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ZES

JAAR HARD WERKEN

8 oktober, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, komt zeer
snel dichterbij.
De voorbije maanden is er, samen met onze collega’s van CD&V
enorm hard gewerkt om alles tijdig klaar te krijgen.
Zo zijn er menige avonden en namiddagen besteed aan het
opmaken van een haalbaar gemeenschappelijk programma,
want wij weten dat beloven en onrealistische voorstellen
‘GEEN STILTE OP DE doen gemakkelijk is. Veel moeilijker is het een uitvoerbaar programma te schrijven, waar we 6 jaar garantie
BANKEN DUS, MAAR kunnen op geven en dat dan ook gerealiseerd wordt. U
krijgt het programma, verpakt in een prachtige folder, in
EEN VOLWAARDIG
deze periode in de bus. U zal zien dat onze gemeente er
MEEWERKEN AAN
de komende 6 jaar weer een heel eind op vooruit zal
gaan.
EEN GEZAMENLIJK

PROJECT.’

De samenwerking met de CD&V-collega’s verloopt uitmuntend. De N-VA wordt als een volwaardige partner
in het kartel aanzien en heeft voor de nodige inbreng in de discussies gezorgd. Geen stilte op de banken dus, maar een volwaardig meewerken aan een gezamenlijk project.
SAMEN STAAN WE STERK!
Natuurlijk blijven wij een afzonderlijke partij met onze eigen ideeën en invalshoeken. Die moeten ook na 8 oktober voluit kunnen
meespelen. Daarom wil ik u, als voorzitter van de
N-VA-afdeling, ten stelligste vragen voor AL onze kandidaten te
stemmen! Hoe meer voorkeurstemmen zij behalen, hoe meer
kans ze hebben ook daadwerkelijk verkozen te worden.
Geef uw stem aan alle N-VA-kandidaten: uit respect voor
alle Duffelaars, voor Duffel zèlf

Geert AERTS
Voorzitter
N-VA Duffel
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GLORIE Willem
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BERNAERTS-VAN DEN BERGH Nancy
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VAN HERCK Patrik
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VAN HOUTVEN Luc
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VOORGESTELD

Rita BELLENS
43 jaar, ongehuwd
Zelfstandig reisagent
Voorzitter Verenigde Winkeliers Dufffel Centrum
Provinciaal voorzitter N-VA
Als middenstander wil ik uiteraard opkomen voor de belangen van alle zelfstandigen. Vanuit
mijn engagement in Chiro, zangkoren en pastorale werking ga ik voor een warm Duffel waar
elke Duffelaar en elke vereniging zich thuis voelt.

6
Koen FREDERICKX
30 jaar, maatschappelijk werker
en reeds 4 jaar gelukkig gehuwd met Ellen en vader van Wout.
Als geboren Duffelaar vele jaren actief in verschillende verenigingen. Oud leider Chiro Duffeloost. Reeds vele jaren dansend lid bij volkskunstgroep De Moeffeleer.
Gewezen voorzitter van de gemeentelijke jeugdraad.
Wil nog vele jaren gaan voor een jeugdvriendelijk en leefbaar Duffel.
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Willem Glorie
23 jaar
Student Toegepaste Economische Wetenschappen aan de UA
Oud-voorzitter jongerencentrum Den Daak. Voormalig bestuurslid van de jeugdraad.
Bestuurslid N-VA. Zoon van Jos Glorie & Katrien Fraeyman, broer van Isabel en Sara.
Ik stel mij kandidaat omdat ik graag zou meewerken aan een betere ondersteuning van het
verenigingsleven, met een klemtoon op het jeugdbeleid. EEN STEM VOOR DE DUFFELSE
JEUGD!
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STEM VOOR ALLE N-VA-KANDIDATEN!

Hoe geldig stemmen ?
Stap 1: Steek uw kaart in de stemcomputer. De namen van de verschillende partijen voor de
gemeenteraadsverkiezingen verschijnen op het scherm.
Stap 2: Ga met de pen naar de naam CD&V / N-VA. Het lijstnummer is 7. De namen van de kandidaten
verschijnen op het scherm. Voor de N-VA zijn vooral de plaatsen 6, 10 en 23 van belang!
Stap 3: Duw met uw pen op alle namen van de N-VA-kandidaten. Bevestig uw stem.
Stap 4: De namen van de partijen voor de provinciale verkiezingen verschijnen op het scherm.
Duid opnieuw de lijst CD&V / N-VA aan. Ook hier draagt de lijst nummer 7.
Stap 5: De Duffelse kandidate op de CD&V / N-VA-lijst is Lili Stevens (1ste plaats op de lijst).
De N-VA-kandidaat voor de provincie is Joris Van Dessel uit Nijlen op de 4de plaats.
Duw met uw pen op de naam of namen en bevestig uw stem.
De magneetkaart komt vanzelf uit de stemcomputer.

LIJST

7

HET VLAAMS

KARTEL WERKT

Op Valentijnsdag 2004 beslisten de N- VA en
CD&V om samen als Vlaams kartel naar de
verkiezingen te gaan. CD&V/N-VA zet zich af
tegen een bestuur van uiterlijke schijn i.p.v.
inhoud.
Het kartel kiest voor een eerlijke politiek en
geeft voorkeur aan een rechtlijnig bestuur, een
open communicatie en een degelijke inhoud.
Een formule die op Vlaams niveau, met Yves
Leterme en Geert Bourgeois, een succes is.
Op gemeentelijk vlak gaan we verder met
dezelfde succesformule, met dezelfde
ingrediënten en een streven naar wederzijds
respect tussen burger en beleidsmaker.
Vlaams minister-president Yves Leterme (CD&V)
en Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA),
twee sterkhouders van het Vlaams kartel

OOK
6 jaar
garantie!

Zo willen we Duffel verder uitbouwen tot een
gemeente waar het goed om wonen en leven is.

PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN
OP 8 OKTOBER!
LIJST
JORIS VAN DESSEL
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JORIS VAN DESSEL (Nijlen),
onze N-VA-kandidaat voor de provincieraad.
Joris is de oudste van zeven zonen uit het gezin van Frans Van Dessel.
Zijn oom Lode was jarenlang burgemeester in onze buurgemeente Nijlen.
Joris was voorzitter bij de VU-jongeren Neteland en stond met het
Taalactiecomitee (TAK) steeds mee op de barricade van Voeren tot Komen.
Hij werkt al meer dan 30 jaar bij AGFA-GEVAERT en bleef erg actief in de
Vlaamse beweging . Hij zetelt als gemeenteraadslid in Nijlen en met uw stem
hoopt hij de belangen van onze streek als overtuigd Vlaming te kunnen verdedigen in de Antwerpse provincieraad. Hij staat 4de op de kartellijst
CD&V/N-VA.
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TERUGSTUURBON

■
■
VOORNAAM

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.

EN NAAM:

STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:
E-POST:
GEBOORTEDATUM:
/
/
Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E-post: info@n-va.be
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.

