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Veilig thuis in een welvarend Ingelmunster

INGELMUNSTER
V.U.: JAN ROSSEEL, HENDRIK CONSCIENCESTRAAT 9A, 8770 INGELMUNSTER 

Jan Rosseel – Davy Claerhout – Dirk Debaere – Marie-Christine Tanghe – Nadine Verheye – Sylvie Viaene – Dorine Behaeghe –  
Steven De Maesschalck – Diederik Vanderheeren – Martine Vandamme (Evy Vanoverbeke ontbreekt op de foto)

Het nieuwe bestuur van N-VA Ingelmunster 
wenst u een deugddoende vakantie toe!

Voorwoord 

Ingelmunster leeft!
De eerste warme zomerzon laat zich voelen. Dat merk je terug aan de goedgevulde Ingelmunsterse terrasjes, 
de lekkere geur van BBQ’s, de vele fietsers en wandelaars in ons dorp en op ons marktplein voetbalgekte, 
want de wereldbeker is halfweg…

Vlaams feest
Op zondag 8 juli vieren we in Ingelmunster het feest van de Vlaamse gemeenschap! Ik roep dan ook iedereen op om met zoveel mogelijk 
Ingelmunsternaren samen feest te vieren. Groot, klein, jong en minder jong, iedereen is welkom! 

’s Morgens kunt u bij de N-VA terecht voor een lekker ‘goeiemorgen Ingelmunster’-ontbijt in het Jeugd- en Ontmoetingscentrum  
‘Don Bosco’. Vanaf 18 uur is er op dezelfde locatie een groot Vlaams feest met De Kemels als opwarmer en Guy Swinnen Band als hoofdact.

Hang de Leeuw uit
Meteen lanceer ik ook een warme oproep om op 11 juli uw huis te sieren met de Vlaamse Leeuwenvlag.  
Bij een Vlaams feest hoort die feestelijke vlag. Een vlag kunt u steeds bekomen bij onze bestuursleden.

Verder wens ik jullie allen een welverdiende, deugddoende en ontspannende vakantie toe.

Jan Rosseel, voorzitter N-VA Ingelmunster
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Op vrijdag 11 mei was een delegatie 
van het N-VA-bestuur present op de 
wekelijkse markt. Met gele roosjes 
werden de mama’s letterlijk in de 
bloemetjes gezet.

Nieuw digitaal meldpunt 
‘meldING8770’
Dagelijks melden mensen ons zaken in verband met loslig-
gende stoeptegels, geurhinder, zwerfvuil, kapotte vlaggen, 
enzovoort. Om ervoor te zorgen dat deze meldingen voortaan 
op dezelfde manier behandeld worden, lanceert het gemeente-
bestuur het centraal meldpunt ‘meldING8770’.

Stel, u wandelt door Ingelmunster en u ziet plots enkele 
losliggende tegels in het voetpad die voor gevaarlijke situaties 
kunnen zorgen. Als bezorgde burger wilt u het bestuur zo snel 
mogelijk op de hoogte brengen. Via www.melding8770.be 
geeft u op een eenvoudige manier uw melding door, u voegt er 
eventueel een foto aan toe en kan op een digitale kaart precies 
aanduiden waar het probleem zich situeert. Zodra uw melding 
bij ons binnenkomt, kijken we uw informatie na en gaat alles 
door naar de bevoegde dienst die het probleem kan oplossen!

Het 4de N-VA-ontbijt
Op 8 juli organiseert N-VA Ingelmunster voor de 
4de keer een ontbijt.

Hier krijgt u de 
kans om van 
dichtbij eens 
kennis te maken 
met onze lokale 
N-VA-afdeling en 
de bestuursleden. 
We starten vanaf 
8.30 uur en eindi-
gen rond 11 uur. 
Prijs voor het ontbijt is 5 euro voor volwassenen. 
Kaarten kunt u bekomen bij de bestuursleden of via 
mail naar jan.rosseel@n-va.be of 0476-616564.

Ga mee naar Plopsaland
Op zondag 16 september organiseert de N-VA voor u en uw familie haar 
jaarlijkse familiedag. Iedereen die deel uitmaakt van de grote N-VA- 
familie is dan van harte welkom om te genieten van de topattracties van 
Plopsaland in Adinkerke.

Om in te schrijven, surf naar www.n-va.be/familiedagplopsaland. U betaalt 10 euro per 
volwassene en 5 euro voor kinderen tussen 3 en 12 jaar oud. Kinderen jonger  
dan drie mogen gratis binnen. Op de dag zelf krijgt u uw inschrijvingsgeld terug  
in de vorm van drankbonnetjes.

Wij leggen zoals elk jaar bussen in naar de familiedag. De dichtstbijzijnde opstapplaatsen 
zijn het station van Ingelmunster (opstappen om 7.40 uur), Izegem Frunpark (opstappen om 
8 uur) en Roeselare parking Hallen (om 8.30 uur). De bus kost 5 euro per persoon. U reser-
veert uw plaats bij Wilfried Dujardin op wilfried.dujardin@n-va.be of via 0495 37 36 63. 
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Ingelmunster 

in beeld



Wij zijn thuis in West-Vlaanderen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in West-Vlaanderen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend West-Vlaanderen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend West-Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


