
N -UA-n !euwjaarsreceptie N-VA gaat uitdagingen aan in 2014
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Campinezaal, Diegem
Wij nodigden u van harte uit op de
N-VA-nieuwjaarsrecepti e op 26 januar i
en klinken graag samen met u en
onze gastsprekers op een succes- en
beloftevol 2014.

Onze gastsprekers zijn beide
ervaringsdeskundigen in integratie
en anderstaligen. Zij zullen ons op
26 janwari een beter inzicht kunnen
geven over deze problematiek,
waarmee wij allen wel eens durven
worstelen.

U komt toch ook? .Van harte welkom.

Belangrijk: voor de leden en
sympathisanten uit deelgemeente
Machelen voorzien wij indien gewenst
vervoer: wij komen u thuis afhalen
en brengen u terug. Mogen wij u
vragen om ons telefonisch vooraf
te contacteren op het nummer 0498
106 217 om een concrete afspraak te
maken?

Meer weten over onze gastspre-
kers op 26 januari? Blader door

naar bladzijde 3.

N'VÀ MACHELENTDTEGEM .r "r......' ,, r,, , i

HEET U VAN HARTE WELKOM OP HAAR

Beste Vlaamse vriendery

2013was een positief jaar voor N-VA Machelen-
Diegem. Ons ledenaantal groeide gestaag en bij
de verkiezingen zorgden 1.4}4kiezers ervoor dat
we vier gemeenteraadzetels en een OCMW-zetel
veroverden. Daardoor kregen we ook inspraak in
een aantal advies- en andere organen.
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Jawel, we hoopten mee te kunnen besturen. Dat
lukte ons niet, en dus beloofden we een kritische
maar constructieve oppositie. Dat betekent dat in
die domeinen waar we al een tijdje een grondige
expertise hebben opgebouwd, we die zoveel

mogelijk wensen te behouden. We gaan zeker niet altijd akkoord met wat er op de
gemeente- en OCMW-raad beslist wordt, maar we steunen wat ons goed en nuttig
lijkt voor de inwoners van Machelen-Diegem.
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En nu staan we voor wat'de moeder van alle verkiezingen wordt genoemd.
Uiteraard hopen we dat de N-VA andermaal goed scoort, zodat we eindelijk
kunnen komen tot een Vlaanderen dat écht Vlaanderen kan zijn. Met respect van
maar ook voor de andere deelstaat.

Inmiddels wensen wij u allen een gelukkig en voorspoedig nieuw jaar toe.
We nodigen u meteen uit op onze nieuwjaarsreceptie op zondag 26 januariin
de Campinezaalin Diegem. We verwachten u ook op onze jaarlijkse kaas- en
wijnavond. Zie hieronder voor alle informatie.

We kijken er alvast naar uit u tijdens deze momenten te begroeten.



VerÍransingsdruk

Ondanks de triomfkreten die over de splitsing van BHV
werden geslaakt, ondanks lovenswaardige initiatieven
van allerlei organisaties en gemeentebesturen, blijft de
verfransing toenemen. Niet alleen in de Vlaamse Rand en
andere Vlaàms-Brabantse gemeenten. De beste en helaas
ook meest jammerlijke barometer in dat verband zijn de
scholen ...

In oktober 11. werden ook in onze gemeente de bussen vo1-
gepropt met het lJF-magazine, het btad van de Union des
francophones. Dit magazine wordt op 150 000 exemplaren
verspreid in de Vlaamse Rand en schrijft onomwonden dat
de Franstalige partijen hun infiltratie op zuiver VIaams
grondgebied zullen voortzetten.

Op de gemeenteraad van oktober vroeg de N-VA of het

Wist-je-daties ...
door Rom Van der Auwera

Terug van weggeweest?
Jawel, het BHV-dossier, door sommigen ooit een'historisch
akkoord' genoemd, is terug van weggeweest. Een werk-
lastmeting heeft immers vastgesteld dat de 80/20-sleutel

voor het rechtbankper-
soneel (in het voordeel
van de Franstaligen)
gewoon onmogelijk is
en een overbelasting
voor de Nederlandstali-
gen betekent. Met al de
gevolgen van dien.

Daarom stapten de Nederlandstalige advocaten en recht-
bankmagistratenzelf al naar het Grondwettelijk Hof om
de zaak compleet te herzien. Overigens tot grote vreugde
van de Vlaamse balies.

Jammer
Het Wijkcentrum Maria Moeder in de Machelse jan Veld-
mansstraat is niet meer. De hoogoplopende onderhouds-
kosten van een bijna compleet in onbruik geraakt gebouw
en de vele nieuwe reglementeringen inzake inplanting en
dergelijke, maakten dat alleen verkoop een oplossing was.
Bij het laatste receptietje met het kerkbestuur en de vroe-
gere medewerkers bij het al half gesloopte'kerkje' werd er
wel af en toe eens beleefd gelachen, maar de emotie was
nooit veraf.

De steen die ooit werd aangebracht bij de bouw van het
Wijkcentrum (1965:1967) en het opschrift 'W1j zijn geburen'
droeg, werd nu als blijvende herinnering in de hoofdkerk
geplaatst.

gemeentebestuur hier actie tegen kan ondernemen. Maar
dat blijkt niet het geval. Buiten enig protest kan en mag het
college van de'hogere overheid' geen actie ondernemen.
Die'hogere (federale) overheid' wil dus de ernst van de
situatie in Vlaams-Brabant niet inzien. De gewone burger
is op zichzelf aangewezen om bijvoorbeeld door terug-
zendíng van bovengenoemd tijdschrift zijn protest te
uiten.

De N-VA vindt het de plicht van àlle Vlaamse partijen
om voluit te knokken voor het Vlaams karakter van onze
verenigingen, clubs en andere organisaties. De N-VA zal
alvast alle Vlaamse initiatieven door en door steunen.

Rom Van der Auwera
Gemeenteraadslid

Rare cijfertjes
Bij de afscheidsronde van A1-
bert en Paola kwamen, althans volgens een respectabele
krant die Het Nieuwsblad toch is, rare cijÍers aan het licht.
Van de Duitstalige gemeenschap die zoh 76 000 personen
telt, kwamen er 2.000 afscheid nemen. Van de 3,5 miljoen

Walen waren er dat
8 000. En van de
bijna 6,5 miljoen Vla-
mingen? Een paar
honderd, waaronder
dan nog een aantal
'protestanten'. Stoute
Vlamingen, hé?

'De gustihus et coloribus ...
Op LL oktober opende een tentoonstelling met werken
van onze secretaresse, Raymonde Leskens, en haar Zaven-
temse kompane, Julienne (Juju) Rockx. Gastspreker was Fa

Quix.

Wie dacht dat Fa, niemand minder dan de Directeur-Gene-
raal van Fedustria (Federatie van textiel-, hout- en meu-
belindustrie), met een droogstoppelige en academische
speech het publiek zoutelljf gaan, kwam van een kale reis
thuis. Met verve (what's in a name?) en overduidelijke ken-
nis van zaken onderhield hij het publiek en sprak hlj zljn
waardering uit voor het werk van beide dames met apert
respect voor hun stijldiversiteit.

Raymonde en Juju kregen een zo daverend als sympathiek
applaus vanwege het opgetogen publiek dat voor volgende
jaren de wens voor'meer van dat' uitdrukte. Verdiend!



Hoe omgaan met integratie en anderstaligen

U las het al opbladzijde L: we ontvangen tijdens onze nieuwl'aarsreceptie op 26 januari twee speciale gasten. Zi1'

zullen het hebben over integratie en omgaan met anderstaligen. Hier geven wij een beetje meer uitleg over de spre-
kers.

Nadia Sminate groeide op in een gemengd gezin met een Vlaamse moeder en een
Marokkaanse vader. Ze studeerde Romaanse filologie aan de Vrije Universiteit
Brussel en was nadien actief in het volwassenenonderwijs in Ganshoren en Meise-jette.
Ze rnaakt sinds 2007 deel uit van de Londerzeelse gemeenteraad.

Van 2009 tot 2010 was Nadia actief als stafmedewerker op het kabinet van Philippe
Muyters. In 2010 werd ze verkozen tot federaal volksvertegenwoordiger voor het kies-
arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Bij de gemeenteraadsverkiezingenvan2012
was ze lijsttrekster voor de N-VA in Londerzeel. De partij behaalde 21,,6 procent van de
stemmen, genoeg om Nadia vanaf 2015 de burgemeesterssjerp van Londerzeel te laten
omgorden.
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Kamerlid
Gemeenterao dsli d Lo n derzeel

Gunther Van Neste is directeur van het Huis van Nederlands in Brussel. In Vlaanderen
en Brussel zijn er acht "ÍIrlizen van het Nederlands": v1jÍ in de Vlaamse provincies en
drie stedelijke Huizen in Antwerpen, Gent en Brussel. De Huizen van het Nederlands
organiseren zelf geen taalcursussen, maar begeleiden en helpen anderstaligen die
Nederlands willen leren op weg.

De Brusselse tak vierde dit jaar zijn tienjarig bestaan en telt inmiddels al 12 000 cur-
sisten. Velen van hen worden aangetrokken door de economische onzekerheid en
beseffen dat het niet machtig zijnvanhet Nederlands een enorme beperking is voor
hun eigen ontwikkeling. Ook is er voor ons een taak weggelegd: wij kunnen hen leren
omgaan met anderstaligen en hun op een speelse en vriendelijke wijze ondersteunen bij
hun integratie in onze Nederlandstalige gemeente.

Wist u dat het Huis van het Nederlands van Vlaams-Brabant in Vilvoorde staat? U vindt het in de Witherenstraat 1.9

(naast de VDAB). Meer info op www.huisvlaamsbrabant.be.

Ons eerste Stoempfestijn te Diegem was een overrompelend succes. Helaas liep
door technische problemen met de vuren de organisatie's middags een beetje
rnank en hebben sommige mensen lang moeten wachten. Wij hebben wat keu-
kenlogistiek betreft ons Iesje wel geleerd. Maar u vergeeft ons ongetwijfeld
onze beginnersfouten.

Wij zijndesondanks trots op de overweldigende opkomst en danken alle
aanwezige sympathisanten die onze inzet wisten te waarderen. Naar verluidt
vonden lullie het best wel lekker. Er komt zeker een volgende editie en ook dan
beloven we u een festijn om duimen en vingers bii aÍ te Iikken.
Het bestuur dankt ook de vrijwilligers die meer dan een belangeloos handje
hebben geholpen.

We verklappen u tot slot graag de gelukkige winnaars van onze tombola.
. De foodprocessor: Stefaan Panneels
. FIet schilderij: Hendrik Neuville
. De twee overnachtingen aanzeei Louis Van Dam
. De Íruitmand: Willv De Schouwer

iuntherVan Neste

Directeur van het Huis von het
Nederlands in Brussel sinds 2oo8
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Di Rupo Il
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Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dàt zijn de
twee krachtlijnen van ons
congÍes dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.

De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun ínzet.
Dat betekent: minder
belastingeÍL een slankere
overheid en schuldafbouw.

'Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.

We,kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
:hèrvormen. Daarom
hebben we conÍederalisme
nodig. Want als we de
§tructuren niet hervorÍrcry
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
íerankeren.
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,,'.,,,,,, "De keuze in 2014 is duideliik.
::::', Kiest u voor een regering-Di Rupo ll?
,:::, 0f stemt u voor de N-VA?"

;;,,1: Bàrt De Wever - Voorzitter N-VA

1 la, ik toil graag lid zoorden. Stuur mij de nodige informatie.

11 Ja, ik u)ens een infobrochure ooer de N-VA te ontz)angen.

E De heer E Mevrouw

Naarn: Voornaarn:

Straat:

Postcode: Gerneente:

Tel.: E-rnail: Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be


