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BRUSSEL - Verfertelare mena, nocuppliciam
in dicioru nclesen tiliis, nos canatra dolorium
ultra veze momentos begerias nuostra multil
uterum menter igna, dolores cononc rem dem
porem auderfir aurbit. Fui iaecivatquod meni
n tiliis, nos.
Keque vernatu ressinciis dol vez origie oribus.
Dolupicil sin inient, con estotatur, sum ulparunt ut idicabo. Nem et officit vestiumes aut
ommoluptas ut hil endusda doluptae.
Exerspiendae nem et porem voluptassi doluaut
omnis expelis ci quost ut as sp.a uo ipsandi gnihit volorro idimus sitatqui Multil uteni officit,

quias vitasimagnit maionsequi re ari dolorio
doloribusam non temqua niam autus?
Edco vena, Castum ta rectuus fit; essuliu etis
mendam tris; norurbis. Ex nonte il voculic ipioret Catqui tuitim eniu conumm quem se querit
res rehem nonc tanum estraed in dellarisquo
nonvocre in reo, dium nes.
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DEZE #WIJ MAKEN HEIST-OP-DEN-BERG IS EEN UITGAVE VAN SP.A HEIST-OP-DEN-BERG V.U. ALAIN ANDRE, GRASMARKT 105, 1000 BRUSSEL

NATIONAAL

PAGINA 2
titel
58 lettertekens met spaties

tekst
980 lettertekens met spaties

Hier een
mooi titeltje
met veel
betekenis op
drietal lijnen

foto
(minstens 300 resolutie)

Het is weer niet te geloven hoe het
beleid gemaakt wordt boven ons. Men
mag lokaal nog zo zijn best doen en investeren in nieuwe straten, armoedebestrijding en sociaal beleid, culturele
activiteiten, sport of noem maar op, het
is boven ons hoofd dat de beslissingen
worden genomen die ons het meest zullen beïnvloeden.

LOKALE BESTUREN HALLE-VILVOORDE MOETEN FORS INLEVEREN

Zo besliste de Vlaamse regering bijvoorbeeld

Vlaamse regering doet
steden en gemeenten
in Halle-Vilvoorde bloeden

eenzijdig dat de steden en gemeenten van
Halle-Vilvoorde het vanaf volgend jaar met
2,5 miljoen euro inkomsten minder zullen
moeten doen. Sorry, maar de compensaties voor de verlaging van belastingen voor
bedrijven, die dan weer federaal werden

boventitel
53 lettertekens met spaties
titel
66 lettertekens met spaties

doorgevoerd, worden niet meer uitbetaald.
En zo besliste de federale regering ook dat
onze stad vluchtelingen dient op te nemen.
Er stonden inderdaad wel kazernes leeg en
onze stad kan deze ondersteuning best aan.
Maar van dag één vond de regering het normaal dat wij ons deel deden, zonder dat zij
nog maar 1 euro steun voor ons lokaal deradicaliseringsbeleid overmaakten.

meer info
naam, functie en contactgegevens

MEER INFO
Hans Bonte
Victor Frisstraat 10
9500 Vilvoorde
0474 91 62 31

De steden en gemeenten van HalleVilvoorde zullen het vanaf volgend
jaar met 2,5 miljoen euro inkomsten
minder moeten doen. De Vlaamse regering heeft eenzijdig beslist om de
compensaties te schrappen voor de verlaging van belastingen voor bedrijven.
Vlaanderen geeft traditioneel een compensatie voor de verlaging van de onroerende
voorheffing die de bedrijven betalen aan
de gemeenten. Vanaf volgend jaar wil de
Vlaamse regering besparen op deze uitgavepost. Hierdoor zal Vilvoorde een half
miljoen minder inkomsten krijgen! Deze
besparing gebeurt dus op de kap van de
gemeenten en onrechtstreeks ook op de
bedrijven die werk geven in onze gemeenten.
Dat is toch ongehoord voor een regering die
zogezegd een bedrijfsvriendelijk klimaat wil
scheppen?

foto
(minstens 300 resolutie)

Maar in 2050 zal het allemaal veel beter gaan
als we de visie van de ‘Vlaamse premier’ mogen geloven. Tja, wie gelooft die mensen nog?
Deze onverwachte inlevering van 2,5 miljoen
voor alle gemeenten van Halle-Vilvoorde staat haaks op de belofte van Vlaanderen om
niet te besparen op de werking van de gemeenten. En dat is nog maar een begin! In de
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volgende jaren kan het bedrag oplopen tot 6
miljoen euro!

Vilvoorde dringt
opnieuw aan op
statuut van
centrumstad
“Met deze maatregel miskent de Vlaamse
overheid volkomen de specifieke noden van
de lokale besturen van Halle-Vilvoorde. Ten
gevolge van de forse demografische druk
en de invloed van Brussel op de Rand is er
een bijkomende financiële ondersteuning
van onze gemeenten broodnodig. Er moet
ook dringend werk worden gemaakt van de
erkenning van Vilvoorde als centrumstad.
Vlaams-Brabant telt (met Leuven) slechts
één centrumstad. De andere provincies zijn
op dat vlak een stuk beter af”, aldus burgemeester Hans Bonte.

MEER INFO
Hans Bonte
Victor Frisstraat 10
9500 Vilvoorde
0474 91 62 31
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Door de vernietiging van een deel van het Plan Wathelet
door de rechtbank van eerste aanleg en de grote infrastructuurwerken aan de start– en landingsbaan
25L/07R op Brussels Airport deze zomer kreeg de Noordrand opnieuw extra overlast te slikken.
Verschillende gemeenten uit de
Noordrand pikken dit niet langer.
De gemeenteraden van Machelen, Vilvoorde, Grimbergen, Meise
en Wemmel keurden vlak voor
het zomerverlof éénzelfde motie
goed waarin ze de minister van
Mobiliteit Jacqueline Galant (MR)
oproepen om, rekening houdend
met de leefbaarheid van de regio rond Brussels Airport en de
luchthaven als economische tewerkstellingspool, tot een eerlijke
spreiding van de geluidsoverlast
te komen.
De minister besliste daarop een
ronde te doen langs de bovenstaande gemeenten. Op dinsdag 6
oktober 2015 had de minister een
onderhoud met het Vilvoordse
stadsbestuur. De minister toonde

tijdens dit onderhoud de ambitie
om nog voor het einde van het
jaar met een nieuwe vliegwet
op de proppen te komen. Burgemeester Hans Bonte uitte zijn
bezorgdheid over enkele recente,
merkwaardige initiatieven vanuit het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Zo lanceerden de Brusselse partijgenoten van de minister midden september het voorstel om
een belasting in te voeren op
alle vluchten op Brussels Airport
die over onze hoofdstad vliegen.
De Brusselse regering eiste de
week erop om het debat over het
overvliegen van Brussel helemaal
open te gooien. Demarches die
een structurele en duurzame
oplossing hypothekeren.

Het hele dossier dreigt hierdoor
in communautair gehakketak te
verzanden terwijl het in ieders
belang is om in dit complex dossier aan hetzelfde zeel te trekken.
Enkel zo kan men tot een duurzame oplossing komen.
Op woensdag 28 oktober 2015
kwam het Toekomstforum Halle-Vilvoorde, het overlegplatform
van alle gemeenten in Halle-Vil

Bijschrift foto’s kan.
Kwestie is van ook daar een fijne
aanvullende tekst te krijgen

voorde, samen. Het dossier van
een eerlijke spreiding van de
vluchten op Brussels Airport
stond er ongetwijfeld op de agenda.
Wordt vervolgd...

NATIONAAL

Kinderen die kansen
krijgen dragen later
bij aan de welvaart
Meryame Kitir - federaal parlementslid
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur.

www.s-p-a.be/kansenvoorkinderen
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Investeren in
dakisolatie
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure

50%

van de daken
in Vlaanderen is
reeds geïsoleerd

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum sunt in culpa qui officia deserunt.

Bijschrift foto’s kan
vanzelfsprekend.
Kwestie is van ook daar
een fijne aanvullende
tekst te krijgen

MEER INFO
Pascal Smet
Minister
1000 Brussel
info@pascalsmet.be

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor
in reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore
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eu fugiat nulla pariatur. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim
ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in

Hier een quote
of een streamer
over het onderwerp
in kwestie
FREYA VAN DEN BOSSCHE

reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
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adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim
ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autirure dolor in
reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor
in reprehenderit in.

Mil Torfs uit Grobbendonk
heeft Deze twee balkjes zijn
bedoeld voor mensen die
hun ervaringen delen. In dit
geval betreffende dakisolatie.
Omnissun tiisseque peliciatis
et porestrum consend aectur
aborro omnis nem expe nem
exped mossit pligendi il Tent id
maiori simporro et est minciae
net nem exped mossit pligendi
il Tent id maiori simporro et
est minciae net nem exped
mossit pligendi il Tent id maiori
simporro et est minciae net d
mossit pligendi il Tent id maiori
simporro et est minciae net as
quis di to quae comnitas enem.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat.

EN DAN KAN HIER EEN GEWELDIGE FIJNE ONDER OF BOVENTITEL

Hier een keimooie,
grote titel
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullam-

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit, sed do eius-

Hier een quote
of een streamer over
het onderwerp in kwestie
neem ik aan.

co laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in

mod tempor incididunt ut labore et dolore mag-

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla

na aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nos-

pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non

trud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip

proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit

ex ea commodo consequat. Duis autirure dolor

anim id est laborum.

in reprehenderit in voluptate velit esse cillum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit
amet.voluptate velit.
MEER INFO
Freya Van Den Bossche
Victor Frisstraat 10
9000 Gent
0474 91 62 31

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa

iscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incid-

JONGEREN
#jijmaaktmorgen

idunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim
ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in

Wil je mee praten over jongeren?
Kijk voor de data op
www.s-p-a.be/jijmaaktmorgen/jongeren
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim
ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit
Bijschrift foto’s kan vanzelfsprekend. Kwestie is van ook daar een fijne aanvullende tekst te krijgen

MEER INFO
Inga Verhaert
Inga.verhaert@provant.be

Halt aan het
openhouden van
kerncentrales

fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.

De levensduurverlenging van de kerncentrales Doel 1 en 2 die door de federale regering is beslist, zet de Vlaamse investeringen in hernieuwbare
energie op de helling. Daarom vraagt de sp.a-fractie in het Vlaams parlement een belangenconflict in te roepen tegen de federale wet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Bijschrift foto’s kan vanzelfsprekend. Kwestie
is van ook daar een fijne aanvullende tekst te
krijgen
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
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MEER INFO
Geert De Chou
Victor Frisstraat 10
9500 Geraardsbergen
0474 91 62 31

NATIONAAL
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foto
(minstens 300 resolutie)

AGENDA
ZATERDAG 30 JANUARI 17:00
VOLKSHUIS WEMMEL
MEIBOOMSTRAAT 12
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco.

MEER INFO
jef.vansweefelt@telenet.be
geraardsbergen.s-p-a.be
0477 321 807

titel
38 lettertekens met spaties
tekst
800 lettertekens met spaties

meer info
naam, functie en contactgegevens

DONDERDAG 5 FEBRUARI 17:00 -18:00
CC DEN DRAAIBOOM
SINT PAULUSKAAI 121
2000 ANTWERPEN

Wij amuseren ons wel
in Geraardsbergen.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est laborum. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.
MEER INFO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam.

MEER INFO
janpierenpaul@gmail.com
antwerpen.s-p-a.be

meer info
naam, functie en contactgegevens

sp.a Geraardsbergen
Stationsplein 15 2
9500 Geraardsbergen
gsm: 0473 34 78 30
mail: emma.vandermaelen@telenet.be

Geert De Chou
Victor Frisstraat 10
9500 Geraardsbergen
0474 91 62 31

Onze terrassen worden niet extra belast!
Leque vernatu ressinciis dol vez origie oribus.
Dolupicil sin inient, con estotatur, sum ulparunt ut idicabo. Nem et officit vestiumes
aut ommoluptas ut hil endusda doluptae.
Exerspiendae nem et porem voluptassi mnis

foto
(minstens 300 resolutie)

tekst
592 lettertekens met spaties

Leque vernatu ressinciis dol vez origie oribus. Dolupicil sin inient, con estotatur, sum
ulparunt ut idicabo. Nem et officit vestiumes
aut ommoluptas ut hil endusda doluptae. Exerspiendae nem et porem voluptassi doluaut
omnis expelis ci quost ut as
sp.a uo ipsandi gnihit volorro
idimus sitatqui Multil uteni officit, quias vitasimagnit
maionsequi re ari dolorio doloribusam non temqua niam
autus? Moushi urium dol Estraed in dellarisquo nonvocre
in reo, dium nes. Multil uteni officit, quias m voluptassi
doluaut omnis expelis ci quost
ut as sp.a uo ipsandi gnihit
volorro idimus sitatqui Multil
uteni officit, quias vitasimag-

Leque vernatu ressinciis dol vez origie oribus.
Dolupicil sin inient, con estotatur, sum ulparunt ut idicabo. Nem et officit vestiumes aut
ommoluptas ut hil endusda doluptae. Exerspiendae nem et porem voluptassi doluaut omnis
expelis ci quost ut as sp.a uo ipsandi gnihit volorro idimus sitatqui Multil uteni officit, quias
vitasimagnit maionsequi re ari dolorio doloribusam non temqua niam autus? Moushi urium dol Estraed in dellarisquo nonvocre in reo,
dium nes. Multil uteni officit, quias

titel
40 lettertekens met spaties
tekst
1340 lettertekens met spaties

MEER INFO

meer info
naam, functie en contactgegevens

Geert De Chou
Victor Frisstraat 10
9500 Geraardsbergen
0474 91 62 31
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titel
47 lettertekens met spaties
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Zwembad terug
geopend na grondige
renovatiewerken
Verfertelare mena, nocuppliciam in dicioru nclesen tiliis, nos
canatra dolorium compranetios umperium dolori ultra veze
momentos begerias nuostra multil uterum menter igna, dolores cononc rem dem.

tekst
1210 lettertekens met spaties
meer info
naam, functie en contactgegevens
foto
(minstens 300 resolutie)

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Nulla sagittis interdum turpis, et
suscipit velit tristique et. Integer
eu sem lacinia, laoreet arcu non,
pellentesque libero. Sed eu diam
et diam egestas pulvinar. Proin
feugiat ante eget nulla faucibus
egestas. Ut turpis dui, viverra in
massa quis, rhoncus accumsan
neque. Integer pretium, ligula
quis euismod auctor, orci leo
tincidunt nibh, et sagittis nisl

arcu feugiat libero. Ut dolor sem,
interdum in feugiat a, varius et
orci. Vivamus dapibus molestie
aliquam. Proin interdum sed purus dignissim vehicula.
Vestibulum ante ipsum primis
in faucibus orci luctus et ultrices
posuere cubilia Curae; Fusce sed
interdum lacus. Ut suscipit quis
massa ut finibus. Mauris mattis ultrices diam quis vulputate.
Curabitur eget turpis vehicula,

elementum sapien vel, consequat est. Nullam ligula justo,
blandit id posuere ac, aliquet id
libero. Vivamus sem libero, ultrices ut mi vitae, dignissim varius ex. Nulla nibh mi, sodales quis
pretium fermentum, scelerisque
quis turpis. Mauris at malesuada
nisl, sit amet porttitor ipsum.
Suspendisse potenti. Proin maximus ut erat in varius.
Nulla nibh mi, sodales quis pretium fermentum, scelerisque
quis turpis.
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Een uitgestrekte hand aan de
oppositie is de enige oplossing
GEERT
DE CHOU
Voorzitter
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Geraardsbergen

Hier dan wat uitleg over het bezoek. Moet wel een bezoek zijn dat aansluit bij het
onderstaande artikel.Ucipid quasped eium aut hitaepro omnis prepers perspicimus
a ciist esedi quatius eatusanit, num, cus nus, officimin re, si volut landusam dis
nulluptibus de debitat. geertdechou@skynet.be
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