
Beste inwoners,

De Borsbeekse N-VA afdeling is van start gegaan.

In het kanton Kontich haalt de N-VA voor de Kamer een ongezien resultaat van 
36,8 %, voor de Senaat zelfs 40,4 %! Dit resultaat beschouwen we als een onmisken-
baar signaal dat er nood is aan een lokale N-VA-werking in Borsbeek.
Vanuit een overkoepelende samenwerking met de N-VA-afdelingen Wommelgem
en Wijnegem zetten we nu de stap naar een eigen Borsbeekse werking.

Met een nieuwe bestuursploeg willen we ons voorbereiden op de volgende gemeente-
raadsverkiezingen van 2012. We willen met een positief en haalbaar programma op
een constructieve en eerlijke manier het gemeentelijk beleid mee vormgeven.

Via onderstaande uitnodiging doen we een oproep naar iedereen die de afdeling 
N-VA Borsbeek mee vorm en inhoud  wil geven.

We zoeken nog mensen die mee de lijnen willen uitzetten of achter de schermen 
willen meewerken. Elk succesvol team bestaat uit denkers, doeners en steunenden.
Volgend voorjaar vinden dan de plaatselijke afdelingsverkiezingen plaats en kan
ons afdelingsbestuur vaste vorm krijgen.

De N-VA heeft op 13 juni een histo-
risch resultaat gehaald. Met 27,8 %
van de stemmen in de Kamer en
31,7 % in de Senaat zijn we de
grootste partij van Vlaanderen en
van België! Dat resultaat was enkel
mogelijk door de steun van jullie
allen, de kiezers. Wij danken dan
ook  alle mensen die ons hun ver-
trouwen hebben gegeven. We zul-
len ons uiterste best doen om het
niet te beschamen! 

Terwijl de politici zich allemaal
klaar maken voor lange onderhan-
delingen gaat het leven in
Borsbeek natuurlijk gewoon ver-
der. Of toch niet? Want N-VA
Borsbeek staat klaar om uit de
startblokken te schieten, ook al is
het nog even wachten op de
bestuursverkiezingen van volgend
voorjaar.

Ten slotte wensen we jullie alle-
maal nog een welverdiende
zomervakantie toe! Geniet ervan
en hopelijk tot binnenkort!

BEDANKT
BESTE KIEZER!

Borsbeek

N-VA Borsbeek een feit!

V.U. Ken Casier
K. Soetelaan 80 - 2150 Borsbeek
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Wil je meewerken aan de toekomst van Vlaanderen en van Borsbeek? 
Wil je N-VA Borsbeek mee vorm en inhoud geven? 

Neem dan snel contact op met onderstaande mensen.

Ken Casier Walter Kiebooms
Waarnemend Voorzitter Waarnemend Secretaris 

Karel Soetelaan 80 Breedveld 19
03.321.34.59

ken.casier@n-va.be walter.kiebooms@n-va.be

Heb nu wel ruimte
over of fotos te
kort!!??
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Ken Casier was met zijn 21 jaar de jongste kan-
didaat van de N-VA. Als vijfde opvolger voor de

Kamer in Antwerpen wierp hij zich voor het eerst in
de verkiezingsstrijd. Wij vroegen hem naar zijn
indrukken als groenste groentje in de campagne.

Hoe is je campagne verlopen?
Ken: Goed. Ik had het wel druk met mijn studies en
examens, maar ik heb toch geregeld een markt-
bezoek kunnen doen. Ik heb gelukkig veel steun
gekregen van vrienden en familie die voor mij
reclame maakten en zo kiezers wierven. 

Waarom heb je je kandidaat gesteld?
Ken: Dat gebeurde na een gesprekje met Joachim
Pohlmann (voorzitter Jong N-VA Gouw
Antwerpen). In de regio Borsbeek was er de voor-
bije jaren nooit een kandidaat voor de N-VA. Het
leek dus wel het goede moment. Ik deed het met
andere woorden in de eerste plaats om mijn afdeling
te ondersteunen, om voor een beetje bekendheid
naar de buitenwereld te zorgen. En ook voor Jong
N-VA natuurlijk.

Ben je tevreden met je resultaat?
Ken: Meer dan tevreden. Ik kon op voorhand geen

goede inschatting maken van wat ik mocht ver-
wachten, ik durfde geen cijfer op mijn resultaat
plakken. Ik viel dan ook uit de lucht toen ik de uit-
slag hoorde: 2 698 voorkeurstemmen!

Is dit voor herhaling vatbaar?
Ken: Ja, ik vond het heel plezant! Ik heb ondervon-
den dat ik dit heel graag doe. De volgende keer, met
de gemeenteraadsverkiezingen, wil ik me zeker nog
eens inzetten.

Heb je het goede resultaat kunnen vieren?
Ken: Zondag hebben we wel goed gefeest, maar
daarna moest ik me nog een week op mijn examens
concentreren. Ik heb nu nog de hele zomer om ervan
te genieten!

Jonge Leeuwen 
in de campagne

Ken Cassier: 
‘Vlak na de verkiezingen

had ik nog examens,
maar nu heb ik de hele

zomer om na te genieten
van mijn fantastisch

resultaat!”

Kamer (KONTICH)

VB LDD Open Vld CD&V sp.a N-VA Groen!

13,16 % 1,98 % 12,61 % 13,78 % 10,91 % 36,79 % (+0,67%)

(- 9,4 %) (-3,22 %) (-5,94 %) (+0,67 %)

Senaat (KONTICH)

VB LDD Open Vld CD&V sp.a N-VA Groen!

12,33 % 1,84 % 11,88 % 12,58 % 11,38 % 40,44 % 8,00 %

(- 9,90 %) (-2,77%) (-7,72 %) (+0,14 %)

Senaat (NATIONAAL)

VB LDD Open Vld CD&V sp.a N-VA Groen!

12,28 % 3,27 % 13,32 % 16,15 % 15,31 % 31,69 % 6,28 %

(- 6,94 %) (-2,20%) (-6,74 %) (+0,40 %)
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In de kijker: Sophie De Wit

N-VA Borsbeek wenst iedereen 
een prettige zomervakantie!

Bij de verkiezingen van 13 juni werd ook Aartselaars N-VA-boegbeeld Sophie De Wit
verkozen in het federale parlement. Dat wil zeggen dat Sophie de overstap maakt van
het Vlaamse parlement, waar ze sinds de regionale verkiezingen van 2009 zetelde.
Vooraleer Sophie aan haar taken begint als federaal volksvertegenwoordiger,
antwoordde ze op een paar ‘alternatieve’ vraagjes.

Wat was je motivatie om in de politiek te stappen?
De uitdrukking “hoe een dubbeltje rollen kan” is zonder meer op mij van toepassing. Ik
was al lang in politiek geïnteresseerd maar dat bleef eerder beperkt tot commentaar
geven aan de zijlijn of discussiëren aan de toog. Ik vond ook dat ik als advocaat meer en
sneller dingen kon veranderen, zij het dan kleinschaliger. Maar in 2000 zetelde ik plots
als enige gekozene voor een lokale lijst in de gemeenteraad. Ik stelde al gauw vast dat
discussiëren op het veld net iets leuker was dan aan de zijlijn, maar wel moeilijker. Ik
beet me daarom vast in de dossiers en al snel groeide mijn ambitie om op het terrein de
zaken aan te pakken. De keuze voor de N-VA was daarbij evident. In 2009 werd ik,
alweer zeer verrassend, verkozen als Vlaams parlementslid. En op 13 juni kreeg ik een
zeer ruim mandaat om over te stappen naar het federale niveau, met wederom een knap
persoonlijk resultaat. 
Dat zoveel mensen in mij geloven, is wat mij nog het meeste drijft. Ik denk soms dat ik
een wat vreemde eend in de bijt ben, maar alleszins een overtuigde en gemotiveerde!

Aan welke dossiers wil je de komende maanden werken?
Tot nu was ik vooral bezig met mobiliteit. De laatste maanden hebben we onze handen
goed vol gehad met wegenonderhoud, Oosterweel, de Brusselse Ring …  Nu ik verhuis
naar de Kamer ga ik daar justitie opvolgen. Dat sluit naadloos aan bij mijn professionele
achtergrond als advocaat. Ik kijk er erg naar uit want daar is erg veel werk aan de win-
kel. Ik hoop evenwel de mobiliteitsdossiers toch ook nog een beetje op te kunnen 
volgen.

Welke drie dingen zou je meenemen naar een onbewoond eiland?
Als mijn partner Dirk en zoontje Loïc dingen zouden zijn, dan zouden zij al zeker 
meegaan. Anders: een familiefoto, een mes en een watervliegtuigje, zodat ik altijd terug
weg kan.

Naast wie zou je graag eens in het vliegtuig zitten? 
Ik heb het niet zo met vliegtuigen. Maar als het moet, dan graag naast de acteur Colin
Firth. Gewoon omdat ik dan iets moois heb om naar te kijken en me dus lekker kan 
ontspannen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 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.
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De afkorting N-VA stond op 13 juni voor Nil
Volentibus Arduum. Voor zij die willen, is niets

onmogelijk.

Minder dan 10 jaar geleden hebben wij deze
partij gesticht op het puin van de vroegere
Volksunie. Onze eerste stembusslag in 2003

leverde ons welgeteld één parlementslid op, dat
was Geert Bourgeois. De buitenwereld dacht toen

hardop: daar zijn we klaar mee, die zien we nooit
meer terug.

Maar wij hebben volgehouden en wij hebben door-
gezet. Wij geloofden en geloven in ons verhaal, en
kijk nu naar ons. De N-VA won op 13 juni de ver-
kiezingen. Wij staan voor u met een partij die meer
dan 27 % van de stemmen kreeg, met een partij van
27 Kamerleden en 9 senatoren ... met de grootste

partij van Vlaanderen. Laat mij daarom eerst en vooral dank u wel zeggen.
Dank u wel aan alle kiezers, dank u wel aan alle militanten, dank u wel
voor het vertrouwen.

We mogen dit vieren, want wij schreven geschiedenis. Maar we vieren in
het besef dat 70 % van de Vlamingen niet voor de N-VA stemde. In het
besef dat er nu opnieuw bruggen gebouwd moeten worden. Sommige par-
tijen kregen rake klappen van de kiezer. Dit maakt altijd negatieve emo-
ties los. Wij hopen dat desondanks de zin voor verantwoordelijkheid blijft
primeren. De verantwoordelijkheid om eindelijk de broodnodige en drin-
gende hervormingen door te voeren. Wij moeten institutioneel en finan-
cieel orde op zaken stellen. De staat hervormen en de financiën saneren,
daar moeten we als Vlamingen samen voor gaan.

In die zin reik ik ook de hand uit naar de Franstaligen. Niemand heeft baat
bij de verdere blokkering van het land. Laat ons structuren maken die wél
werken, structuren waarmee we naar eigen inzichten onze problemen kun-
nen aanpakken. Niet veranderen is gelijk aan samen achteruit boeren.
Durven veranderen is gelijk aan samen vooruit gaan.

De uitdaging is enorm. Ongezien zelfs. Maar ik geloof rotsvast dat we het
kunnen. De Vlamingen hebben gedurfd om te kiezen voor verandering. 
Wij zullen hen niet teleurstellen.

Bart De Wever
Voorzitter N-VA

VLAANDEREN
KLEURT

GEEL

VLAANDEREN
KLEURT

GEEL

Wie op 14 juni de kranten 
opensloeg en de electorale kaart
van Vlaanderen bekeek, zag een

gele vlakte: de N-VA werd de
grootste partij in de meeste 

kantons in Vlaanderen, 
van Veurne tot Maaseik. 

Voor zij die willen, 
is niets onmogelijk…
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