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V.U.: FILIP VANHEVEL, AKKERWINDESTRAAT 5, 8650 MERKEM

“De mening van Filip”
Beste inwoner van groot-Houthulst,

U hoeft het ons zeker niet te vertellen dat er straks in de herfst 
gemeenteraadsverkiezingen zijn.  Maar eerst wacht er ons (hope-
lijk) nog een mooie zomer. 

Bent u nog vrij op vrijdag 6 juli? Kom dan eens af naar onze 
Vlaamse Kermis. 

De N-VA organiseert nu al voor de zesde keer haar Vlaamse Ker-
mis in Houthulst. Jong en oud komen daar samen. We klinken 
er samen op het goede leven in Vlaanderen. Wij zijn gastvrije 
mensen, die houden van het leven. 

In Houthulst (en dus ook in Vlaanderen) is iedereen die wil mee-
werken om het hier nog beter en aangenamer te maken, van harte 
welkom. Kan u er niet bij zijn op onze Vlaamse Kermis? Jammer, 
maar nodig dan op onze Vlaamse Feestdag (op 11 juli) eens 
vrienden en familie uit om te klinken op onze nationale feestdag. 

Ik wens u alvast een deugddoende Vlaamse Feestdag en een 
fantastische zomer. Hopelijk tot binnenkort op onze Vlaamse 
Kermis. 

Met feestelijke en Vlaamse groet

Wie is Filip Vanhevel?
  Woont in Merkem
  44 jaar
  Geeft les (Frans en Engels) in het VTI in Diksmuide
  Gehuwd met Nele Degroote
  Trotse papa van Lukas, Kobe en Senne
  Onder meer actief in de ouderraad Kouterkind, de jeugdwerking van 
Merkem Sport, het Davidsfonds Houthulst en Merkemse wielertoeristen.

Filip Vanhevel, lijsttrekker N-VA Houthulst

De N-VA heeft een            voor Houthulst.

6de Vlaamse 
kermis, vrijdag 
6 juli in het 
Dorpshuis
Het programma van onze 
6de Vlaamse kermis ziet er 
als volgt uit: 
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Julie Descheppere
•  Leeftijd: (bijna) 40 jaar

•  Familie:  
Julie is getrouwd met Roel 
Sabbe en mama van Warre (14), Wout (12) en Noor (9). Ze 
biedt ook een thuis aan Febe Oley en vanaf eind augustus 
ook aan Luna Oley. Ze is de dochter van Luk en Véronique 
Descheppere-Landuyt (dierenarts in Jonkershove) en 
schoondochter van Robert en Rosita Sabbe-Baert.

•  Wat is jouw favoriete plekje in Houthulst?  
Ik heb geen echte lievelingsplek in onze gemeente. We 
beseffen pas nadat we op reis geweest zijn hoe mooi onze 
gemeente is met haar vele groen. Niettegenstaande ik hier 
al mijn hele leven woon, zijn er nog talloze mooie plekjes 
te ontdekken.

•  Wat is jouw droom voor Houthulst?  
Een propere gemeente waar het aangenaam wonen en 
werken is. Een gemeente met een bloeiend sociaal, cultu-
reel en sportief leven voor jong en oud. Een gemeente die 
oor heeft naar en openstaat voor de mening van iedereen. 
Een gemeente die niet alleen een korte termijn visie heeft, 
maar ook een open transparant beleid met een visie op de 
lange termijn.

•  Jouw lievelingsgerecht:  
Klerkense asperges 

•  Hiervoor mogen we jou altijd storen:  
Een gezellig samenzijn met vrienden.

Gil Trybou
•  Leeftijd: 24 jaar

•  Familie: Gil komt uit een landbouwersgezin. Hij heeft drie 
broers. Eén broer stierf helaas in 2002.

•  Wat is jouw favoriete plekje in Houthulst?  
Ik hou ervan om langs binnenwegen te rijden en dan kan ik 
echt genieten van de schoonheid van Houthulst.

•  Wat is jouw droom voor Houthulst?  
De jeugd motiveren en helpen om een mooi Houthulst verder uit 
te bouwen. Houthulst moet Houthulst blijven.

•  Jouw lievelingsgerecht:  
Spaghetti.

•  Hiervoor mogen we jou 
altijd storen:  
Om een pint te drinken. 
En om iemand te helpen 
mag men mij ook dag en 
nacht bellen. 

Tanja Greitsch
•  Leeftijd: 46 jaar

•  Familie:  
Tanja is gehuwd met Wardje 
Dubois en mama van Marie. Ze is de dochter van Wolfgang en 
Nicole, die jarenlang “Café des Sports” uitgebaat hebben in 
Merkem aan de markt. 

•  Wat is jouw favoriete plekje in Houthulst?  
Heel eerlijk geantwoord zeg ik: thuis, op de Boskant. Na een 
drukke dag in Koksijde, kan ik zo genieten van de stilte en de 
natuur rondom mij. 

•  Wat is jouw droom voor Houthulst?  
Mijn dromen zijn dat onze jeugd verder mag opgroeien in een  
betaalbare gemeente. Dat we kunnen blijven investeren in 
huisvesting en lokale economie. Zeg nu zelf, hoe leuk is het 
niet om in je eigen gemeente te kunnen shoppen, je brood te 
halen bij je warme bakker, een lekker stukje vlees te halen 
bij de lokale slager of in de hoevewinkel bij je buurt? Dat 
het verenigingsleven verder mag bruisen zoals het nu bruist. 
Wij hebben fanfares, jeugdverenigingen, sportclubs, goeie 
scholen, mooie en zelfs toeristische plaatjes en die moeten 
we koesteren en verder uitbouwen. 

•  Jouw lievelingsgerecht:  
Ik ben net zoals mijn dochter een echte pasta-freak. Een 
lekkere biefstuk met macaroni kan me wel bekoren. 

•  Hiervoor mogen we jou altijd storen:  
Een heerlijke tas koffie en een goed gesprek.

Een sticker die  
dierenlevens redt 
Zo’n sticker maakt in één oogopslag duidelijk welke dieren 
zich in een woning bevinden, zodat de hulpdiensten in het 
geval van een brand ook de huisdieren kunnen redden.

Op de gemeenteraad van mei stelde de N-VA voor om 
deze gratis sticker te verdelen onder de bevolking van 
Houthulst. Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts drukt 
deze stickers en deelt ze uit aan alle steden en gemeenten in 
Vlaanderen. Deze stickers krijgen ze gratis en de gemeente 
moet ze enkel nog verdelen onder haar bevolking.

Moeders in de bloemetjes
Op zondag 13 mei deelde de N-VA ter gelegenheid van Moederdag opnieuw gele rozen uit in Houthulst.  
Onze aandacht ging ook deze keer vooral uit naar de mama's die op Moederdag werkten in WZC Casiers (Houthulst), de Groene Verte 
(Merkem) en De Vleugels (het vroegere MPI in Klerken). Op de foto ziet u een aantal N-VA'ers in actie.

2 nieuwe kandidaten bij N-VA Houthulst
Wij stellen u hier met groot genoegen twee nieuwe kandidaten voor die in oktober op onze lijst zullen staan.
Julie Descheppere uit Houthulst en Tanja Greitsch uit Merkem.

Nieuws 
uit de 

gemeente-
raad



Wij zijn thuis in West-Vlaanderen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in West-Vlaanderen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend West-Vlaanderen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend West-Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


