
6 mei 2014  

Beste ,

De campagne voor de verkiezingen van zondag 25 mei draait op volle toeren. Samen
met een hele reeks ander CD&V-kandidaten breng ik nu in heel de Antwerpse regio
ons verhaal. Voor mij is dat contact met de lokale afdelingen en militanten niets
nieuws, want ik hou eigenlijk al de hele legislatuur in het parlement contact met de
basis. Zoals eerder al gezegd: zonder die input van mensen uit de straat, van
verenigingen, organisaties beteken je niets. Ook nu weer zijn de vele ontmoetingen
bijzonder leerzaam. Omgekeerd vertel ik samen met de andere CD&V-kandidaten
ons verhaal. We hebben een sterk project, waarin we geloven in de toekost van een
sterk Vlaanderen in een sterker land. En vooral binnen de huidige structuren, aardig
bijgewerkt dankzij de nieuwe staatshervorming, veel willen bijspijkeren. Voor mij gaat
het om een sterk lokaal beleid met perspectief voor iedereen, ongeacht leeftijd of
origine.

Ik hoop u te ontmoeten tijdens mijn campagnetocht.

Hartelijk,

Nahima

http://issuu.com/nahimalanjri/docs/folder_-_110x110?utm_source=Nieuwsbrief+-+Nahima+Lanjri&utm_campaign=Nieuwsbrief+14+april+2014&utm_medium=email


Wilt u meer weten over mijn prioriteiten
voor de volgende legislatuur ? Klik dan snel
op mijn folder of surf naar 
http://www.nahima.be/nl/verkiezingen-2014

Campagne in beeld

Voorstelling 3D-plan Antwerpen (2 mei 2014)

http://www.nahima.be/nl/verkiezingen-2014?utm_source=Nieuwsbrief+-+Nahima+Lanjri&utm_campaign=Nieuwsbrief+14+april+2014&utm_medium=email


Markt Heist-op-den-Bergh (4 mei 2014)



Hoevefeesten Hemiksem (4 mei 2014)

  

Sint-Jansmarkt en zaterdagmarkt (2 en 3 mei 2014)



      

Ontbijt CD&V-Grobbendonk (27 april 2014)

Puurs swingt  (3 mei 2014)



   

Nationale erfgoeddag in Mechelen ( 27 april 2014)

CD&V Brunch Geel  (4 mei 2014)



Debat éénheidsstatuut arbeiders - bedienden  (24 april 2014)

  

Huis-aan-huisbezoeken in Berchem (11 april 2014)



Markt in Brasschaat  (5 mei 2014)

Debat over rol en reglementeringen moskeeën (Moskee Kebdana) (26 april 2014)



Wereldkinderfeest van de unie van Turkse verenigingen (1 mei 2014)

Brunch V&M-Hemiksem  ( 6 april 2014)



En een dikke merci !! aan alle plakploegen die in de weer zijn

      



    



   

Meer foto's zien ? Klik hier

Nahima Lanjri
Paleis der Natie

1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 

E-mail: nahima.lanjri@dekamer.be
Facebook: klik hier 

 
Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail

of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!
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http://www.facebook.com/profile.php?id=1592512645
http://www.nahima.be/index.php?id=8&utm_source=Nieuwsbrief+-+Nahima+Lanjri&utm_campaign=Nieuwsbrief+14+april+2014&utm_medium=email



