars van
gedachten wisselen over hoe
een sterker Vlaanderen ons
uit de crisis zal helpen.

Onze volgende  acti-
viteit (20 maart) was
het organiseren van
een openledenver-
gadering met N-VA-
voorzitter Bart De
Wever als gastspre-
ker. Succes gegaran-
deerd, dat kan niet anders (zie artikel elders in dit blad).  

Onze jongeren zitten ondertussen ook niet stil en hielden
een kroegentocht, enquêteren over fuifzalen in de kem-
pen en maken
volop plannen om
in het nieuws te
komen want zij zul-
len zeker en vast
aanwezig zijn op de
terrasjestocht die
door N-VA Turnhout op vrijdag 29 mei a.s. georgani-
seerd wordt. 

Gebeten door de al deze ontwikkelingen in Turnhout
proberen we op onze maandelijkse vergaderingen een
goede kijk te krijgen op het gebeuren in onze stad. Het
mobiliteitsdebat georganiseerd door de Stad Turnhout
zal dan ook zeker en vast op onze kritische aanwezig-
heid kunnen rekenen.

Voel je ook de nood om met N-VA mee te werken in een
sfeer waarbij we ons niet beperken tot kritiek, maar
integendeel ons
positief opstel-
len voor een fier
Turnhout met
een warm hart
voor Vlaande-
ren? Laat het
ons weten en
word lid van de
N-VA!

In Turnhout is er met de N-VA altijd iets te beleven…
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Parkeren en mobiliteit in onze stad

Jong N-VA Kempen, iets voor jou?

Het mobiliteits- en parkeerprobleem in onze stad is
door het bestuur gekend maar er wordt bitter weinig
aan gedaan. Voorbeeld: de  nieuwe hogeschoolcampus
aan de Lokerenstraat.
Een prachtig project, 1250 studenten, ettelijke tiental-
len leraars en professoren, veel jonge mensen op een
kleine ruimte, vrolijkheid en beweging in de buurt.
Het project werd in de Blaironsite voorgesteld. Steeds
kwam het zelfde probleem ter sprake bij de bewoners:
parking en mobiliteit. Hoe geraken al deze jonge men-
sen op hun plaats en wat met hun vervoersmiddel? Op
de site is er parking voorzien voor zo’n 145 auto’s voor
1250 studenten en misschien 150 leraren met 1 enkele
uitweg, langs de Lokerenstraat.
In het mobiliteitsplan is voorzien dat de mensen van

de Nieuwe Erven, Gierle dreef en achterliggende stra-
ten, de Boomstraat en misschien ook de Zandstraat
allemaal via de Lokerenstraat Turnhout moeten binnen
komen en ook verlaten? Ik daag iedereen uit die hier
een uitweg in ziet.
Het parkeerprobleem stelt zich nu al, vele ambtenaren
gebruiken de omliggende straten om te parkeren, ter-
wijl de voorziene betaalparking bijna leeg staat!  We
weten ondertussen van de andere woongebieden dat
de problemen steeds verschoven worden naar de
omliggende buurten waardoor er daar ook weer onte-
vredenen komen.
Het is duidelijk dat Turnhout een grote behoefte heeft
aan oplossingen voor dit alles, zeker het parkeerpro-
bleem verdient dringend de aandacht!

Zeg ja tegen de N-VA!

Vrijdag 20 maart was Bart de Wever te gast in de Sint-Pietershoek te
Turnhout op de open ledenvergadering van N-VA Kempen. Hij
bracht een uiteenzetting rond de actuele politieke situatie en de aan-
staande verkiezingen en antwoordde op de vele vragen die hij kreeg
van een talrijk opgekomen publiek. 

De ledenwerving voor 2009 loopt nog volop.
Wij zijn ambitieus en als jonge, onafhankelijke partij willen we groeien.
Wil je ons ondersteunen, kan dat best door je bij ons aan te sluiten.

Hoofdlid (eerste in een gezin) 12,50 euro
Hoofdlid (jonger dan 31) 5,00 euro
Bijlid (anderen in het gezin) 2,50 euro

Je kan ook meer doen. Wens je actief mee te werken, meld je aan!
Neem contact op met één van onze bestuursleden:

• Els Baeten (voorzitter), Kongostraat 148, GSM 0496 504527
• Romain Van de Pol (ondervoorzitter), Hertoginstraat 1 bus 8, Tel.  014 708416
• Paul Falleyn (secretaris), Drieskensstraat 26, GSM 0476 247619
• Wilfried Sylverans (communicatie), Lokerenstraat 119, Tel. 014 437941
• Marc Peeraer (jongeren), Akkerpad 24, GSM 0497 178509

Bart de Wever in Turnhout

Ben je jong, Vlaamsgezind en geëngageerd? Dan is
Jong N-VA Kempen echt iets voor jou! Een gemoti-
veerde groep jongeren gaat via lokale acties, vor-
mingsactiviteiten en de onvermijdelijke kroegentocht
de strijd aan voor meer en beter Vlaanderen.

Op 7 juni levert Jong N-VA Kempen 3 kandidaten voor
de Vlaamse lijst. Voor Turnhout is dat Sarah Driesen.
Sarah is 23 jaar jong en werkt als opvoedster in
Merksplas. Je vindt haar terug op de 29ste plaats. De

overige jongerenkandidaten uit de Kempen zijn Bob
Aerts uit Kasterlee (15e plaats) en Arnout De Cuyper
uit Herentals (22e plaats).

Meer informatie of actief meewerken? 
Neem dan snel contact op!

Arnout De Cuyper    
Voorzitter Jong N-VA Kempen  
arnout.decuyper@n-va.be – 0498 33 51 71
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Onze stem laten horen in de wereld? 
Dat doen we met de 
Europese megafoon en niet 
met de Belgische microfoon.

Een Vlaamse 
toekomst 
ligt in Europa!
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Voor meer concrete voordelen kijk op
www.sterkervlaanderen.be

Bart De Wever
Lijsttrekker 
Antwerpen

België is niet in staat ons uit de crisis te halen.
Er is geen geld meer voor. De oorzaak?
Franstalig België heeft een totaal ander idee
over goed bestuur waardoor dit land in een
bestuurlijk moeras is terechtgekomen. 
Vlaanderen doet nu al zijn best om de econo-
mische crisis verstandig aan te pakken. Het is
echter dweilen met de kraan open als de
Belgische regering niets verandert aan de toren-
hoge problemen in dit land. 
Met een sterker Vlaanderen klimmen we sneller
uit het dal. De N-VA wil werk maken van een
krachtig economisch herstel, een hogere kinder-
bijslag, een betaalbare hospitalisatieverzeke-
ring en goedkopere energie. 

Flor Van Noppen
2e plaats 
Europa

Frieda Brepoels
lijsttrekker 
Europa

Bel naar 02 219 49 30 of mail naar info@n-va.be 
voor het volledige programma van de N-VA
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