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

2017 zit er bijna op en binnenkort klinken we met z’n allen 
op 2018. Net zoals heel wat van de voorbije jaren zal ook 
2018 een jaar worden met mooie en minder mooie kanten.

Met volle goesting naar 2018
Ook in 2018 zal N-VA Houthulst verder gaan op de ingesla-
gen weg. Dat betekent dat we dag in dag uit en met heel veel 

‘goesting’ ons zullen inzetten voor Houthulst, Jonkershove, 
Klerken en Merkem. Toen we in 2012 de N-VA-afdeling in 
Houthulst opgericht hebben, was onze grootste drijfveer 
om het leven voor alle mensen in groot-Houthulst beter en 
aangenamer te maken. De voorbije 5 jaar is deze motivatie 
alleen maar gegroeid.

In 2018 trekken we op zondag 14 oktober naar de stembus 
om een nieuw gemeentebestuur te kiezen. Ik hoef u niet te 
zeggen dat deze datum al met rood staat aangekruist in onze 
agenda. Samen met jullie hopen we dan opnieuw een prach-
tig resultaat neer te zetten.

Maar eerst wens ik u allemaal aangename feestdagen samen 
met uw familie en vrienden. En daarbovenop een gezond en 
deugddoend 2018!

Met Vlaamse groeten

Filip Vanhevel
fractievoorzitter
N-VA Houthulst  

N-VA Houthulst wenst u prettige feestdagen!

N-VA
 Houthulst wenst 

u een fijn 2018!
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Los onze Kerstpuzzel op en win een waardebon
Op pagina 2 van ons kerstnummer vindt u zoals gewoonlijk onze kerstpuzzel. Maar dit jaar doen we toch graag iets extra’s voor u. 
We schenken u graag een waardebon van 40 euro als hoofdprijs. Daarnaast zijn er ook nog 8 waardebonnen van 20 euro te winnen.

Hoe gaat u te werk?
1. Los vlug de onderstaande vragen op. Schrap de antwoorden in de kerstpuzzel.
2. Dan blijft er een feestelijke zin over.
3. Stuur deze zin op naar houthulst@n-va.be of naar N-VA Houthulst,  
 Jonkershovestraat 216, 8650 Jonkershove.  
4. Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer (zodat we u makkelijk  
 kunnen bereiken als u bij de gelukkige winnaars bent) 
5. Stuur alles op vóór 15 januari 2018, aub. 

We maken de winnaars bekend in ons eerste huis-aan-huis-blad van 2018.

De vragen:
1. Familienaam van de ondervoorzitter van de lokale   
 N-VA-afdeling: Karlos …..

2. Visvijver in Houthulst

3. Familienaam van de minister van Binnenlandse Zaken:  
 Jan ….

4. Favoriet stuk fruit in Klerken

5. Gekende zuster uit Jonkershove

6. Voornaam van de voorzitster van de lokale N-VA-afdeling:  
 … Vandevyvere

7. Familienaam van de minister-president van Vlaanderen:  
 Geert …

8. Gekend kruispunt in Merkem: De …

9. Voornaam van de N-VA-fractievoorzitter in de gemeente- 
 raad van Houthulst: … Vanhevel

‘Prijswinnaars’
Waag uw kans met onze kerstpuzzel en misschien 
wint u wel net zoals Karen Willemyns een waardebon.  

Karen nam vorig jaar deel aan onze kerstpuzzel. Karlos 
Debouck, onze ondervoorzitter, schonk haar graag een 
waardebon van Horta Baes in Merkem.

N-VA Houthulst wenst  
u een prettige Kerst!
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N-VA’sters in het OCMW

Petra Callens en Elien Clauw zijn voor de N-VA actief in de 
OCMW-raad. Zij volgen de dossiers op de voet. Vaak zijn ze 
hierin streng maar rechtvaardig. Hun grootste drijfveer is dat 
de nodige ondersteuning gegeven wordt aan de mensen die het 
écht nodig hebben. 

Als je met een vraag zit, contacteer dan gerust Petra & Elien. Zij 
helpen je met alle plezier verder.

Koop lokaal voor kerst

De nieuwjaarsperiode staat voor de deur. Traditioneel een periode 
waarin we heel wat cadeautjes kopen. 
Mogen we een oproep doen? Ga voor die vele cadeautjes eens 
langs bij onze lokale zelfstandigen. Deze mensen zorgen voor 
leven in onze dorpen en als u eens goed rondkijkt, zal u zelf 
vaststellen dat er heel veel mooie winkels en bedrijven zijn in 
Houthulst. In naam van onze lokale zelfstandigen alvast van 
harte bedankt.

Geflitst!

‘Mensen van bij ons’
Iedereen in Houthulst en omstreken heeft ongetwijfeld al eens 
gehoord van dokter Marc De Meulemeester.
Marc is afkomstig van Zwevegem. Nadat hij zijn diploma van 
dokter in de geneeskunde behaalde aan de universiteit van Leuven, 
vestigde hij zich als jonge arts in Houthulst.

Humor als medicijn
Hij maakte er al snel faam als ‘den dokteur’. Hij stond altijd 
dicht bij zijn patiënten. Met als doel om hen op zijn eigen onna-
volgbare manier zo spoedig mogelijk erbovenop te krijgen. 

Vaak slaagde hij daar ook in, want humor is misschien wel het 
beste medicijn. 
Zijn drijfveer doorheen zijn 40-jarige loopbaan was en blijft: “de 
gezondheid van mijn patiënt is belangrijker dan mijn porte-
monnee!”

Voor een gezond Houthulst
Patiënten die er niet goed aan toe zijn, nog eens doen lachen 
geeft hem veel voldoening.

Na 40 jaar zorg voor zijn patiënten is ‘den dokteur’ klaar voor 
een nieuwe uitdaging. Net als zovelen onder ons wil hij onze ge-
meente weer doen blaken van gezondheid. 
Wie hem een beetje kent, weet ook dat hij hier in zal slagen.
Wordt vervolgd…



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

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 wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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
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