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Beernem

Vlaanderen leeft in Beernem.
N-VA Beernem
verkent Brugge

Nieuwjaar ligt ondertussen al meer dan een maand achter ons, toch staat ‘N-VA
Beernem’ erop u het allerbeste toe te wensen voor 2009. Ook op politiek vlak.
2008 had wat dat betreft niet veel goeds te bieden: verkiezingsbeloftes werden
gebroken, de lang verwachte staatshervorming laat nog steeds op zich wachten,
BHV raakt maar niet gesplitst, er werd geknoeid in de bankendossiers, rammelende begrotingen werden goedgekeurd en met Van Rompuy I werd een regering zonder Vlaamse meerderheid geïnstalleerd.
De Vlaamse bevolking kreeg niet wat zij al lang vraagt en waarvoor zij bij de verkiezingen in 2007 heeft gekozen. De N-VA weigert zich hier bij neer te leggen en
blijft vasthouden aan haar programma en principes. De N-VA blijft niet bij de pakken zitten en richt het vizier vastberaden op de toekomst.
In Beernem schoten wij het jaar alvast in stijl op gang. Onze gespreksavond met Bart
De Wever kon op een ruime belangstelling rekenen en ook in de pers ging ‘N-VA
Beernem’ niet onopgemerkt voorbij. De talrijke en positieve reacties geven in elk
geval vertrouwen voor de toekomst: Vlaanderen leeft in Beernem.

Op zondag 5 april 2009 is hetbij
‘N-VA Beernem’ verzamelen
geblazen voor een bezoek aan
Brugge. Onder deskundige begeleiding leren wij een eerder
onbekend deel van de WestVlaamse provincie-hoofdstad
kennen. Onze wandeling leidt u
langs goedverstopte pareltjes en
bezienswaardigheden langs de
Brugse reitjes. Wellicht ontdekt
u nog nieuwe plekjes, ver weg
van de grote toeristische drukte.
We starten onze tocht op het
Zand en eindigen in Brugge’s
oudste herberg ‘Vlissinghe’

Ondertussen zijn wij volop bezig met de voorbereiding van een programma op
maat van onze gemeente. De komende weken en maanden echter zullen helemaal
in het teken van de komende Vlaamse en Europese verkiezingen staan. Ook ‘N-VA
Beernem’ zal actief meewerken aan de kiescampagne en de ondersteuning van de
Nieuw-Vlaamse kandidaten. Immers, het is ook belangrijk de nodige aandacht te
besteden aan wat buiten de gemeentegrenzen gebeurt. Want Vlaanderen en Europa
zijn ook voor Beernem belangrijk.

Gijs Degrande
Afdelingsvoorzitter
N-VA Beernem
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Een volle zaal voor
Bart De Wever
Dinsdag 20 januari 2009 mocht ‘N-VA Beernem’
een volle zaak verwelkomen voor de gespreksavond met Bart De Wever. De uiteenzetting werd
zonder meer gesmaakt door de ruim 130 aanwezigen. Nochtans was het onderwerp geen eenvoudige
materie. De N-VA-voorzitter gaf uitleg bij de mislukte staatshervorming en wierp een voorzichtige
blik op de toekomst.

nachte nlang m e t Jo ë lle Milq ue t o p e e n k aste e l
sam en zit, sta je aan het eind e o p en vo o r hele rare
vo o rstellen,’ illustreerde De Wever tegelijkertijd de
frustrerende onderhandelingen.
De Wever ging de confrontatie met het publiek niet
uit de weg en reageerde overtuigend op de snedige
vragen van uit de zaal.

Bart De Wever wist het Beernemse publiek bijna
drie uur te boeien met een helder, eenvoudig en rationeel discours. Zijn eigenzinnige, gevatte humor
zorgde voor een luchtige noot. ‘Als je d rie w ek en

‘N-VA Beernem’ blikt tevreden terug op een
geslaagde eerste activiteit. ‘Eens te m eer blijk t d at
het Nieuw -Vlaam se verhaal geen Tijl Uilensp iegelro m antiek o f k laagzang van culturele verd ruk k ing
is, m aar e e n ratio ne e l ve rh aal o ve r e fficië nte ,
bestuur en w elvaart,’
stelt afdelingsvoorzitter Gijs Degrande.
‘De ruim e o p k o m st en
talrijk e p o sitieve reactie s ach te raf ge ve n
ve rtro uw e n vo o r d e
to ek o m st.’

N-VA Beernem trekt er op uit
Op zondag 5 april 2009 blazen wij verzamelen
geblazen voor een bezoek aan Brugge. Onder
deskundige begeleiding leren wij een minder
gekende kant van de West-Vlaamse provinciehoofdstad kennen.
Brugge en de Brugse reitjes… Het ene is niet los te
koppelen van het andere. Lag de Reie immers niet
aan de oorsprong van de stad? En waren al die reitjes ook niet evenzovele bevaarbare waterlopen,
waardoor de middeleeuwse stad tot volle bloei
kwam?Da’s lang geleden. Sindsdien zijn de reitjes
geëvolueerd tot een populaire toeristische attractie.
Elke Bruggebezoeker heeft ooit wel eens zo’n boot-

tochtje op de reien gemaakt. Een unieke en onovertroffen belevenis, waardoor Brugge vanuit een heel
ander oogpunt bekeken wordt. Maar dat boottochtje voert slechts langs een betrekkelijk klein deel van
de reien.
Onze wandeling volgt een eerder onbekend deel
van de binnenreitjes: het Capucienenreitje,
Speelmansreitje, Pottenmakersrei, Augustijnen- en
Goudenhandrei, allemaal veelbelovende namen en
interessante bezienswaardigheden. Wellicht ontdekt
u nog nieuwe plekjes, ver weg van de grote toeristische drukte. We starten onze tocht op het Zand en
eindigen in Brugge’s oudste herberg ‘Vlissinghe’

MEEDOEN?
Lid worden van de N-VA? Actief meewerken met N-VA Beernem? Wens je meer informatie of heb je
gewoon enkele vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons weten!
Op 7 juni 2009 zijn er weer Vlaamse en Europese verkiezingen. Voor de N-VA wordt het een heel belangrijke kiesstrijd. Een opgemerkte verkiezingscampagne kan het verschil maken. Voor de N-VA, voor
Vlaanderen. Wil jij helpen en een verkiezingsbord voor de deur plaatsen, folders helpen bussen, een affiche
uithangen, deelnemen aan acties,…?
Aarzel dan niet en stuur je naam, adres en telefoonnummer naar gijs.degrande@n-va.be of bel Gijs
Degrande (0473/55.72.90), Christine Stroobandt (050 78.90.28)
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TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Op 17 december 2008 verkozen de N-VA-leden uit
Beernem, Oedelem en Sint-Joris het nieuwe afdelingsbestuur voor een termijn van twee jaar. Gijs
Degrande werd door de vergadering verkozen tot
afdelingsvoorzitter en Christine Stroobandt neemt de
taak van secretaris op zich. Jan Wouters wordt de nieuwe penningmeester.

Met de Zotschorebrug lanceerde N-VA Beernem
begin januari een voorstel voor een naam voor de
nieuwe fietsersbrug over het kanaal. Ongeveer 400 jaar
geleden bevond zich op bijna dezelfde plaats eveneens
een gelijknamige brug. Door de nieuwe brug een oude
naam te geven, wordt als het ware een ‘brug’ geslagen
met het turbulente verleden van de Beernemse vaart.
Zaterdag 31 januari 2009 organiseerde N-VA
Nationaal in Antwerpen haar traditionele nieuwjaarsfuif. Geen stijve receptie maar een spetterende
feest met voor elk wat wils: een dansvloer voor de
dansliefhebbers of een lounge en praatcafé voor zij die
liever rustig genieten. N-VA Beernem was present en
keerde met opgeladen batterijen terug.
Volg N-VA Beernem nu ook online en breng een
bezoekje aan http://beernem.n-va.be .

Je bent jong en je wil wat
Jaarlijks organiseert Jong-N-VA een viertal trefdagen waarop zij
alle N-VA-jongeren en geïnteresseerden uitnodigt voor een goedgevuld programma rond een specifiek thema vertrekkend vanuit
een jongerenperspectief. Elke trefdag bevat zowel een vormend
als een ontspannend luik. In het voorjaar van 2009 is WestVlaanderen aan de beurt. Voor de trefdag in Brugge werd ‘jongeren en ondernemen’ als centraal onderwerp
gekozen.
Als provinciaal secretaris voor Jong-N-VA ‘West-Vlaanderen’ en lid van de Nationale Raad neemt Gijs
Degrande de organisatie en de coördinatie van deze trefdag op zich: ”Met d e eco no m ische crisis is het d ebat
o ver d e verank ering van Vlaam se bed rijven o p nieuw razend actueel. Als jo ngerenbew eging w illen w ij in
d eze d iscussie niet achterblijven. De k euze vo o r ‘jo ngeren en o nd ernem en’ w as d an o o k snel gem aak t.”
Naast de workshops, een panelgesprek en interessante gastsprekers staat ook een bezoek aan de Brugse
stadsbrouwerij ‘De Halve Maan’ (Brugse Zot, Straffe Hendrik,…) op het programma. Deze brouwerij is een
succesvolle onderneming, jong van geest, die met eigen producten ook internationaal naam weet te maken.
Een mooi uitgangspunt dus voor onze themadag rond internationaal en innoverend ondernemen.
Interesse of meer informatie, aarzel niet en mail naar jong@n-va.be of gijs.degrande@jongnva.be .
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“De slimste ben ik zeker niet. Maar één ding
weet ik wel. Met een sterker Vlaanderen
kunnen we de crisis beter aanpakken.”
Bart De Wever, voorzitter N-VA

België blokkeert
Vlaanderen en Wallonië houden er vaak andere meningen
op na. Daar is niks mis mee. Samenwerken als goede buren
met respect voor elkaar moet kunnen. Maar op Belgisch
niveau krijgt men niets meer voor elkaar.

Een sterker Vlaanderen werkt.
Het bewijs is er!
2008 was een rampjaar voor onze bankwereld. De federale
regering kwam met een ‘oplossing’: ze verkocht Fortis voor
een appel en een ei aan Parijs. Met als gevolg dat honderdduizenden - vooral Vlaamse - spaarders en beleggers hun
appeltje voor de dorst in rook zagen opgaan. Later weigerden
de Franstalige partijen om de door-en-door Vlaamse bank
KBC uit de nood te helpen. Nog goed dat Vlaanderen
wel daadkrachtig optrad of de ramp was niet te overzien.

Wilt u meer weten over het programma of de werking van de N-VA,
dan kan u bellen naar 02 219 49 30, faxen naar 02 217 37 10 of mailen naar info@n-va.be

