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Wat een jaar!

Voor een natje en een droogje

2020 loopt ten einde. Een jaar dat
we nooit zullen vergeten, maar dat
we liefst van al zou snel mogelijk
zouden willen vergeten.

We kennen ze allemaal: de droge zomers met
watertekort en de hevige regenbuien die op
hun beurt zorgen voor overstromingen. En
we weten ook dat we alsmaar vaker met deze
problemen geconfronteerd zullen worden.
Daarom keurde de Vlaamse Regering, op
initiatief van Vlaams minister van Klimaat
Zuhal Demir, de ambitieuze ‘Blue deal’ goed.

2020 werd het jaar waarin we een
regering kregen waar de meerderheid van de Vlamingen niet voor
gestemd had. We zullen niet blijven
bij de pakken zitten en de leeuw zal
luider brullen en klauwen dan ooit!
2020 werd helaas ook het jaar van
corona. Een jaar waarin we zoveel
mogelijk in ons kot moesten blijven
en keuzes maken van wie we wilden
blijven zien. Feestjes werden verboden en gezellige momenten moesten
we beperken tot onze bubbel.
Het werd een jaar waarin we voor
zware beproevingen stonden, zowel
sociaal als economisch. Voor de
eenzamen werd het nog eenzamer,
onze zorgverleners werden tot het
uiterste op de proef gesteld. Ons
respect voor de mensen uit de zorg
is enorm groot!
Laten we hopen en klinken op het
nieuwe jaar. Dat het opnieuw een
jaar wordt waarin we elkaar mogen
ontmoeten en zorgen voor gezellige
momenten samen met al wie we
liefhebben.
N-VA Wervik-Geluwe wenst u alvast
een spetterend nieuw jaar toe!

Virginie Mahieu
Voorzitter N-VA
Wervik-Geluwe

Dit plan wil de droogteproblematiek op
een structurele manier aanpakken, met een
verhoogde inzet en de juiste instrumenten,
samen met de industrie en landbouwers.
“Wij willen dat onze stad hier een belangrijke voortrekkersrol inspeelt. Bufferbekkens,
natte natuur en samenwerkingsakkoorden
garanderen de toekomst van onze mooie,
leefbare stad”, zegt N-VA-gemeenteraadslid
Jari Denorme, die deze kwestie van nabij
volgt.

Gemeenteraadslid Jari Denorme bij het
bufferbekken op de Geluwe-Reutelbeek.

Nieuw gezicht in de gemeenteraad
Eerder dit jaar besliste Angelo Demunyck om te stoppen met de politiek. We danken nog
eens van harte deze grote dierenvriend voor zijn jaren inzet en wensen hem het allerbeste
toe in zijn verdere leven!
Angelo werd opgevolgd door Jari Denorme, die net als Angelo heel sociaal bewogen is. We
vinden Jari vaak terug in ’t Kapittel (zowel voor als achter de toog) waar hij een flexijob
heeft, en op het tennisveld. Jari werkt ook in een verzekeringskantoor in Rekkem.
Samen met zijn vriendin Jill woont hij in Wervik. We
kennen Jari ook als gewezen preses van Moeder Werviksche.
Zijn jeugdig enthousiasme is zeker een aanwinst voor
de Wervikse gemeenteraad. Hij zal met hand en tand
de belangen van een Wervikse burger verdedigen en wil
een klankbord zijn voor zowel jong als oud.
Veel succes, Jari!

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 17 november.
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Julie Kinoo, die ook in onze afdeling de rol van secretaris vervult, werd in oktober gekozen als secretaris
van het arrondissementsbestuur van de N-VA.

Lid in de kijker

verenigingen (vrijwilligster Ter Drapiers, verantwoordelijke bibliotheek, hulp bij budget- en gevorderd koken, volgt kook- en bakles,
bloemschikken en kleikunst). Rosita is een heel bezige bij.

Bij N-VA Wervik Geluwe vinden we onze leden een heel belangrijk
onderdeel van onze werking. Daarom zetten we graag af en toe een
lid in de kijker.

Ze houdt van lekker eten, drinken en is ook een enorme dierenvriend. Ondanks haar drukke agenda blijft Rosita voor iedereen
klaar staan en kan je haar alles vragen.

Vandaag houden we halt bij Rosita Demuysere. Rosita is een vlijtige
dame van 68 jaar die geboren en getogen is in Wervik. Ze heeft
een dochter en is trotse oma van een kleindochter.

Levensmotto
Rosita noemt zichzelf als iemand met het hart op de tong maar
steeds rechtvaardig. Haar levensmotto is: “Liever een kort en goed
dan een lang en saai leven!”

Rosa Demuysere

Bezige bij
Rosita is iemand die zich graag onder de mensen komt. Ze houdt
van sociaal contact en engageert zich dan ook in verschillende

Sanne Vantomme:
25 jaar gemeenteraadslid

Sanne Vantomme, de ogen en oren
van het volk, als handelaar elke dag
op de baan, zetelt maar liefst 25 jaar
in de gemeenteraad. Daarmee is hij
momenteel het langst zetelende
raadslid in Wervik.
Zijn 25 jaar met volle inzet begonnen
onder de vleugels van VU-burgemeester Rosa Lernout, schepenen Eric Leyn
en Jef Claeys, zijn politieke ouders,
zoals hij dat zelf graag verwoordt.

urslid
Bestu kijker
in de

wervik@n-va.be

Zelf koos ze voor onze partij omdat ze zich onmiddellijk heel
welkom voelde binnen onze N-VA-familie. “Het voelde echt als
thuiskomen”, volgens Rosita zelf.

Als 20-jarige werd hij in 1994 verkozen
met de meest aantal voorkeursstemmen na burgermeester Rosa. Van zijn
goede leermeesters keek hij het meest
op naar Eric Leyn. Zijn gedrevenheid,
doordachte zekerheid en diplomatische aanpak zijn een voorbeeld voor
Sanne. Sanne vindt Eric, samen met
burgemeester Rosa, één van de strafste
politici van de laatste vijf decennia.

doet niet aan politiek om populair te
zijn maar om verandering te brengen in
het welzijn van de burger.
Sedert 2019 zetelt hij opnieuw in de oppositie. Iedere gemeenteraad opnieuw
dient Sanne interpellaties in, stelt hij
vragen en doet hij positieve voorstellen
waarvan enkele ook al door de meerderheid werden aanvaard.

Oprichting N-VA

Sanne, we willen je via deze weg vanwege het voltallige bestuur bedankt
voor je enorme inzet en je groot hart
voor onze stad. Bedankt om de
man van het volk te zijn en
de man waarop we steeds
kunnen rekenen.

In 2008 richtte Sanne samen met ereOCMW-raadslid Jean-Marie Delbaere
N-VA Wervik-Geluwe op. Daar is hij
nog steeds een van de sterkhouders.
Van 2013 tot 2019 was hij een heel gedreven schepen. Hij durfde ook moeilijke knopen door te hakken, want Sanne

Bedankt
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Extra steuntje voor Boven De Wolken
Dankzij uw steun bij onze koekenverkoop konden we
al het bedrag van 700 euro schenken aan de ‘Boven de
wolken’, de vzw die zorgt voor een mooie herinnering
aan sterrenkindjes (kindjes die bij of vlak voor de
geboorte zijn overleden).
Helaas moesten we onze Nacht Van de Ambiance
voor dit jaar afschaffen en konden we niet meer geld
verzamelen.
Onze bestuurslid Jean-Pierre Ryckebosch bleef niet bij
de pakken zitten en haalde ondertussen ’rostjes’ (rosse
centjes) op om ook aan deze vereniging te schenken.
Want ze zijn niet alleen onze steun kwijt maar ook de
Warmste week kan niet onder normale omstandigheden doorgaan, waardoor ze nog extra giften verliezen.
Het blijft heel belangrijk dat ouders op een waardige
manier afscheid kunnen nemen van hun sterrenkindje.
Ook u kan Boven de Wolken extra steunen door een
gift te storten op het rekeningnummer:
BE04 0018 2478 6531 - BIC: GEBABEBB.

Bestuurslid Jean-Pierre Ryckebosch
vrijwilliger bij huiswerkbegeleiding
Jean-Pierre Ryckebosch bewijst nog maar eens dat hij een bestuurslid is
met een warm en groot hart. Sedert dit schooljaar helpt hij als vrijwilliger bij de huiswerkbegeleiding, een initiatief die vooral voor onze
kansarme en anderstalige kinderen een belangrijk aspect is.
Kinderen kunnen thuis niet altijd de nodige ondersteuning krijgen die
nodig is voor hun schoolwerk. Samen met andere vrijwilligers probeert
Jean-Pierre op maandag, dinsdag en donderdag zijn steentje bij te
dragen.
Onze voorzitter Virginie Mahieu, die zelf leerkracht is, juicht dit ten
volle toe. Zij probeert te ondersteunen door materiaal te bezorgen zoals
een beeldwoordenboek, pictogrammen die hulp bieden bij wiskunde,
enzovoort .

Nederlands belangrijk
Heel vaak kunnen ouders hun kinderen niet ondersteunen omdat ze
de Nederlandse taal niet machtig zijn. Dit toont nog maar eens aan hoe
belangrijk het is dat de ouders ook de Nederlandse taal onder de knie
krijgen.
Het is heel moeilijk om vrijwilligers te vinden.
Voelt u zich geroepen, aarzel dan niet. De kinderen zullen u dankbaar zijn.
Jean-Pierre Ryckebosch

Julie Kinoo volgt Viviane Lewille op bij Sociale Dienst OCMW
Binnen het Bijzonder comité voor de Sociale Dienst van de gemeente Wervik geeft Viviane
Lewille als N-VA-afgevaardigde de fakkel door aan Julie Kinoo. Net als Viviane vindt
Julie het sociale aspect van onze gemeente heel belangrijk.
We bedanken Viviane voor haar grote inzet en zijn er van overtuigd dat ook Julie deze
taak met hart en ziel zal volbrengen.
Bedankt dames.

Opgelet op de vrijdagmarkt!
Op de vrijdagmarkt kunnen we handig gebruik
maken van de parkeerplaatsen. Maar opgelet! De vrijdagmarkt valt binnen de blauwe zone. Dit betekent
dat het gebruik van de parkeerschijf er verplicht is.
Graag wijzen we er nog eens op, omdat de aanduiding
voor vele burgers en bezoekers van onze stad niet
duidelijk is. Na Nieuwjaar schakelt het stadsbestuur
Parko in om foutparkeerders op de bon te zwieren
en wij willen niet dat u hiervan het slachtoffer wordt
door de onduidelijke aanduiding aan de parking. Een
verwittigde Vlaming is er twee waard!

De aanduiding van de blauwe zone
is voor veel inwoners niet duidelijk

Deze chauffeur kreeg alvast een
onaangename verrassing.

www.n-va.be/wervik
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Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter

014229

