
De verkiezingen van 7 juni 2009 zullen nog lang blijven nazinderen in de anna-
len van onze partij! 

De N-VA behaalde 13,10% van de stemmen voor het Vlaamse Parlement en 9,90%
voor het Europese Parlement. Met dank aan onze voorzitter Bart De Wever die als
gezicht van de N-VA voortdurend in de media komt. Maar ook aan alle leden en
‘last but not least’ alle kiezers van de N-VA die ervoor zorgden dat onze partij
‘incontournable’ werd bij de regeringsonderhandelingen. Wij zijn dan ook fier twee
bekwame Vlaamse ministers en een vakkundige voorzitter van het Vlaams parle-
ment te kunnen aanleveren.

Ook in Sint-Truiden deed de N-VA het goed: maar liefst 9,90% voor het Vlaamse
Parlement, daar waar we de vorige verkiezingen amper 3% behaalden. Ook hier een
dikke proficiat aan onze eigen kandidaat Hans Govaerts met zijn opgemerkte cam-
pagne in de Truiense binnenstad! Hans behaalde in heel Limburg niet minder dan
4.275 voorkeurstemmen.

Ondanks deze mooie uitslagen en blijken van vertrouwen in het programma en de
mensen van de N-VA, mogen we niet dagdromen en moeten we denken aan de toe-
komst. Meer bepaald kunnen we onze ideeën over goed bestuur en (minstens) een
(meer) onafhankelijk Vlaanderen enkel realiseren indien we deze resultaten kunnen
bevestigen en verbeteren naar de toekomst toe.

Hiervoor kunnen we alle hulp gebruiken. Indien je je aangesproken voelt om mee
te werken (actief of passief) met onze partij, aarzel dan niet
om U lid te maken. U kan dit doen via de website: 
www.n-va.be of mijzelf of door één van de andere leden van
N-VA Sint-Truiden contacteren.
Uw steun en lidmaatschap worden erg geapprecieerd en ver-
welkomd!

Lieven Bogaert
Ondervoorzitter N-VA Sint-Truiden
lieven.bogaert@n-va.be

N-VA en Jong N-VA Sint-Truiden
nodigen alle Truienaren uit op

zondag 13 september
voor hun 3de Barbecue! Iedereen

is welkom tussen 16u en 20u in de
parochiezaal van Melveren.

Volwassenen krijgen 3 stukken
vlees voor € 15, kinderen 

2 stukken voor € 8.

Inschrijven bij Jan Wouters: 
0498 62 93 11,

jan.wouters@n-va.be
of door de inschrijfstrook op te

sturen naar Guvelingen 62, 
3800 Sint-Truiden.

3de  N-VA
Barbecue

Sint-Truiden
Ja a r ga ng  5  •  N r. 2 - s e p t e m b er  2 0 0 9  •  s in t - t ru id e n @ n - va . b e   w w w. n - va . b e / s in t - t ru id e n  

N-VA ‘incontournable’ sinds 7 juni

V.U. Hans Govaerts
Zoutstraat 26    3800 Sint-Truiden

……………………..………… zal aanwezig zijn op de barbecue van N-VA en Jong N-VA Sint-Truiden met:
… volwassenen x € 15 = € ……/ … kinderen x € 8 = € ……/… vegetariërs x € 12 = € ……   Totaal: € …..……

U kunt ook inschrijven door uw bijdrage te storten op 733-0192366-45 met de vermelding 
“barbecue” en het aantal personen.
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Waarom bent u lid geworden van de N-VA? 
Vlaamsgezindheid zit al generaties in de familie.

Zo heeft mijn overgrootvader, dr. Jan Bernard
Quintens, ervoor gezorgd dat Nederlands de voer-
taal werd in de gemeenteraad van Sint-Truiden.
Mijn vader was een actief lid van de Volksunie in de
jaren ’60 en ik ben als kind nog mee gaan betogen
voor Leuven Vlaams.

Wat trekt u zo aan in de N-VA?
Dat de N-VA een correcte partij is. Een partij zonder
schandaalsfeer en onrealistische voorstellen. De 
N-VA heeft hard werkende politici die zonder groot-
spraak hun werk doen. Ook de stap-voor-stap aan-
pak richting Vlaamse onafhankelijkheid spreekt mij
aan, dit tot tegenstelling van de wilde plannen van
anderen.
Daarnaast ben ik blij dat de N-VA een sociale partij
is, die solidair is met de zwakkeren in onze samen-
leving. Helaas heeft het woord “solidariteit” in dit
land een rare betekenis.

Wat bedoelt u daarmee?
Als we kijken naar de manier waarop Vlaanderen
solidair is met Wallonië dan heeft dat niets meer met
solidariteit te maken maar met profitariaat. Solidair
zijn wil zeggen helpen, niet onderhouden!

Hoe kunnen we dit veranderen?
Het enige wat we kunnen doen is tegen de Walen
blijven zeggen dat meer zelfbestuur voor de regio’s
ook voor hen een goede zaak is. In Wallonië ligt men
op sommige beleidsdomeinen trouwens al voor op
Vlaanderen. Zo is het ecologisch bouwen al veel

meer doorgedrongen tot op het basisniveau dan in
Vlaanderen. Een bewijs dat meer autonomie ook
voor Wallonië een goede zaak is.
Als architect werk ik trouwens regelmatig in
Wallonië en heb zeer goede ervaringen met Waalse
aannemers. Het probleem ligt bij hun politici. Zo
mag ik bv. in de Waalse faciliteitengemeente
Vloesberg (Flobecq) een bouwaanvraag enkel in het
Frans indienen. Dit terwijl Franstaligen in Vlaamse
faciliteitengemeenten op hun wenken bediend wor-
den.

Wat vond u van de recente 
verkiezingsoverwinning van de N-VA?
Eerlijk gezegd verwonderde die uitslag mij niet. Ik
merk dat vele mensen de laatste jaren de N-VA heb-
ben leren kennen en weten dat hun programma een
breed draagvlak heeft in Vlaanderen. Zo hoorde ik
van enkele mensen die verbaasd waren dat ze na het
invullen van “De Kieswijzer” bij de N-VA uitkwa-
men. Daaruit blijkt volgens mij dat de N-VA stand-
punten dichter bij hun eigen opvattingen liggen dan
ze oorspronkelijk dachten.

• Op 11 juli was er ter gelegenheid van de Vlaamse
feestdag de traditionele Acade-
mische zitting. Dit jaar was Ben
Weyts, kamerlid voor de N-VA, één
van de sprekers. Als inwoner van
Beersel vertelde hij o.a. over het lot
van de Vlamingen in de Vlaamse
Rand.

• Naar aanleiding van de Vlaamse
feestdag organiseerde VOS –
Vlaamse Vredesvereniging en het
IJzerbedevaartcomité Zonnebloem-
acties in heel Vlaanderen. In Sint-
Truiden hielpen verschillende leden
van N-VA mee. 

• De verkiezingoverwinning van de N-VA zorgt
ervoor dat de partij heel wat nieuwe mensen heeft
moeten aanwerven. Eén van hen is N-VA bestuurs-
lid en kandidaat bij vorige verkiezingen, Hans
Govaerts. Hans wordt één van de nieuwe stafmede-
werkers op het partijsecretariaat ‘De Barricade’. 

• Op 27 augustus vertrok vanuit Voeren de 33ste
Vredesfietseling. Tientallen sportievelingen fietsen
in drie dagen tot aan de IJzertoren in Diksmuide.
Onder hen twee Truienaren; Pieter Vanstraelen en
Hans Govaerts. Meer over de Vredesfietseling kan u
lezen op www.vredesfietseling.be.

KORT NIEUWS • KORT NIEUWS • KORT NIEUWS

Puck Claes
Lidmaat

STEEKKAART 
PUCK CLAES

Geboren: 19/01/1952 te Costermansstad
(voormalig Belgisch Congo)

Moeder van: Els (24)

Adres: Tramstraat 67, Sint-Truiden

E-post: puckclaes@hotmail.com

Beroep: Architect

Lid sinds: 2009
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STEUN ONS

Wist u dat…

Welkom bij N-VA Sint-Truiden

Met twee ministers en zestien parlementsleden,
waaronder de voorzitter van het Vlaamse

Parlement, zijn we niet meer weg te denken uit het
politieke landschap. De vele stemmen die we op 13
juni kregen zijn het resultaat van hard werken en het
consequent volgen van ons programma, dat nota bene
gemaakt is door onze leden zelf. Wilt u deel uitmaken
van deze krachtige achterban? Wel dat kan!

Zes regeringen en parlementen, slechts één koning,
maar toch twee koninginnen, tien provincies, elf gou-
verneurs. Nergens ter wereld zijn er meer instellingen
per vierkante meter… Het minste wat we dus mogen
verwachten is degelijk en efficiënt bestuur… Maar dat
laat op zich wachten.

Gelukkig is de N-VA nu aan zet en kunnen onze
Vlaamse ministers ons programma in realiteit omzet-
ten. Ons doel? Laksheid vervangen door efficiëntie en
eigenbelang door rechtvaardig bestuur op maat van
elke burger. Dit zijn de doelstellingen van de N-VA op
elk niveau: Europees, federaal, Vlaams, provinciaal en
gemeentelijk!

Ook in Sint-Truiden wil de N-VA verandering brengen
en daarvoor zijn we op zoek naar kritische burgers.

Heeft u veel kritiek gehad op het (gemeente-) bestuur
van de afgelopen jaren? Terecht! Wel, wij dagen u uit…
Dit is dé moment om er wat aan te doen, om van bete-
kenis te zijn.

Bent u jong en vol inspiratie? Oud en nog steeds geën-
gageerd? Een gedreven babyboomer? N-VA Sint-
Truiden wil naar u luisteren en mét u dingen verwe-
zenlijken. Wilt u samen met ons wegen op het beleid?...

… kom ons dan versterken !

Wilt ook u zich inzetten voor onze afdeling? 
Helpen organiseren van de jaarlijkse barbecue, nieuwjaarsreceptie… 
Het verdelen van ons vierjaarlijks krantje, plaatsen van verkiezingsborden,… 
of misschien schuilt in u een waardevol bestuurslid?!
Laat het ons even weten: sint-truiden@n-va.be

Jan Wouters

Bestuurslid N-VA Sint-Truiden

jan.wouters@n-va.be

• het ledenaantal van N-VA Sint-Truiden op enkele
jaren tijd is vervijfvoudigd?
• de N-VA bij de verkiezingen van 7 juni 9,90 % scoor-
de in het kanton Sint-Truiden en dat dit meer dan het
drievoudige is van onze score in 2003?
• uw stem van deze Vlaamse verkiezingen kan en zál
doorwegen?

• Wij in Sint-Truiden een opvallend uitgestrekt leden-
potentieel hebben van leerkrachten, magazijniers, stu-
denten, verpleegkundigen, loodgieters, informatici,
advocaten, diëtisten, …?
• u als lid op een ledencongres veel te zeggen heeft?
• wij openstaan voor nieuwe ideeën?
• alles mogelijk is, met gebundelde krachten?
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Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 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:       /       /

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

Ik  wens het N-VA-programma te ontvangen.

De uitslag van de Vlaamse verkiezingen is duidelijk: u koos voor een sterker
Vlaanderen. Met onze campagneboodschap ‘Sterker Vlaanderen, minder crisis’

zetten we daar de jongste maanden ook hoog op in. Want België kan het niet
meer. Meer dan 500.000 kiezers gaven ons hiervoor op 7 juni het vertrouwen.
Waarmee ze 16 N-VA’ers naar het Vlaams Parlement stuurden. Waar gaan
zij voor?  Een Vlaams investeringsplan om de crisis écht aan te pakken, een
rechtvaardig maar kordaat inburgeringsbeleid, een hogere kinderbijslag,

een betaalbare hospitalisatieverzekering en een Vlaams energiebeleid dat
zorgt voor een lagere energiefactuur.
Degelijk. Sociaal. Zeker. Dat beloof-
den we voor 7 juni, dat zal erna niet
anders zijn. 
Bart De Wever
Voorzitter N-VA

U koos voor een sterker Vlaanderen

Jan Peumans (58) haalde een
groot persoonlijk succes. Hij
kreeg 27 356 voorkeurstem-
men, ongetwijfeld ook het
resultaat van zijn bekroning
als beste Vlaams parlementslid
door verscheidene media.
Begin juli werd Jan verkozen
tot voorzitter van het Vlaams
parlement, waardoor hij zich
voortaan de 1ste burger van
Vlaanderen mag noemen. Jan
Peumans is ook schepen en ex-
burgemeester van Riemst.
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Jan
Peumans

Frieda
Brepoels

NIEUW IN HET VLAAMS
PARLEMENT
Lies Jans (35) haalde met een knap
resultaat (6 559 voorkeurstemmen) op
de tweede plaats ook de tweede
Limburgse zetel binnen, na lijsttrekker
Jan Peumans. Lies werd in Anderlecht
geboren en woont nu in Kuringen-
Hasselt. Ze is licentiate in de sociolo-
gie (VUB) en werd secretaris van het OCMW van
Diepenbeek. Lies Jans is sinds 2006 fractievoorzit-
ster voor de N-VA in de Limburgse provincieraad,
waar ze vooral actief was rond dossiers van wel-
zijn, economie, toerisme en ruimtelijke ordening. 

N-VA OOK IN DE KAMER
Peter Luykx (45) is opnieuw lid van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers (hij was dit al van
december 2007 tot eind 2008). Peter is
sinds de oprichting van de N-VA actief
in zijn gemeente Lommel. Hij was
voorzitter van de plaatselijke afdeling
en sinds 2006 gemeenteraadslid en
fractieleider. Hij is ook provinciaal pen-
ningmeester van de N-VA Limburg.
Professioneel is hij afge-
vaardigd bestuurder van
een bouwonderneming. 

De N-VA blijft in het Europees
parlement vertegenwoordigd
door Frieda Brepoels (54) uit
Hasselt. Ze kan haar Europees
mandaat, die in 2004 begon,
voortzetten. De N-VA trad deze
zomer ook toe tot de EVA, de
Europese Vrije Alliantie, die regi-
onalistische en volksnationalisti-
sche partijen over heel Europa
bundelt. Frieda is ook lokaal
actief, in Hasselt is ze gemeente-
raadslid. 

Zwaargewichten voor 
Vlaanderen en Europa
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