
Bij de verkiezingen van juni laatstleden werd de N-VA in de Kempen stevig op
de kaart gezet. De N-VA werd op slag de tweede grootste partij van het arron-

dissement Turnhout en verbaasde met ruim 17 % van de stemmen vriend en tegen-
stander. In het kanton Arendonk halen we bijna 21,5 % en in de provincie
Antwerpen zijn alleen CD&V en Vlaams Belang groter. Maar dat is niet het belang-
rijkste…

Belangrijk is dat we vanuit onze regio voortaan kunnen rekenen op twee Vlaamse
volksvertegenwoordigers: Vera Celis en Kris Van Dijck. 
Kris, eveneens burgemeester van Dessel, begint aan zijn vierde legislatuur en krijgt
voor het eerst een partijgenote uit de streek als collega. Hij is opnieuw fractievoor-
zitter, een opdracht die hij eveneens vervulde in 2005 en 2006. Op die positie blijft
hij in Brussel een belangrijke rol spelen voor de Kempen.
Vera Celis is dan weer nieuw. “Vijf jaar geleden ging ik eens uit interesse luisteren
naar een voordracht van Kris Van Dijck in Geel, en nu zit ik zelf, samen met hem, in
dat Vlaams Parlement”, liet ze zich onlangs ontvallen. Vera komt net als Kris uit het
onderwijs. Als leerkracht wetenschappen gaf ze tot voor kort les in het Sint-
Dimpnacollege in Geel. Ze ontpopte zich op korte tijd tot een waardevolle kracht
binnen het N-VA-arrondissementsbestuur.

Zowel Vera als Kris zetelen in het Vlaams Parlement om er de belangen van de
Kempenaars en alle Vlamingen te verdedigen. Dit doen ze vanuit het gedachtegoed
waar de partij voor staat: Vlaams-nationalistisch. Wij durven die term gebruiken,
want hij zegt veel: het algemeen belang, sociaal
en respectvol voor milieu, leefomgeving, taal en
cultuur. Maar evenzeer is het N-VA-verkie-
zingsprogramma hun leidraad.

Na weken onderhandelen werd een sterk
akkoord afgesloten en besliste de N-VA op 10
juli om samen met CD&V en sp.a een Vlaamse
regering te vormen. Met twee ministers (Geert
Bourgeois en Philippe Muyters), de voorzitter
van het Vlaams Parlement (Jan Peumans) en
met zestien verkozenen engageren wij ons ertoe
correct te besturen en de Vlamingen de kansen
te geven die ze verdienen.

Els Baeten
N-VA Turnhout

N-VA Turnhout heeft het
genoegen u uit te nodigen
op een gespreksavond met

LOUIS IDE.

Louis Ide is arts en sedert
2007 N-VA-Senator. 

Hij is de vader van het idee
om een Vlaamse

hospitalisatieverzekering
in het leven te roepen.

Hoe ver staat het hiermee?
Wat is zijn visie op 
gezondheidszorg in

Vlaanderen en Wallonië?

Deze en andere vragen 
leggen wij op dinsdag 17

november 2009 vanaf 
20.00 uur aan hem voor 

in de tuinzaal van 
CC De Warande,

Warandestraat  42, 
2300 Turnhout 

Van harte welkom ! 

Turnhout
Ja a r ga ng  3  •  N r. 3 - n ov e m b er  2 0 0 9  •  in fo @ n - va . b e   w w w. nva ke m p e n . b e  

De N-VA staat er!

V.U. Els Baeten
Kongostraat 148   2300 Turnhout
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Binnen de maand na de verkiezingen was de
Vlaamse regering gevormd en op 11 juli kon die

voorgesteld worden ... Heel wat sneller dus dan na
het moeizame getouwtrek om een Belgische rege-
ring te vormen via koninklijke verkenners, informa-
teurs en formateurs die hun opdracht teruggaven
om dan uiteindelijk iemand te vinden die deze job
niet wil. Nee, dan hier in Vlaanderen: kort, krachtig
en doeltreffend.                            

In België gebeurt er dus niets. Geen kordate beslui-
ten, geen ruime meerderheid binnen de regering om
wat dan ook te beslissen, economische crisis of niet.
Na maanden gekibbel enkel het besluit om, onder
sterke Franstalige druk, tienduizenden illegalen te
regulariseren. Probleem opgelost … tot er weer tien-
tallen op kranen klauteren of een hotelkamer ter
beschikking gesteld krijgen? 

Fundamenteel wordt  er in dit land
niets opgelost en het kan ook niet
anders: dit land bestaat uit TWEE lan-
den, uit TWEE volkeren. Elk van die

twee landen, elk van die twee volkeren heeft zijn
eigen radio- en televisiezenders die wederzijds niet
beluisterd noch bekeken worden, elk zijn eigen
kranten die wederzijds niet gelezen worden. Elk
land heeft zijn eigen ministers en zijn eigen taal en
gewoonten.

Er is maar een oplossing: een zelfstandig
Vlaanderen binnen een verenigd Europa. Een
Vlaanderen zonder een België dat ons opsluit in het
verleden en afsluit van de toekomst. Een
Vlaanderen dat het startpunt is voor nieuwe boeien-
de samenwerkingsverbanden met andere regio’s
binnen Europa, inclusief Wallonië!

Jan Tollenaere

LEVE DE LOYALITEIT!  
Zes Franstalige Belgische parlementsleden en ex-parlementsleden, waaronder Flahaut, Ducarme,
Clerfayt en konsoorten, hebben een brief gestuurd aan de 47 permanente ambassadeurs van de
Raad van Europa met de vraag niét te stemmen voor senator Luc Van den Brande, die kandidaat is
voor de functie van Secretaris-Generaal van de Raad. Leve de loyaliteit … zolang ze maar van
Vlaamse kant komt.

NOG ALTIJD GEEN GRATIS VACCINATIES 
Vlaamse meisjes wachten  nu al twee jaar op gratis vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.
Laurette Onckelinx (PS-minister van Volksgezondheid) verhindert door de oprichting van allerlei
werkgroepen dat deze vaccinatie gratis wordt. Dit land is niet alleen overbodig maar ook nog mis-
dadig!

KONINKLIJKE BOOTVLUCHTELINGEN
Albert en Paola hebben met zuur verdiende centjes een boot gekocht voor 4,6 miljoen euro. Albert
zal, als commodore van de Belgische vloot en “schipper naast Paula”, wel apetrots zijn - ware het
niet dat het ding bestuurd wordt door Belgische militairen. Al was het maar om de kosten te druk-
ken, ondanks de BTW die hij betaalde.

Jan Tollenaere

Wat gebeurde er 
na 7 juni 2009?

Goed om weten!
Jan Tollenaere
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De Kempen stuurt 
Vera Celis naar het Vlaams Parlement

Een mens draagt soms kiemen in zich, die plots kunnen uitbreken … Dat overkwam mij in 2004. Voor zover ik
me kan herinneren,  heb ik me altijd bijzonder sterk “Vlaming” gevoeld. Waarschijnlijk is dat niet echt ver-

wonderlijk, mijn ouders hebben me zo opgevoed. Na een jarenlang lidmaatschap van de VU, nadien nog even 
ID-21, ben ik zeer bewust lid geworden van de N-VA.
In 2004 werden alle N-VA-leden uit de gemeente bijeen geroepen om kennis te maken met elkaar en om na te gaan
of er een kern kon gevormd worden. Een keerpunt in mijn leven: eer ik goed en wel terug thuis was, was ik “pen-
ningmeester”! Enkele maanden later werd ik gevraagd om ad interim secretaris te worden van ons arrondissement
Turnhout. Ik kreeg de kans de leden van de verschillende afdelingen te leren kennen en ik werd lid van de partij-

raad. In 2007 werd ik tijdens de arrondissementele verkiezingen opnieuw als secretaris herkozen.
Omdat ik een mooi resultaat had behaald bij de federale verkiezingen van 2007, mocht ik de

4de effectieve plaats bekleden op de lijst van N-VA voor de Vlaamse verkiezingen op 
7 juni 2009. Dat was een schot in de roos: met 4.592 voorkeurstemmen was mijn zitje

gegarandeerd! Aan alle kiezers, nogmaals dank-je-wel!!!

Vanaf 8 juni 2009 veranderde mijn leven: “dag school” voor zeker 5 jaar! Even wen-
nen, want ik gaf sinds meer dan 28 jaar les en heb dat met bijzonder veel enthou-
siasme gedaan. De laatste jaren mocht ik mijn ervaring doorgegeven aan nieuwe

startende leerkrachten: mentor zijn en het enthousiasme proberen door te geven,
werd een bijkomende taak in het onderwijs.

Mijn jarenlange ervaring neem ik nu mee naar het Vlaams parlement … Dat de com-
missie “onderwijs” mijn voorkeur geniet is evident, maar ook gezondheid en wel-

zijn, mobiliteit, economie en werk vind ik bijzonder interessant. 
Onze fractie bestaat op dit moment uit 16 mensen, en samen met mijn men-

tor Kris Van Dijck vertegenwoordigen we de Kempen! Ik ga me bijzonder
inspannen om onze regio, die een bijzonder hoog niveau haalt, ook naar

Europese normen, verder te ontwikkelen in al zijn facetten. 
Een van mijn eerste taken zal de ontwikkeling van een website zijn,

met daarop teksten, vorderingen, vragen, mogelijke oplossingen ...
kortom: mijn parlementair werk.

Op 7 juni kreeg ik van de kiezer een mandaat. Het is niet meer
dan normaal dat die kiezer op de hoogte kan blijven van mijn
werk. Ikzelf heb er alvast bijzonder veel zin in!

Vera Celis
Vlaams Parlement
vera.celis@n-va.be
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Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10

E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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Wilt u mee Vlaanderen vormgeven? 

Het N-VA-lidmaatschap biedt u de kans op een open én directe dialoog met de partij.

Elk N-VA-engagement maakt het ons mogelijk om verder te bouwen aan een
onafhankelijk Vlaanderen en een sociale, democratische en rechtvaardige samen-
leving.

Lid worden is eenvoudig. Vul uw persoonsgegevens in op de terugstuurbon of
stuur ons een elektronisch bericht via info@n-va.be.

Geert Bourgeois: 

Vlaanderen zet in op inburgering

“Tienduizenden illegalen zullen de komende maanden worden geregulariseerd. Die collec-
tieve regularisatie is er gekomen onder druk van de Franstalige partijen. Open Vld en
CD&V slikten het dictaat. Vlaanderen moet opdraaien voor de hoge kosten. De N-VA zal
elke geregulariseerde nieuwkomer echter wijzen op zijn rechten én plichten. Het inburge-
ringsbeleid moet aangescherpt worden en zal nog meer nadruk leggen op Nederlandse taal-
lessen. Want zonder een goede kennis van het Nederlands is inburgering niet mogelijk.”

�

Philippe Muyters: 

Vlaamse spaarzaamheid versus Belgisch wanbeleid

“De Vlaamse regering doet het wél zoals het hoort. Vlaanderen zal
besparen om tegen 2011 een begrotingsevenwicht te bereiken, zoals
afgesproken in het Vlaams regeerakkoord. Daardoor zal er over

twee jaar opnieuw beleidsruimte zijn voor een positief Vlaams
beleid. De andere overheden slagen er niet in om de tering naar de

nering te zetten. De federale regering-Van Rompuy (mét CD&V
en Open Vld) gaat voor 2010 en 2011 zelfs 50 miljard euro in het
rood. Maar de N-VA voelt er niets voor om overschotten te
boeken die andermans begrotingsputten dienen af te dekken.”

De N-VA staat stevig mee aan het roer van Vlaanderen en kiest voor ervaring en kwaliteit in de minister-
ambten. Met Geert Bourgeois als viceminister-president van de Vlaamse Regering én Vlaams minister
bevoegd voor Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en de Vlaamse Rand. En met
Philippe Muyters als Vlaams minister bevoegd voor Begroting en Financiën, Ruimtelijke Ordening,
Werk en Sport.
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