
25 september 
BRADERIE KORTENBERG

Op 25 september zal N-VA Kortenberg opnieuw haar tent opzetten op de Kortenbergse braderie. Onze  
bestuursleden en mandatarissen kijken er alvast naar uit om u op onze stand te ontmoeten. 

Er wacht u een leuke attentie.
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Zondag 2 oktober

Vlaamse kost
Op 2 oktober is het zover: dan pakken  
we weer uit met onze traditionele 
Vlaamse kost in het OC Berkenhof  
(Beekstraat 25). Zoals altijd zullen we u  
vergasten op een heerlijke portie  
stoofvlees, balletjes in tomatensaus of  
tomaat garnaal met daarbij onze even  
traditionele frietjes. U kan al dat lekkers 
doorspoelen met een Vlaamsche Leeuw.

Vanaf 12 uur



Heeft u het DNA van de N-VA?
Benieuwd of u ook N-VA-DNA heeft?

Hieronder vindt u 8 typische N-VA-trekjes die u het antwoord geven.

Doe de test!

1. Een N-VA’er wil zoveel mogelijk autonomie voor Vlaanderen. 

2. Een N-VA’er gaat voor een hechte Vlaamse gemeenschap.

3. Een N-VA’er gelooft in het verhaal van rechten en plichten.

4. Een N-VA’er koestert zijn cultureel en ecologisch erfgoed.

5. Een N-VA’er gelooft in goed onderwijs als sociale springplank.

6. Een N-VA’er blijft niet aan de zijlijn staan.

7. Een N-VA’er gelooft in welvaartscreatie via vrij ondernemerschap.

8. Een N-VA’er voelt zich solidair met andere volkeren.

Herkent u zichzelf in deze kenmerken? Word dan lid van de N-VA!
Surf naar www.n-va.be/word-lid | mail naar leden@n-va.be | bel naar 02 219 49 30

Het DNA van de N-VA 
volgens Bart De Wever

Voor een ambitieus en warm Vlaanderen
Als lid geeft u het lokale N-VA bestuur een duwtje in de rug. Voor amper 12,50 
euro per jaar bent u lid. Jonger dan 31? Dan betaalt u maar 5 euro. Bijleden in 
hetzelfde gezin worden al lid voor 2,5 euro per jaar.

Wilt u ook actief meewerken aan onze Kortenbergse N-VA-projecten?  
We heten u van harte welkom!

Contacteer voorzitter Lieve De Clerck via lieve.declerck@n-va.be of secretaris 
Jean Morren via jean.morren@n-va.be.

www.n-va.be/word-lid

Petanquetornooi 
Jong N-VA
Op 28 augustus organiseerde jong 
N-VA een petanquetornooi in 
Meerbeek. De prachtige locatie 
van het PC De Papboer leende zich 
perfect voor dit mooie event.
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