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nodigt u uit op een

Gespreksavond met

Peter De Roover
Ex-hoofdredacteur van Punt, voorzitter van het 
Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen. 

DONDERDAG 30 MEI, 20:00 uur
ZAAL ’t PLEINTJE, VEEMARKT 7
MECHELEN

Inkom: leden gratis, niet-leden 2 €

Wij beginnen de herdenking van 700 jaar guldensporenslag op 30 juni, 
en nodigen u daarom uit op onze

Zomeraperitief 
met streepje muziek

Op zondag 30 juni om 11 uur
Stuivenbergbaan 209 te Mechelen

(ten huize Guido Vaganée)

Een prima gelegenheid om eens kennis te maken met het bestuur van de N-VA in Mechelen, 
met uw buren, of om gewoon de zomervakantie op een goede manier in te zetten!



Inlichtingen: 
ronduitnvamechelen@yahoo.com 

of tel. 0486 364311

Actieve gemeenteraadsleden

Zonder twijfel behoren Bart De Nijn en zijn kompaan
Marc Hendrickx tot de meest actieve leden van de
Mechelse gemeenteraad.

Zelfs vanuit een meerderheidspositie slagen zij er regel-
matig in met tussenkomsten en eigen voorstellen de
aandacht te trekken. Niet alles komt in de pers, want de
plaatselijke journalisten kunnen natuurlijk niet alles mel-
den.
Bart De Nijn trekt regelmatig de kaart van de jeugdbewe-
gingen en ijvert voor een goed beleid naar alle verenigin-
gen toe.  Ook inzake culturele activiteiten is hij een meer
dan opgemerkt kenner en dient de bevoegde schepen
dikwijls toe te geven dat hij in al zijn voortvarendheid
voorbijging aan Barts opmerkingen, die dan leiden tot
aangepaste voorstellen vanuit het College van Burge-
meester en Schepenen.
Marc Hendrickx, ook voorzitter van de sociale huisves-
tingsmaatschappij “Mechelse Goedkope Woning”, is
regelmatig de man die de juridische kant van de zaak
belicht.  Ofschoon er meerdere advocaten zetelen in de
Mechelse Gemeenteraad, is Marc bijna altijd de enige
die het stadsbestuur wijst op de wetgeving, of de wijzi-
gingen daarvan, terzake.  Ook met originele voorstellen,
zoals bijvoorbeeld over het Vlaams en Nederlandstalig
karakter van de stad of over het uitwerken (in samenwer-
king met de plaatselijke middenstand) van een geschenk
aan nieuwe Mechelaars of koppeltjes die huwen of een
samenlevingsakkoord
sluiten, laat Marc zich
opmerken.
Samen met OCMW-
raadslid Erik D’hiet zijn
de N-VA-leden van de
“Alliantie” stuk voor
stuk bekwame en
gedreven mandataris-
sen, werkend voor
Mechelen en de
Mechelaars.  Dat mag
ook wel eens gezegd
worden !

Als jonge inspiratiebron van de Nieuw-Vlaamse Alliantie
zijn we de absolute verdedigers van het Vlaams Nationa-
listisch idealisme, binnen de eigen rangen en ook daar-
buiten. 

Aandachtspunten voor ons zijn onderwijs, verkeersvei-
ligheid, sport, milieu, tewerkstelling, en cultuur met als
stokpaardje het jeugdbeleid. We zullen dan ook verschil-
lende stappen ondernemen om goede banden te sme-
den met de bestaande  jongerenorganisaties in en rond
Mechelen.  We zullen de noodzaak van de Vlaamse Zaak
bij de jongeren verduidelijken en samen met hen die
noden verdedigen bij de betrokken instanties.

Jong slaat ook op fris, 
enthousiast en krachtdadig.
Wij, Ronduit N-VA Jongeren, zullen dit jaar in de eerste
plaats werken aan een stevige interne structuur. Het is
de bedoeling zo snel mogelijk  een dynamisme werking
uit te bouwen en dit blijvend te garanderen. 

Jongeren politiek bewust maken zal een rode draad zijn
door al onze acties. We vinden het immers belangrijk dat
jongeren weten wat op hen af komt! Beslissingen geno-
men op federaal, nationaal en lokaal vlak hebben een
grote impact op de toekomst, ook concreet naar ons
doen en laten. 

Ronduit gaat VOLUIT. 
Dat zal u zeker merken in de nabije toekomst. 

In april en mei vragen de Ronduit N-VA Jongeren uw
medewerking voor de grote FUIFZAAL SMS

ENQUETE, in samenwerking 
met de Mechelse scholieren 
& studentenverenigingen.

Mechelen gaat voluit!

Uitdelen van folders op de markt, 9 maart ll.

Ronduit N-VA in actie op de markt



ANNO 1302 NA CHRISTUS  - 700 JAAR LATER 
Op 11 Juli heeft ieder huis naast zijn kruisje ook zijn Vlaamse Leeuw.

Alvast een vrolijk Vlaams feest gewenst
Debatavond over de onderwijsproblematiek 
waar jullie allemaal hartelijk welkom zijn:

Gesprek met Vlaams parlementslid

Kris Van Dijck
Op 24 mei om 20.00 u 
in het NEW WORLD CAFÉ, 
Wollemarkt 22-24

11 juli 1302, de bevolking van het Graafschap Vlaan-
deren wint de Guldensporenslag tegen de Franse
Koning.
Zeer weinig mensen beseffen nog het belang van die
veldslag, waaraan we nochtans te danken hebben dat
we vandaag nog steeds Nederlands praten en dat
Vlaanderen geen deel uitmaakt van Frankrijk.
In de morgen van 11 juli 1302 stonden op de Groenin-
gekouter bij Kortrijk ongeveer 9.000 Vlaamse strijders;
grotendeels gewone burgers, ambachtslieden en
boeren zij aan zij te wachten op de aanval van het
Franse Ridderleger.

700 jaar later; de strijd om het Vlaams en de Vlaamse
autonomie is nog steeds niet voltooid en blijft actueel.
Gelukkig wordt de strijd niet meer uitgevochten met
wapengekletter maar met onze democratische mid-
delen.
Anno 2002  moeten wij vaststellen dat de bedreiging
meer en meer uit Amerikaanse/Engelse hoek komt.
Door de enorme evolutie van de communicatiemidde-
len worden onze taal en cultuur voortdurend beïnvloed

door de verengelsing van de maatschappij. Ook de
media spelen hierin een niet te onderschatten rol .
Het is de verantwoordelijkheid van elke bewuste Vla-
ming erop toe te zien dat onze eigenheid en ons cultu-
reel erfgoed bewaard en verdedigd worden.

Naar aanleiding van het recente Bologna-akkoord
moeten we de situatie rond het onderwijs op de voet
volgen, het kan niet zijn dat onze kinderen binnen
afzienbare tijd les zullen moeten volgen in het Engels.
Onderwijs in de eigen moedertaal is een fundamenteel
recht van elk individu. Onze Nederlandse taal zorgt
ervoor dat ieder individu zonder onderscheid in rang
of stand zich optimaal kan ontplooien en zich in elke
omstandigheid thuis voelt. 

Ministers, jullie zijn gewaarschuwd, wij zullen met de
N-VA en alle bewuste Vlamingen deze zaak op de voet
volgen en zoals de 9000 Vlaamse strijders in 1302 ons
niet laten opzij zetten door de agressieve invasie van
de Engelse taal en de Amerikaanse cultuur.

11 Juli is de feestdag van de Vlaamse
gemeenschap en ons Vlaming zijn.

Wij doen dan ook een oproep aan alle
Bewuste Vlamingen 

“wees fier op uw Vlaming zijn”
Toon dit door het symbool bij uitstek 

“De Vlaamse Leeuw” 
ook aan uw huis te hangen.

Actie: Op 11 Juli heeft ieder huis naast
zijn kruisje ook zijn Vlaamse Leeuw.

Wij gaan met onze militanten en 
mandatarissen die dag de straat op 
en belonen elke Bewuste Vlaming met 
een aangepaste attentie.

De mensen die nog geen 
Vlaamse Leeuw in huis hebben kunnen
deze bij ons verkrijgen aan 
democratische prijzen.

Pannenkoekenfeest,  
7 april ll.



■■■■ Ja, ik wens graag lid te worden. Stuur mij de nodige informatie.
■■■■ Ik wens de teksten van het N-VA-congres van 4 en 5 mei jl. te ontvangen. 

Naam en voornaam:  …………………………………………………………………………

Straat:    ………………………………………………………………………………………

Gemeente: ……………………………………………………………………………………

Tel: ………………………………  E-post:……………………………………………… Leeftijd: ……………………

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 gegevenswerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.

Op 4 en 5 mei jl. verzamelden ruim 1000 leden van de N-VA zich in Leuven om samen vorm te geven aan de 
eerste programmateksten van de partij. Hieronder enkele blikvangers:

EEN VLAAMSE STAAT
Niet scheiden, doet lijden. Vlamingen en Walen hebben hun eigen problemen, hun eigen opinies en hun eigen partijen.
Beter goede buren, dan gedwongen echtgenoten.

EEN DEMOCRATISCH EUROPA
Vandaag wordt in Europa alles ver boven onze hoofden bedisseld, zonder echte inspraak of controle. De N-VA heeft
een hervormingsplan klaar. Europa gaat ons allen aan, meer dan ooit.

EEN REALISTISCHE MIGRANTENBELEID
Ons kernbegrip is inburgering: nieuwkomers mogen vanzelfsprekend hun eigenheid behouden, maar moeten ver-
plicht onze taal leren en de fundamentele normen van onze samenleving eerbiedigen. De regels gelden voor iedereen
op dezelfde manier; geen knuffelbeleid meer. Zonder inburgering, blijft stemrecht uitgesloten.

EEN STERKERE DEMOCRATIE
De huidige kieshervorming van Verhofstadt is een operatie die louter en alleen gericht is op het behoud van de macht
door de huidige paars-groene regering. De N-VA stelt maatregelen voor die het spel van de democratie werkelijk kun-
nen verbeteren. Zo moet men bijvoorbeeld de moed hebben om overbodige instellingen zoals de Senaat gewoon af
te schaffen. 

MINDER SHOWPOLITIEK
Politiek mag niet afglijden naar een wedstrijdje televoting tussen politici met vedettenstatus. De N-VA staat voor vlotte
ernst: politici moeten goed besturen en hun verantwoordelijkheid nemen. U beoordeelt hen bij verkiezingen.

MEER SAMENHORIGHEID
Rode draad in de visie van de N-VA is dat mensen evenveel behoefte hebben aan immateriële dan aan materiële
waarde. Wij streven naar een nieuw-Vlaams burgerschap waarin vrijheid spontaan wordt begrensd door verantwoor-
delijkheid. Waarden als vriendschap, trouw, solidariteit, respect, intellectuele eerlijkheid, moed, erkentelijkheid en uit-
eindelijk burgerzin zijn noodzakelijk voor de uitbouw van een harmonieuze samenleving.

TERUGSTUREN NAAR: N-VA, BARRICADENPLEIN 12 TE 1000 BRUSSEL, OF FAXEN NAAR: 02/217.35.10

WWAA AR WIJ VAR WIJ VOOR SOOR STTAA AN, WAN, WAA AR WIJ VAR WIJ VOOR GOOR GAA ANAN

”Vandaag is er een alternatief… voor de VLD-kiezer die werd bedrogen door
het Vlaams discours van Verhofstadt, voor de CVP-kiezer die kiest voor de
hechte gemeenschap en een rechtlijnige politiek, voor de Vlaams Blok-
kiezer die vaststelt dat deze partij rechtsextremisme belangrijker vindt dan
Vlaamsgezindheid, voor diegene die de rood-groene betutteling beu is. 
Voor hen allen is er vandaag één alternatief: de N-VA.”

Geert Bourgeois       algemeen voorzitter N-VA

klikken: www.n-va.be of info@n-va.be
bellen: tel. 02/219.49.30, fax: 02/217.35.10
schrijven: Barricadenplein 12, 1000 Brussel

MEER 
WETEN


