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N-VA gaat de uitdaging aan!
Vorige maand heeft N-VA Moorslede-Slyps-Dadizele de beslissing genomen om alleen naar de gemeente-
raadsverkiezingen te trekken in 2018. 

5 jaar meerderheid: mooi resultaat
In 2012 kwamen we, tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezin-
gen, als N-VA-afdeling samen op met Open Vld en onafhanke-
lijken onder de kartelnaam Visie. Het resultaat is bekend. We 
haalden met ons kartel Visie acht zetels en sloten samen met 
PRO een nieuwe meerderheid. Groep A werd naar de oppositie 
verwezen. N-VA Moorslede-Slyps-Dadizele blikt alvast positief 
op de afgelopen vijf jaar terug. Onze vier mandatarissen Mia 
Wyffels, Nicolas Verlinde, Pol Wylin en Stijn Verlinden hebben, 
samen met het N-VA bestuur, tijdens deze legislatuur uitstekend 
en constructief werk geleverd. Ook collectief (met kartel- en co-
alitiepartner) kunnen we een mooi resultaat voorleggen. We zijn 
dan ook tevreden over het gevoerde beleid. De laatste projecten 
tijdens deze legisatuur zijn in volle uitvoering. 

Met sterke ploeg richting 2018
De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 naderen 
snel. We zijn volop bezig met de opmaak van nieuwe plannen en 
ideeën. Ook de wijze waarop we naar de kiezer trekken werd de 
voorbije maanden uitvoerig besproken. We gaan als vernieuwde, 
versterkte, verjongde en hechte groep naar de gemeenteraadsver-
kiezingen op zondag 14 oktober 2018.

Het is onze ambitie om de vele positieve punten uit het gevoerde 
beleid verder te kunnen zetten. Voor N-VA Moorslede-Slyps-Da-
dizele is dit geen afgesloten verhaal. Meer nog, we vragen aan 
de kiezer om nog meer te kunnen wegen op het gemeentelijke 
beleid. 

Het politiek landschap wijzigt sterk in onze gemeente. We willen 
vanzelfsprekend eerst de keuze van de kiezers kennen. Daarna is 
de N-VA bereid om bestuursverantwoordelijkheid te nemen met 
die partijen die ons programma zoveel mogelijk willen helpen 
realiseren. De voorbije vijf jaar hebben we als N-VA heel vaak de 
steun gekregen van zowel de meerderheidspartijen als de oppo-
sitiepartijen. Het toont aan dat we met iedereen positief kunnen 
samenwerken en dat onze partij en haar 4 mandatarissen het 
mooie werk willen verder zetten.

 “De komende maanden schakelen we een ver-
snelling hoger. Heb je goede ideeën? Zin om mee te 
werken? Lid te worden van onze N-VA-familie? 
Aarzel niet, want je bent altijd welkom.” 

Afdelingsvoorzitter Pol Wylin
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N-VA heeft een  voor dieren
N-VA-schepen Mia Wyffels zorgt niet alleen voor het 
welzijn van dieren, ook het bestuur van N-VA  
Moorslede telt fervente dierenliefhebbers. Er is zelfs 
een broer en zus in hun midden. 

Omer is de hond van Gert-jan Hovaere, Stella het hondje van Ine 
Lievens. Ook Pol Wylin en Alexander Claeys hebben een viervoe-
ter lopen, van hetzelfde ras als Stella en Omer: bordercollies! Zij 
houden er allemaal van om lange wandelingen te maken langs het 
pittoreske platteland van Moorslede, Slypskapelle en Dadizele.

Uiteraard zijn zij niet de enige met een hond. Daarom lanceren 
zij een oproep aan iedereen met een trouwe viervoeter: hou 
uw hond aan de lijn of in het oog, want deze kan onverwacht 
reageren op andere honden. Neem uw verantwoordelijkheid op 

als baasje. Zo blijft het voor iedereen leuk en veilig om de hond 
uit te laten.

Bestuursleden in de kijker: 

Gert-Jan Hovaere
Gert-jan Hovaere, geboren op 
16 juli 1990 in Roeselare, woont 
al heel zijn leven in Moorslede. 
Zijn lagere schoolperiode bracht 
hij door in de vrije basisschool. 
Dat was voor hem een erg fijne 
periode, met toffe schoolmak-
kers, waar hij met plezier op 
terugblikt.

In Moorslede is Gert-jan geen 
onbekend gezicht, want zijn 
moeder hield, samen met Sylvie, 
kinderdagverblijf Harlekijn 
open. Harlekijn bestaat vandaag 
trouwens nog altijd.

Na zijn lagere schooltijd trok 
Gert-jan naar het VTI van Roe-
selare, waar hij mechanische 
vormgevingstechnieken volgde. 
Toen hij al gestart was met wer-
ken bij Alkern VOR in Beitem, 
Vandenbulcke in de volksmond, 
besliste hij alsnog zijn diploma 
te behalen bij de examencom-
misie in Brussel.

Met succes! Naast zijn beroep 
als machine operator, wilde 
Gert-jan ook een zaak in bij-
beroep opstarten. Zijn droom 
werd werkelijkheid, want 
onlangs startte hij als marke-
ting- en salesverantwoordelijke 
voor brouwerij Bier en Karak-

ter, bekend van het Moorsleedse 
Kletsbier. 

Gert-jan woont samen met zijn 
vriendin Elke Dewulf in de 
Oude Heirweg, op de Tuime-
lare. Zij verbouwden er een 
voormalige maalderij tot een 
loft met kinépraktijk. Zij mogen 
dan wel op de buitenrand van 
Moorslede wonen, het centrum 
van de gemeente zien ze liggen 
vanop hun dak.

Binnen N-VA Moorslede is 
Gert-jan verantwoordelijk voor 
de sociale media. Verder zetelt 
hij in de jeugdraad en in de 
gemeentelijke begeleidingscom-
missie mobiliteit. Gert-Jan is 
ook lid van de raad van bestuur 
van het PWA en DC bedrijf de 
Klaver en vrijwilliger psychoso-
ciale hulp. 
En ten slotte hanteert hij de 
voorzittershamer van Jong 
N-VA Moorslede, dat zo’n 
anderhalf jaar geleden het 
levenslicht zag.

Marie-Louise Verborgh 
is een geboren en getogen 
Slypsenaar. Ze zag het 
levenslicht in 1938 en volgde 
lager onderwijs in Slyps- 
kapelle, tot haar veertiende. 
Daarna hielp ze mee thuis 
in het gezin om na enkele 
jaren aan de slag te gaan als 
dienstmeid in Kortrijk. 55 
jaar geleden stapte ze in het 
huwelijksbootje met Willy  
Vanderhaeghe, die van De 
Ruiter afkomstig is.  
Marie-Louise en Willy 
zijn allebei bestuursleden. 
Marie-Louise nam twee 
keer aan de gemeenteraads-
verkiezingen deel. Tijdens 
de vorige legislatuur was ze 
OCMW-raadslid.

Het koppel, dat op de hoek 
van de Strobomestraat en 
de Dadizeelsestraat woont, 
kreeg zeven kinderen: vijf 
zonen, een dochter en een 
pleegdochter. Zij zorgen voor 
17 kleinkinderen. Intussen 
is Marie-Louise ook de 
fiere overgrootmoeder van 
twee achterkleinkinderen.
Marie-Louise was voltijds 
mama. Toen de kinderen het 
huis uitgingen, was er meer 
tijd voor hobby’s. ,”Kruis-

woordraadsels invullen, 
helpen in het rusthuis, daar 
hou ik me vandaag graag 
mee bezig’’, zegt Marie- 
Louise. “En natuurlijk naar 
India gaan.’’ Dat land leer-
den Marie-Louise en Willy 
kennen bij de Pater Lie-
vensfeesten in 1985.  Sinds 
1993 zijn ze werkzaam voor 
het Instituut voor Indische 
Moeders en Kinderen, dat 
zich inzet voor de armen in 
dorpen rond Kolkata (vroe-
ger Calcutta). Ze startten zelf 
met een project voor kin-
deren in de sloppenwijken. 
Het ondersteunt ook enkele 
scholen. (Bijna) elke winter 
gaan ze samen de projecten 
inspecteren, aanpassen, uit-
breiden en bemoedigen. 

“We zijn er begin dit jaar 
nog naartoe geweest. Maar 
het kan dat dit de laatste 
keer was’’, besluit ze. “Maar 
dat hebben we al zo dikwijls 
gedacht.’’

Marie-Louise 
Verborgh
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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
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