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V.U. Paula Baeb
Smisveldstraat 20
3370 Boutersem

N-VA Bierbeek & Boutersem 
presenteren:
“11 – Juli Viering”
CC Eyckeveld 
Boutersem    
zondag 10 juli 2011    

DAGPROGRAMMA
11u00 Aperitief met muzikale ontvangst
12u00 Officiële opening 11 juliviering door Kamerlid Theo Francken
12u15 Op het menu: Breugheliaanse tafel

gevolgd door Vlaamse Rijstvlaai of ijs   

Doorlopend: Drankstand met echt Vlaams Leeuwenbier
Authentieke Vlaamse volksspelen
Springkasteel voor de kleinsten
Kindergrime voor onze Vlaamse Leeuwtjes
Muziek (Hilaryband Bierbeek) 
Infostand N-VA 
Buitenterras (bij goed weer) 
Kunsttentoonstelling 

WIJ HETEN U VAN HARTE WELKOM 
OP ONZE 11 JULIVIERING!



Aan het gemeentehuis hangt al sinds geruime
tijd geen Vlaamse vlag. N-VA Boutersem vond

het dan ook tijd voor actie! Er kwam een symbolische
actie, gevolgd door een persartikel. Nadien vond ook
nog een gesprek plaats bij onze burgervader.

De bevlagging aan het gemeentehuis van Boutersem
is al jaren niet in overeenstemming met de richtlijnen
van de Vlaamse Gemeenschap. Op 17 februari  hield
onze afdeling dan ook een ludieke actie om aan te
tonen dat de officiële vlag van de Vlaamse gemeen-
schap ontbreekt. 

GEEN VLAG ONDANKS PERSBERICHT
N-VA Boutersem vraagt via deze actie aan het 
gemeentebestuur om zo spoedig mogelijk de nodige

aanpassingen (het toevoegen van de vlag van de
Vlaamse Gemeenschap) te willen doorvoeren. Er
kwam zelfs een persbericht maar de vlag werd niet
gehesen.

AFWACHTEN TOT 11 JULI
Dan maar een bezoekje brengen bij onze burger-
vader. Na een goed gesprek ‘beloofde’ hij ons dat hij
hier werk van ging maken. De vlag zou nog voor 11
juli gehesen worden, ook aan het cultureel centrum.
Nu nog afwachten of de burgemeester zich aan zijn
woord houdt.

Dit dossier blijven wij uiteraard verder opvolgen, en
in het slechtste geval richten wij ons naar het kabinet
van de bevoegde minister in de Vlaamse regering.

Op 7 mei herdacht ons gemeentebestuur naar goede gewoonte het einde
van de Tweede Wereldoorlog. Ze organiseerde een bloemenhulde aan het
goed onderhouden Monument  van de Politieke Gevangenen aan de Leu-
vensesteenweg.

Op 8 mei herdachten wij de Vlaamse oud-strijders. N-VA-voorzitter Paula
Baeb legde respectvol een ruikertje gele rozen neer aan het Monument in
Willebringen.

De N-VA hoopt dat dit vanaf nu steeds mag gebeuren. Spijtig genoeg 
stellen we vast dat de staat van onderhoud reden tot klagen geeft. We vra-
gen dan ook uitdrukkelijk aan het schepencollege om ons erfgoed, zowel
burgerlijk als kerkelijk, steeds in een onberispelijke staat te houden.

N-VA Boutersem vraagt correcte 

bevlagging aan het gemeentehuis

N-VA Boutersem vergeet haar Vlaamse oud-strijders niet

N-VA Boutersem en Jong N-VA Boutersem brachten op za-
terdag 7 mei Vlaanderen en Zuid-Afrika samen. Men kon
er proeven van de heerlijke ‘Bobotie-schotel’ en lekkere
Zuid-Afrikaanse wijnen.

Wat is Bobotie? Een van oorsprong Maleisisch gerecht , dat
vooral in Zuid-Afrika zeer populair is. Deze typische ge-
haktschotel werd reeds in 1951 opgenomen in het inter-
nationaal receptenboek van de Verenigde Naties.

Het was fijn om zowel buurafdelingen als inwoners en sommige leden van het schepencollege te mogen ver-
welkomen. Een hartelijke dank aan allen!

Een onschuldige hand hielp ons bij het verloten van enkele flessen Zuid-Afrikaanse wijn, en de gelukkige win-
naar is: Mevrouw Durinckx Dunja uit Kerkom. Proficiat!

Zuid-Afrikaanse avond



Steekkaart

Benoit ‘Benno’ Devroye

n Bestuurslid N-VA Boutersem
n Syndicale afgevaardigde in de gezondheidszorg
n Geboortedatum: 23/11/1956
n Adres: Honsemsestraat 66, 3370 Vertrijk
n Woont in Boutersem sinds 1980
n Gehuwd, vader van vier, opa & peter
n Aandachtspunten: de werkomstandigheden in de gezondheids-

zorg; als fietspendelaar zijn de fietspaden een van mijn 
belangrijkste aandachtspunten evenals de verkeersveiligheid 
van de zwakke weggebruiker.

Politiek is al lang geen mannenbastion meer. Aan de andere kant van de taalgrens zijn er partijen waar de vrouwen
het grotendeels  voor het zeggen hebben, al zeggen ze dan wel vaak “non“. 

Maar ook de N-VA stuurde na 13 juni een hele reeks beloftevolle jonge én minder jonge vrouwen naar het parlement.
Ook in Boutersem namen een aantal vrouwen de handschoen op.

Voelt u het ook kriebelen en wenst u via uw lokale inzet dit uit te breiden tot een breed maatschappelijk engagement?
Aarzel niet en neem contact op met het bestuur en de voorzitter Paula Baeb, Smisveldstraat 20 Roosbeek 
(016 89 46 41). 

Cherchez les femmes

Prettige vakantie
“Op naar 20 000 N-VA-leden in 2011!”, was het motto.
En kijk, we zijn nog niet halfweg het jaar en hebben
ons 20 000ste lid mogen verwelkom. Een onverhoopt
resultaat voor een partij die begin juni haar tiende ver-
jaardag mocht vieren. Ook in Boutersem is het aantal
N-VA-leden dit jaar al fel gestegen dankzij de geza-
menlijke inspanning van al onze bestuursleden. 
N-VA Boutersem maakt zich op voor een veelbelo-
vend verkiezingsjaar in 2012 (of vroeger?) en hoopt
daarvoor op de blijvende steun van de ruim 30 % kie-
zers die de partij volgens de peilingen nu heeft.

MOEILIJKE TIJDEN
Het zijn nochtans moeilijke tijden voor de federale po-
litici. Voor de allereerste keer worden de regerings-
vormers geconfronteerd met een partij die ook na de
verkiezingen de fundamenten van haar kiesprogramma
trouw blijft.  Zonder een diepgaande staatshervorming
met meer autonomie en verantwoordelijkheid voor de
deelstaten en zonder een drastische wending in de so-
ciaal-economische aanpak stapt de N-VA niet in een re-
gering. 

HET BELOOFT EEN BOEIENDE HERFST
Op de vraag die regelmatig in de pers opduikt ‘En wat
als er inderdaad te weinig op tafel komt om de N-VA te
overtuigen?’ antwoordt ondervoorzitter Ben Weyts:
“Dan zijn er twee scenario’s mogelijk. Ofwel zijn er ge-
noeg andere partijen die het wel voldoende vinden en
dan zullen die Leterme III opstarten zonder de N-VA.
Ofwel trekken de andere Vlaamse partijen dezelfde con-
clusie als wij en krijgen we verkiezingen in het najaar.“
PS’er Di Rupo mikt alvast op het eerste, en probeert nu
al maandenlang de N-VA te isoleren. Voorlopig lukt dat
niet. Het belooft in elk geval een warme zomer en een
boeiende herfst te worden. 

Ondertussen is iedereen welkom op de Guldensporen-
viering van zondag  10 juli in Boutersem, een organisa-
tie van N-VA Bierbeek en N-VA Boutersem.  

Prettige vakantie !

Benoit ‘Benno’ Devroye
Honsemsestraat 66 in VertrijkTel.: 016 73 51 97E-mail: benoit.devroye@telenet.be

Frieda Brepoels
EU-parlements-

lid  

Els Demol  
Kamerlid

Tine Eerlingen  
Vlaams 

parlementslid

Greta vanden
Bempt, penning-

meester N-VA
Boutersem

Paula Baeb,
voorzitter N-VA

Boutersem  

Elke Van Put,
lid N-VA 

Boutersem

U?



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

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:       /       /

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

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure “Een klare kijk op energie” te ontvangen. 
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N-VA HEEFT KLARE KIJK OP ENERGIE
Uw energiefactuur swingt de pan uit. De toekomstige energie-
bevoorrading 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 VVlaams 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 oop een door-
dachte manier gestimuleerd worden.

Zuinig en bbewust omspringen met energie is noodzakelijk. De
meest goedkope en groene energie is de energie die niet ver-

bruikt wordt.

De N-VA pleit voor een transparante energiemarkt waarin u vrij
kan kiezen tussen de verschillende energieleveranciers. Energie

moet tte allen tijde betaalbaar blijven, zowel voor u als voor onze 
bedrijven.

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 heeft een totaalvisie op

energie. Wenst u onze brochure 

“Een klare kijk op energie”

te bestellen? 

Surf dan naar 

www.n-va.be/energie

of stuur ons onderstaande 

bon terug!

Met genuanceerde voorstellen pleit de N-VA voor een radicale 
hervorming van het energiebeleid. Dat moet energie toegankelijk
en betaalbaar houden voor iedereen.


