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HERK-DE-STAD

D!RECT
CD&V-Herk-de-Stad
nieuw dynamisch team
■ Met de verkiezingen van 8 oktober 2006 lukte het ons om
een diverse en sterke lijst te vormen met zowel jonge, nieuwe
en dynamische mensen als met ervaren politici. Helaas verhinderde het paarse voorakkoord dat we in de coalitie beland
zijn. Wij blijven echter niet bij de pakken zitten. Onder impuls van het enthousiaste CD&V-team ontstond een frisse en
vernieuwende dynamiek bij CD&V-Herk-de-Stad. 9 februari
verkozen we een nieuw bestuur. Ook hier naast gevestigde
waarden, vernieuwing en verjonging.
Caroline Van Gutschoven, Gerard Windmolders (voorzitter) en Jo Vandeurzen (nationaal voorzitter). Wij zijn blij
dat Gerard dit engagement wil opnemen. Hij is de man die
we nodig hebben. Dat hij een uitstekende ‘coach’ is, bewees
hij al als voorzitter bij de voetbalclub BS-Sport.

CD&V-HERK-DE-STAD
Afdelingsvoorzitter:
Gerard Windmolders
Paulusstraat 39, Berbroek
E-mail: gerard.windmolders@telenet.be
Tel. 013/55.15.09
Voorzitster
JONG-CD&V:
Sara Vanholst
Zoolstraat 32, Berbroek
E-mail: sara_vanholst@
hotmail.com
GSM. 0476/58.72.30

Doe

jij

ook

mee?

Samen staan we sterk en daarom een oproep aan alle
inwoners van Herk-de-Stad met zin voor initiatief, met
verfrissende ideeën, met een visie op morgen.

Vind jij ook dat het anders en beter kan, blijf dan niet
aan de zijlijn staan, maar gebruik je stem, geef je mening, discussieer en denk actief mee over het beleid in
jouw buurt en in onze gemeente. Politiek moet zich in
alle straten afspelen, concreet én voelbaar.
Elke dag zetten we onze politieke visie om in goed en
betrouwbaar bestuur. We doen dat in onze authentieke
oranje stijl: in overleg zoeken naar rechtvaardige, haalbare oplossingen die de samenleving vooruithelpt.
Heb je interesse om lid te worden, mee te praten, deel
te nemen aan acties of activiteiten of wens je je te engageren om bij het bestuur te komen van CD&V-Herkde-Stad? Neem dan contact op met één van de bovenvermelde contactpersonen. Zij helpen je graag verder.

Michiel Vanloffelt met
nationaal voorzitter
Jo Vandeurzen en
Europarlementslid Ivo Belet
Ondervoorzitter:
Michiel Vanloffelt
Eiken Venne 3, Donk
E-mail: michielvanloffelt@
hotmail.com
GSM. 0473/ 81.56.58

Caroline Van Gutschoven
samen met Ivo Belet
Voorzitster
Vrouw & Maatschappij:
Caroline Van Gutschoven
Hasseltsestraat 10,
Herk-de-Stad
E-mail: caroline.vangutschoven@skynet.be
GSM. 0478/41.26.63

Voorzitter
CD&V-senioren:
Louis Vanuytrecht
Nieuwstraat 31, Donk
GSM. 0474/24.68.22

Onze eerste restaurantdag:
EEN SUCCES!

■ Samen met onze kartelpartner en onze vernieuwde ploeg organiseerden we op zondag 15
april 2007 de eerste restaurantdag. Met succes: 425 mensen kwamen genieten van een heerlijke maaltijd.
Tijdens het eten kregen we de kans om een babbeltje te slaan met de mensen en kwamen we
heel wat te weten over hun bekommernissen in
onze gemeente. Met deze signalen kunnen we
verder aan de slag.
We konden ook rekenen op de steun van onze
collega CD&V’ers uit West-Limburg: Wouter
Beke uit Leopoldsburg, Joris Billen en Brecht
Grieten van Tessenderlo kwamen een hapje eten.
Luc Wouters, burgemeester van Lummen, was
ook van de partij met zijn gezin.
Voorzitter JONG-CD&V Limburg, Ruben Lemmens, alsook Bert De Brabandere, nationaal
voorzitter van JONG-CD&V uit Knokke-Heist
zaten mee aan tafel.
Last but not least waren we ook heel blij met de
aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Ivo Belet en
Johan Sauwens.
We willen de mensen heel erg bedanken voor
hun steun en hopen dat ze volgend jaar weer van
de partij zijn.

