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ARDOOIE-KOOLSKAMP
Sofagesprek
met Jan Jambon

EEN VOORSPOEDIG EN GELUKKIG 2013, VOL VERANDERING

N-VA-arrondissement
Kortrijk-RoeselareVRIJDAG
Tielt en N-VA
Ardooie-Koolskamp
nodigen u uit
maart
op hun open
ledenvergadering.
2013

1

Kristof Pillaert,
fractieleider in de
provincieraad van
West-Vlaanderen,
gaat op de sofa met
Jan Jambon.

Voor de goede orde van zaken zet ik onze doelstellingen
nogmaals op een rijtje.

Zaal ‘t Hofland
Oude Lichterveldsestraat 13,
8850 Ardooie
Toegang is gratis.

V.U.: Fons Lammertyn - Brugstraat 47/3 - 8850 Ardooie - info@n-va.be

N-VA activiteitenkalender

27
april
2013

KURT EECKHOUT
Ondervoorzitter
N-VA Ardooie-Koolskamp

• N-VA Ardooie-Koolskamp belooft om constructief aan het beleid mee te
werken ook al zitten wij in de oppositie. Een N-VA-stem was duidelijk geen
proteststem.
• Op de agenda van de gemeenteraad zullen we zaken plaatsen die beter
kunnen, ten behoeve van de algemene bevolking. We leggen ons accent op
de kleine betaalbare zaken.
• Mensen die ons aanspreken over problemen of suggesties kunnen rekenen
op een correct, gemotiveerd antwoord binnen een aanvaardbare termijn.

Plaats van afspraak:

ZATERDAG

De verkiezingen liggen alweer en tijdje achter ons. Filip
Godderis en ikzelf zijn inmiddels beëdigd als
gemeenteraadslid. Via deze weg wil ik nogmaals al onze
kiezers bedanken voor hun vertrouwen in de N-VA. Wij
zijn met twee gemeenteraadsleden en een OCMWraadslid goed vertegenwoordigd om ernstig werk te
kunnen leveren. De raden waarin wij niet
vertegenwoordigd zijn, zullen wij nauwgezet opvolgen.

Kaarting in
CC ‘t Zonneke te
ZONDAG
Koolskamp

28
april

Verder gaat N-VA Ardooie-Koolskamp er dit jaar werk van maken om goede
contacten met onze leden te onderhouden om zo hun niet te schatten inbreng te
kunnen vertalen naar goed bestuur.
In de linkerkolom vindt u onze activiteitenkalender terug. We doen ook graag
een warme oproep om op 1 maart 2013 langs te komen wanneer Jan Jambon
onze gast is in CC 't Hofland.

2013

VRIJDAG
‘s Namiddags
fietshappening
juli
en ‘s avonds barbecue
op het hof van Ignace Poignie
2013
en Hilde Vanhuylenbroek,
St. Maartensstraat 15 te Koolskamp
vanaf 19 uur.

12

VRIJDAG

25
oktober
2013

N-VA Ardooie-Koolskamp
wil de inbreng van de inwoners
vertalen naar goed bestuur.

Kaas- en wijnavond
in CC ‘ t Zonneke,
Koolskamp. Tevens
start van onze eindejaarswijnactie.

www.n-va.be/ardooie

DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA-raadsleden in de kijker
CARMEN
VANDEMAELE
OCMW-raadslid
Sociaal
engagement is
meer dan nodig.

Wat is jouw achtergrond, Carmen?
Ik heb een juridische opleiding
genoten en ben werkzaam als
advocaat aan de balie van Kortrijk.
Daardoor kom ik in contact met
allerlei problemen zoals
schuldbemiddeling. Ik ben ook
bemiddelaar in familiezaken. Ik ben
gehuwd met Johan Verduyn, die
eveneens jurist is, in de bankensector.
Onze drie kinderen heten SarahAnne, Louis en Dante.
Vanwaar je interesse in de politiek?
Die kreeg ik met de paplepel
ingegeven door mijn pa. Zo heb ik
leren discussiëren over
maatschappelijke problemen. Ik ben
geprikkeld geraakt om te zoeken
naar oplossingen die mensen kunnen
helpen.
Hoe ben je bij de N-VA beland?
Mijn pa zaliger was vroeger lid van
de Volksunie. Vandaar ook mijn
Vlaamsgezindheid. Ik ben bovendien
gehuwd met een echte N-VA’er. Bij
de opstart van de afdeling in
Ardooie-Koolskamp ben ik lid
geworden en later gecoöpteerd in het
bestuur.
Heb je tot slot nog een boodschap
voor de lezer?
Ons engagement is meer dan nodig.
Heb je problemen van sociale aard,
financieel of familiaal, laat het ons
weten. Neem met ons contact op
zodat we samen kunnen zoeken naar
een oplossing.

ardooie@n-va.be

FILIP
GODDERIS
gemeenteraadslid

KURT
EECKHOUT
gemeenteraadslid

Ik wil me blijvend
inzetten voor de
deelgemeente
Koolskamp.

In de politiek kan
je een belangrijke
bijdrage aan de
maatschappij
leveren.

Wat is jouw achtergrond, Filip?
Ik ben gehuwd met Mieke De Smet,
zelfstandig thuisverpleegkundige, en
heb twee zonen, Pieter-Jan en Wout.
Ik werk als technisch verpleegkundige op de polikliniek neurologie
van het Sint-Rembert-ziekenhuis in
Torhout. Daarnaast ben ik fotograaf
in bijberoep.

Wat is jouw achtergrond, Kurt?
Ik ben gehuwd met Daisy
Verbrugghe en heb twee kinderen:
Julie en Eva. Beroepshalve ben ik
ondernemer. Ik leid een bedrijf met
een zestal werknemers dat actief is in
de toelevering naar de bouwsector.
Mijn hobby’s zijn motorrijden, reizen
en huisdieren.

Vanwaar je interesse in de politiek?
Ik lees veel over politiek in het
algemeen en over het ontstaan van
Vlaanderen door de geschiedenis
heen in het bijzonder. Het reilen en
zeilen in alle politieke partijen
probeer ik op te volgen. Ik wil mij als
gemeenteraadslid blijvend inzetten
voor de deelgemeente Koolskamp,
die in het verleden vaak
stiefmoederlijk werd behandeld.

Vanwaar je interesse in politiek?
Ik ben ervan overtuigd dat je op die
manier de grootste bijdrage kunt
leveren aan de maatschappij en dat je
op zijn minst toch zaken in beweging
kunt brengen. Het is niet aan mij
besteed om aan de zijlijn te blijven
staan.

Hoe ben je bij de N-VA beland?
Mijn voorkeur ging altijd al uit naar
de N-VA. Toen de architect die mijn
woning tekende, het over de N-VA
had, heb ik de knoop doorgehakt en
ben ik lid geworden.
Heb je tot slot nog een boodschap
voor de lezer?
Ik ben enorm toegankelijk. Iedereen
mag mij altijd komen aanspreken
over zijn of haar problemen en/of
opmerkingen.

Hoe ben je bij de N-VA beland?
Door mij mateloos te ergeren aan de
regerende politieke generatie op
federaal vlak. Ik was het moe van aan
de zijlijn te staan. Ik heb mij
aangesloten bij de N-VA en mijn
engagement ter beschikking gesteld.
En van het een kwam het ander: het
was precies als thuiskomen. Bij de
N-VA vind ik heel wat mensen met
een eerlijke en gepassioneerde liefde
voor Vlaanderen.
Heb je tot slot nog een boodschap
voor de lezer?
We zullen er voluit voor gaan met
onze bescheiden ploeg, zowel in de
gemeenteraad als in het OCMW.
Onze bijzondere aandacht gaat de
komende jaren uit naar het groot
aantal senioren in onze gemeente.
Suggesties zijn uiteraard altijd
welkom.

N-VA draagt duurzaamheid verder uit
Met de klas op bezoek gaan bij een boerderij in de
buurt is niet echt een nieuw fenomeen. Maar sinds een
tiental jaar engageert ook de provincie zich voor
landbouweducatie. Onder de noemer ‘met de klas de
boer op’ bouwden ze een netwerk uit van West-Vlaamse
Bezoekboerderijen.
De groepen die we ontvangen op ons melkveebedrijf
Sint-Maartenshove - St.-Maartensstraat 15, Koolskamp zijn voornamelijk klassen uit de lagere school. Af en toe
komt een groep uit de middelbare school of ontvangen
we groepen met mensen met een beperking of een groep
volwassenen.

de land- en tuinbouw, opnieuw
kennis laten maken met deze
boeiende sector en met de
mensen die er dagelijks hun
brood mee verdienen.
Het is telkens verrassend hoeveel vragen jongeren hebben
en hoe ver ze van de landbouw vervreemd geraakt zijn.
Terwijl het over hun dagelijkse voedsel gaat. Velen weten
niet meer vanwaar het afkomstig is of waar groenten
thuishoren in de seizoenskalender.

Bijleren over de voedselketen
Ook een vijfde of zesde leerjaar gaat al niet meer zo snel
op bezoek naar een boerderij, terwijl er nog zoveel bijblijft
na een bezoek via zoom@regio. Deze tweedaagse excursie
brengt hen dichter bij stad en platteland en geeft hen
inzichten in de onderlinge relaties tussen landbouw,
economie en landschap.

Lokale producten dragen bij tot de plaatselijke
economie. Bovendien zijn minder transportkilometers goed voor het milieu.

Op vraag van personen die langs kwamen, zijn wij
spontaan met boerderijbezoeken gestart. Na een tijdje
verlang je naar meer feedback en meer achtergrond, een
ruggensteun. Vandaar onze stap naar het netwerk van de
provincie. Die zorgen jaarlijks voor meerdere
opleidingsmomenten met meerdere thema’s. Zoals de
specifieke tips rond het ontvangen van kleuters, hoe maak
je een website, hoe kan je je bedrijf promoten,… Ook
gratis ontleenbaar materiaal stelt Inagro ons ter
beschikking: een kunst-melkkoe, voeldozen en affiches op
kindermaat opgesteld. Op die manier kan je iets goed
uitleggen aan de hand van beeldmateriaal.

Landbouweducatie
Je ontvangt mensen op de hoeve uit overtuiging, omdat je
hen iets wil bijbrengen. Je wil hen leren waar het vlees
vandaan komt, waar de melk vandaan komt. De weg die
producten al afgelegd hebben voordat ze in de winkel
raken, wordt hen duidelijker. Landbouweducatie wil
(jonge) mensen, die niet meer opgegroeid zijn in of tussen

Het thema ‘voeding’ vormt de rode draad doorheen het
programma, aan de hand van verschillende
bezoekplaatsen zoals een melkveebedrijf, een imker, een
rusthuis, een grootkeuken, een chipsfabriek, een
diepvriesgroentenbedrijf en een brouwerij. Op de nieuwe
unieke locatie van Miummm, Vlaams Huis van de
Voeding te Roeselare, worden leerlingen ondergedompeld
in de wereld van duurzame voeding en landbouw.

Lokale producten helpen plaatselijke economie
vooruit
Wat dicht bij huis wordt geproduceerd, boezemt meer
vertrouwen in. Wat ook meespeelt, is dat de klant beseft
dat hij lokale producenten vooruit helpt. De plaatselijke
economie wordt er beter van.
Wil je graag zeker zijn dat het niet van veraf komt, stop
dan gerust bij de boer uit de buurt met een schuur vol
groenten, of een hoeveproducent van zuivel. Velen zijn
aangesloten op een netwerk, anderen plaatsen
gewoonweg een bordje als het bijvoorbeeld
aardbeienseizoen is.
Stop eens even en vergelijk: de
smaak en de prijzen zijn beter, de
boer krijgt een eerlijke prijs en die
voeding moest geen kilometers in
vrachtwagens rondrijden!

Meer info vind je op www.west-vlaanderen.be/ondernemen/boerderij_hoeve

www.n-va.be/ardooie

HILDE POIGNIE-VAN
HUYLENBROECK
Bestuurslid
N-VA Ardooie-Koolskamp

VOORZITTER BART DE WEVER:

“De N-VA wil de koek verdelen”
N-VA is de partij die de kaart trekt van wie wil werken,
➦ De
sparen en ondernemen.
N-VA is de partij die welvaart wil omzetten in solidariteit met
➦ De
wie het nodig heeft.
N-VA wil beter kunnen zorgen voor onze senioren en voor
➦ De
iedereen die niet mee kan.
Koeken bakken en dan de koek verdelen. Zo hoort het.
En dat is het beleid dat de N-VA wil!

Terwijl de federale regering treuzelt en er niet veel
van bakt, blijft de N-VA Vlaanderen mee besturen.
Dat is andere koek!
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) hervormt
de overheid tot een modern bedrijf:

© Joost De Bock

Maar dat is net het beleid dat Di Rupo en de PS blokkeren. Er valt
geen koek te verdelen als je de bakker wegjaagt. Zo eenvoudig
is het.

n Het Vlaamse overheidsapparaat wordt afgeslankt - een jaarlijkse besparing van 400 miljoen euro.
n De gemeenten krijgen meer dan ooit de mogelijkheden om eigen prioriteiten te bepalen en efficiënter te werken:
meer beleidsautonomie en minder bureaucratie.
Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) maakt werk van werk:
n De aangepaste 50 plus-premie stimuleert bedrijven om waardevolle mensen met ervaring aan het werk te stellen.
n De leeftijdsgrens voor de activering van werkzoekenden werd bovendien opgetrokken naar 58 jaar.
Resultaat: sinds juni daalt de werkloosheid bij de 50-plussers.
n Dankzij de instapstages is er nu een totaalpakket aan begeleidingsmaatregelen voor jonge werkzoekenden. Zo
kunnen hun talenten en competenties versterkt worden ingezet op de arbeidsmarkt.

Bovenal: de Vlaamse Regering mét N-VA had in 2012 opnieuw - als enige regering in dit land - een
begroting in evenwicht. Met de klemtoon op besparen in plaats van belasten. En met blijvende
investeringen in duurzame economische groei.

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 gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Het oerdegelijke regeringswerk van onze N-VA-ministers toont aan:
de N-VA bakt er wél wat van.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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