N-VA Kalmthout wenst u fijne feestdagen!
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N-VA Kalmthout wenst
u een gelukkig 2018!

Nieuwjaarsreceptie

met minister
Jan Jambon

21 januari 2018 om 11 uur
Keienhof Putsesteenweg 113
Iedereen is van harte welkom! N-VA Kalmthout wenst u en uw familie
prettige feesten en een fantastisch 2018!

In deze editie alvast een aantal persoonlijke wensen
van de bestuursleden van N-VA Kalmthout
Heel graag wens ik alle inwoners van
onze mooie heidegemeente een aangenaam jaareinde en een inspirerend
2018. Het zal een boeiend verkiezingsjaar worden waarin wij ons met onze
voltallige ploeg volop zullen inzetten
voor Kalmthout en voor al haar inwoners. Sta me toe om ook jullie steun te
vragen bij de komende verkiezingen,
want de Verandering Werkt en dit
willen we ook in Kalmthout bewijzen.
Geniet van de feesten!
Jan Van Esbroeck

Ik wens jou en je familie gezellige
kerstdagen vol liefde en vrede, een
spetterend eindejaar en een nieuw
jaar in goede gezondheid en bergen
van geluk. Laat ons in 2018 samen
verder werken aan vrede, veiligheid,
welvaart en solidariteit. Samenwerken leidt tot verandering!
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Zalig kerstfeest en een gelukkig
nieuwjaar!
Greet Dries
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N-VA Kalmthout wenst
u een prettige kerst!

Tijdens onze vakantie zagen we op
de klokkentoren van het schilderachtige stadje Dieulefit een
Provençaalse spreuk ‘Lou tems
passo, passo lou ben’. Vrij vertaald
‘de tijd gaat voorbij, geniet ervan’.
Een tip voor 2018. Fijne feestdagen!
Jef Duerloo

Lieve mensen, geniet van
de kleine dingen en maak
er grootse momenten
van, zoals alleen een
Kalmthoutenaar dat kan.
Prettige feestdagen!
Karin Dekeulener

Ik wens iedereen voor 2018:
tijd om te genieten van de kleine
dingen, vriendschap om je hart
te verwarmen, rust om stil te
staan bij mooie momenten en
een glimlach om elke dag mee
te beginnen!
Veerle De Block

Koester wat je lief hebt.
Gedenk in stilte.
Wim Haagedoorn

Mijn beste wensen voor
alle Kalmthoutenaren!
Philip Smolders

Ik wens dat 2018 een jaar van
vrede en redelijkheid wordt, een
jaar waarin zorgeloos gelachen
en gefeest kan worden zonder
bevreesd te zijn voor repressie en
terreur. Aan iedereen in Kalmthout
wens ik een prachtig en vreugdevol
eindejaar en een schitterend 2018.
Laten we daar samen voor gaan!
Mark Goossenaerts

Niets wat je in de wi
nkel
koopt, maar dat wa
t je
stilletjes hoopt … da
t
wens ik u voor 2018
!
Nick Brosens

Zoals elk jaar sta ook ik met mijn wensen klaar:
’n fijne ontmoeting
’n boeiend verhaal
’n reusachtig idee
’n sublieme gedachte
’n verrassende wending
’n intens moment
’n vleugje humor
maar vooral ’n vredige kerst
en een voorspoedig nieuwjaar!
Clarisse de Rydt

Politiek is geven en krijgen,
lachen en zwijgen, de
mensen doen stralen,
doelen behalen, terugblikken op het voorbije jaar en
klinken op een succesvol
(verkiezings)jaar!
Imar Dekeulener

Wij wensen al onze
dorpsgenoten een za
lig
kerst feest en een ge
lukkig
nieuwjaar. Geniet
van
elke dag in 2018!
Pieter Brosens

Een geweldige start in januari, veel liefde in
februari, vrede in maart, een zorgeloos april,
veel ontspanning in mei, vreugde, blijdschap
en genot van juni tot november, blijheid in
december. Maak er een gelukkig en schitterend 2018 van!
Marc Huybrechts

Aan alle inwoners en in het
bijzonder aan alle vrijwilligers
de allerbeste wensen voor 2018.
Ik hoop dat alle vrijwilligers ook
volgend jaar het engagement
vinden om er in Kalmthout weer
iets moois van te maken, voor
alle doelgroepen. Zij vormen een
belangrijke bouwsteen voor het
sociale gezicht van onze gemeente, waarvoor dank. Maak er een
swingend 2018 van!
Sigrid Van Heybeeck

Jong N-VA wenst jou en zij die jou omringen
het allerbeste voor het nieuwe jaar.
Geluk in grote en kleine dingen, maar bovenal: gelukkig met elkaar en in ons mooie Kalmthout!
 avid Cleiren, Domien Arnold, Lieselore Goossenaerts, Gilles Delcroix, Philip Smolders, Dominic Potters, Stephanie Devos,
D
Wouter Van Den Heuvel en Eva Weyns.

kalmthout@n-va.be

www.n-va.be/kalmthout

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

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,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 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.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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