
In et eic tes sim ent, ulparum 
ipsa dit, venihilique de veris pos 
ex elisimin ressusandae idus-
ande labo. Giae officiunt alit 
explature comnihi llacerio eium 
volorrum am doluptaque ent 
explit volestium faccus ipsant 
acepu.

Dia quiasimped eatis quati sam, 
nate doloruptae nonse nostotati 
dictur samuscit alique volut ut 

asperit ex es et aliassi nveligen-
dae quam, omnimo mi, nullabo. 
Tuscil intior reiunt aut aut que 
ventota quisti qui voluptate rem 
et vende susandam dolest, as 
essimi, consequi cuptate cus 
moluptat aligenissum rerrore 
cuptatempos seni.

Delitaes alit que molorecusdam 
eateces magnatur rectem vo-
lenim quibus ra sum liqui repe 

voluptam non pa nonsequi te-
tur, simos sum utempor acerum 
lias mintist, offi  cit quid magni 
nonserionsed etur, el maxim 
asinvenit eturem ventecte pro 
dolorepero ene voluptassus res 
mi, comnihi lliqui nost pelesed 
quatios ditisse sa del id et labo. 

To occulli tatianist quasit, 
coris ilique volor aut eseque 
niatiosant. Xerspic aereperciis 
magnimus as exerum exerror 
aut que ne veriosam nati aut 
rerovidemque offi  c tem rem is 
doluptatum sandi dolorpos nis 
do. To occulli tatianist quasit, 
coris ilique volor aut eseque 
niatiosant. Xerspic aereperciis 
magnimus as exerum exerror 
aut que ne veriosam nati aut 
rerovidemque.
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“Om corona te verslaan, 
is solidariteit nodig.

En ook daarna is solidariteit  dé sleutel 
om iedereen weer vooruit te doen gaan. 

Samen gaan we daar voor zorgen.”

Conner Rousseau
Nationaal voorzitter

@sp.a.herk 

Hier komt een grote titel 
met een lokaal verhaal

#meer info
Naam Voornaam
Adresregel + huisnummer
0000 + stad/gemeente
Email@email.be
0494823845
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INVESTEREN IN DE 
TOEKOMST VAN MENSEN

ONZE 7AMBITIES UIT HET REGEERAKKOORD

1. INVESTEREN IN ZORG 
 EN ZORGPERSONEEL
– 1,2 miljard voor betaalbare 

zorg 
– 4.500 extra jobs in de zorg
– 6% meer loon voor 

zorgpersoneel

2. INVESTEREN IN LONEN 
 EN PENSIOENEN
– 2 miljard voor betere 

pensioenen
– Streven naar € 1.500 

minimumpensioen
– Langer werken = meer 

pensioen 
– Lonen van al wie het land 

draaiende houdt, gaan 
omhoog

– Minder belastingen op werk

3. VEILIGHEID   
 GARANDEREN
– Zero tolerance voor geweld 

tegen politie
– 1.600 agenten extra per jaar
– Relschoppers en criminelen 

blijven niet ongestraft

4. SOCIAAL KLIMAATBELEID
– Een sociaal en ambitieus 

klimaatplan zonder dat de 
elektriciteitsfactuur stijgt

– Investeren in betere 
treinverbindingen

5. EERLIJKE BELASTINGEN
– Bijdrage van grote bedrijven 

als Facebook, Google en 
Amazon

– Minimumbelasting voor 
multinationals

6. STRIJD TEGEN ARMOEDE
– Laagste uitkeringen verhogen
– OCMW’s versterken
– Kosten van deurwaarders 

verlagen 
– Sociaal tarief elektriciteit 

uitbreiden

7. VLOTTERE MOBILITEIT
– Trein stipt, betaalbaar, 

comfortabel 
én toegankelijk voor iedereen

– Meer goederen per spoor, 
minder vrachtwagens op de 
weg
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“Om corona te verslaan, 
is solidariteit nodig.

En ook daarna is solidariteit  dé sleutel 
om iedereen weer vooruit te doen gaan. 

Samen gaan we daar voor zorgen.”

Conner Rousseau
Nationaal voorzitter

In et eic tes sim ent, ulparum 
ipsa dit, venihilique de veris pos 
ex elisimin ressusandae idus-
ande labo. Giae officiunt alit 
explature comnihi llacerio eium 
volorrum am doluptaque ent 
explit volestium faccus ipsant 
acepu.

Dia quiasimped eatis quati sam, 
nate doloruptae nonse nostotati 
dictur samuscit alique volut ut 

asperit ex es et aliassi nveligen-
dae quam, omnimo mi, nullabo. 
Tuscil intior reiunt aut aut que 
ventota quisti qui voluptate rem 
et vende susandam dolest, as 
essimi, consequi cuptate cus 
moluptat aligenissum rerrore 
cuptatempos seni.

Delitaes alit que molorecusdam 
eateces magnatur rectem vo-
lenim quibus ra sum liqui repe 

voluptam non pa nonsequi te-
tur, simos sum utempor acerum 
lias mintist, offi  cit quid magni 
nonserionsed etur, el maxim 
asinvenit eturem ventecte pro 
dolorepero ene voluptassus res 
mi, comnihi lliqui nost pelesed 
quatios ditisse sa del id et labo. 

To occulli tatianist quasit, 
coris ilique volor aut eseque 
niatiosant. Xerspic aereperciis 
magnimus as exerum exerror 
aut que ne veriosam nati aut 
rerovidemque offi  c tem rem is 
doluptatum sandi dolorpos nis 
do. To occulli tatianist quasit, 
coris ilique volor aut eseque 
niatiosant. Xerspic aereperciis 
magnimus as exerum exerror 
aut que ne veriosam nati aut 
rerovidemque.

Hier komt een grote titel 
met een lokaal verhaal

#meer info
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Adresregel + huisnummer
0000 + stad/gemeente
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– 1,2 miljard voor betaalbare 1,2 miljard voor betaalbare 
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– 4.500 extra jobs in de zorg4.500 extra jobs in de zorg
– 6% meer loon voor 

zorgpersoneel

2. INVESTEREN IN LONEN 2. INVESTEREN IN LONEN 
 EN PENSIOENEN EN PENSIOENEN
– 2 miljard voor betere 

pensioenen
– Streven naar € 1.500 

minimumpensioen
– Langer werken = meer 

pensioen 
– Lonen van al wie het land 

draaiende houdt, gaan 
omhoog

– Minder belastingen op werk

3. VEILIGHEID   
 GARANDEREN
– Zero tolerance voor geweld 

tegen politie
– 1.600 agenten extra per jaar
– Relschoppers en criminelen 

blijven niet ongestraft

4. SOCIAAL KLIMAATBELEID
– Een sociaal en ambitieus 

klimaatplan zonder dat de 
elektriciteitsfactuur stijgt

– Investeren in betere 
treinverbindingen

5. EERLIJKE BELASTINGEN
– Bijdrage van grote bedrijven 

als Facebook, Google en 
Amazon

– Minimumbelasting voor 
multinationals

6. STRIJD TEGEN ARMOEDE
– Laagste uitkeringen verhogen
– OCMW’s versterken
– Kosten van deurwaarders 

verlagen 
– Sociaal tarief elektriciteit 

uitbreiden

7. VLOTTERE MOBILITEIT
– Trein stipt, betaalbaar, 

comfortabel 
én toegankelijk voor iedereen

– Meer goederen per spoor, 
minder vrachtwagens op de 
weg

NATIONAAL STUK

NATIONAAL STUK

LOKAAL  STUK

tekst 1270 tekens incl. spaties
titel 50 tekens incl spaties



‘t Is gebeurd. 
Onze @KingConnah 
doet mee aan 
#deslimstemensterwereld. 
Quiztips zijn altijd welkom 
via de instagrampagina 
van Conner.

#succes #Vooruit #stress 
#theslicksocialist

“Vandaag moet ge nog altijd een 
kostuum aandoen om serieus  
genomen te worden. Wel, weg 
daarmee. Als je elke dag je best doet 
in ’t leven, moet je vooruit kunnen. 

Vlaamse regering doet steden en 
gemeenten in Vlaams-Brabant bloeden

Edito

Hier komt dan het edito ingevuld 
door de lokale voorzitter of een ande-
re mandataris. Ibuscius ne mi, cum re 
culpa cum dis doluptatem ant erupta-
tur, accum expliae experum sum ium 
volluptatiis que nimil et eic te solest 
etus quossent iur, invenestium qui ut 
quoditatus volori di.

Faccus adit laborpor sequi consera-
tur,alitatecab invelecerit dicit, sit el 
modi consequi nias molestrum aditiae 
opta doluptatur re, id et qui volorentis 
dest fuga. Odit alibust, ea cone ist lat 
aboriori offi  ciet paruptatem natem 
non cone dolorerum res eatem sunt. 
Ibuscius ne mi, cum re culpa cum dis 
doluptatem ant eruptatur, accum ex-
pliae experum sum ium volluptatiis 
que nimil et eic te solest etus quossent 
iur, invenestium qui ut.

Natem non cone dolorerum res eatem 
sunt.Agnam reicab ipis ipictotat. Itas 
ipsum lab invenda si nobis am ut ut 
autem idus dundes aut volessitae est 
que si demquam, seque volum et la-
tur? Optat quis duciatur, unt verum et 
aut aliquos repratia deles re cus. Ibus-
cius ne mi, cum re culpa cum dis do-
luptatem ant eruptat.  

connor.rousseau@s-p-a.be facebook.com/connerrousseau twitter.com/conner_rousseau instagram.com/kingconnah

Hierkomt dan de eigenlijke tekst. Offic 
to dolut est intem repudam ex explaut 
enisquo blab ipsam sum doloremquam, 
nosam erumet volorit, comni omni qua-
ment aspitas ut labores es.It essi nobis cus 
audamentin cus, ium doluptat. 

Ratia conseque dis im et eate placcus, om-
nis di dunt fugiatenim sitiate 
dusandae siment, tendiscid 
unt, offi  c tendam et harchi-
lit, nobitiumque ommosam 
fugitio nsequiasinum resequi 
ad molut quas alite.

Agnation pro quunt, sinimi, 
conet erias iusa ipit rae natur? 
Ur molupic iendunt re pliquod 
eum qui blat aut aborion 
serempo rernati aspernat 
eic tecon ni dio incipid ea ducipieniet 
poritiones eicient ipitio. bla bla whatsup 
baby of me lignatius rerordolorium audi 
sust moleser sperspelitis nus audaes expel 
ipsusdandem in ex eumqui adit,ugiatenim 

sitiate dusandae siment, tendusdae lum et 
latur? Optat quis duciatur, unt verumne pro 
con ni.vDiscid unt, fugitio nsequiasinum 
resequdio incipid. 

Whatsup baby of me lignatius rerordolo-
rium audi sust moleser sperspelitis nus 
audaes expel ipsusdandem in ex eumqui 

adit,ugiatenim sitiate dusandae siment, 
fugitio nsequiasinum resequdio incipid.
rium audi sust moleser sperspelitis nus 
audaes expel ipsusdandem in ex eumqui 
fugitio nsequiasinum.

Hier komt een mooie quote  
dat de essentie van het 

verhaal weergeeft en nog 
wat extra  info voor de hele  

volledige storytelling.

Naam Voornaam
Functie

Meryame Kitir
minister van Ontwikkelingssamenwerking 
en Grootstedelijk Beleid

Liever digitaal? 
Lees meer via 
onze website.

Volg ons onze afdeling op facebook & instagram

15/10

Vooruitzicht

Jaarlijks mosselfestijn in de 
parochiezaal

Ed modi dolupis asperspe nisquunt, 
ernatis non pa nobist, omnis aut venihi-
ciis explab iliqui aciet escium consequi 
autaturibus. Ehendia nonsequ iasit, 
quiamen dicis re dolorumque lab idel id 
eat labo. ri ab iducidundis eos non.

Extra informatie zoals contactgege-
vens, locatie, contactpersoon voor 
meer info kan hier geschreven wor-
den. Dit kan allemaal hier worden 
opgesomt op maximaal vijf lijntjes.

Gespreksavond met nationaal 
voorzitter Conner Rousseau
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#meer info
Naam Voornaam
Adresregel + huisnummer
0000 + stad/gemeente
Email@email.be
0494823845

#meer info
Naam Voornaam
Adresregel + huisnummer - 0000 + stad/gemeente -Email@email.be - 0494823845
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Ed modi dolupis asperspe nisquunt, 
ernatis non pa nobist, omnis aut venihi-
ciis explab iliqui aciet escium consequi 
autaturibus. Ehendia nonsequ iasit, 
quiamen dicis re dolorumque lab idel id 
eat labo. ri ab iducidundis eos non.

Extra informatie zoals contactgege-
vens, locatie, contactpersoon voor 
meer info kan hier geschreven wor-
den. Dit kan allemaal hier worden 
opgesomt op maximaal vijf lijntjes.

meer info mail info@spaherk.be

‘t Is gebeurd. 
Onze @KingConnah 
doet mee aan 
#deslimstemensterwereld. 
Quiztips zijn altijd welkom 
via de instagrampagina 
van Conner.

#succes #Vooruit #stress 
#theslicksocialist

“Vandaag moet ge nog altijd een 
kostuum aandoen om serieus  
genomen te worden. Wel, weg 
daarmee. Als je elke dag je best doet 
in ’t leven, moet je vooruit kunnen. 

Meryame Kitir
minister van Ontwikkelingssamenwerking 
en Grootstedelijk Beleid

Lees meer via 
onze website.

#social media

NATIONAAL STUK

Vlaamse regering doet steden en 
gemeenten in Vlaams-Brabant bloeden
Hierkomt dan de eigenlijke tekst. Offic 
to dolut est intem repudam ex explaut 
enisquo blab ipsam sum doloremquam, 
nosam erumet volorit, comni omni qua-
ment aspitas ut labores es.It essi nobis cus 
audamentin cus, ium doluptat. 

Ratia conseque dis im et eate placcus, om-
nis di dunt fugiatenim sitiate 
dusandae siment, tendiscid 
unt, offi  c tendam et harchi-
lit, nobitiumque ommosam 
fugitio nsequiasinum resequi 
ad molut quas alite.

Agnation pro quunt, sinimi, 
conet erias iusa ipit rae natur? 
Ur molupic iendunt re pliquod 
eum qui blat aut aborion 
serempo rernati aspernat 
eic tecon ni dio incipid ea ducipieniet 
poritiones eicient ipitio. bla bla whatsup 
baby of me lignatius rerordolorium audi 
sust moleser sperspelitis nus audaes expel 
ipsusdandem in ex eumqui adit,ugiatenim 

sitiate dusandae siment, tendusdae lum et 
latur? Optat quis duciatur, unt verumne pro 
con ni.vDiscid unt, fugitio nsequiasinum 
resequdio incipid. 

Whatsup baby of me lignatius rerordolo-
rium audi sust moleser sperspelitis nus 
audaes expel ipsusdandem in ex eumqui 

adit,ugiatenim sitiate dusandae siment, 
fugitio nsequiasinum resequdio incipid.
rium audi sust moleser sperspelitis nus 
audaes expel ipsusdandem in ex eumqui 
fugitio nsequiasinum.

Hier komt een mooie quote  
dat de essentie van het 

verhaal weergeeft en nog 
wat extra  info voor de hele  

volledige storytelling.

#meer info
Naam Voornaam
Adresregel + huisnummer - 0000 + stad/gemeente -Email@email.be - 0494823845
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LOKAAL  STUK

tekst 1270 tekens incl. spaties
titel 50 tekens incl spaties
quote 125 tekens incl spaties

Edito

Hier komt dan het edito ingevuld 
door de lokale voorzitter of een ande-
re mandataris. Ibuscius ne mi, cum re 
culpa cum dis doluptatem ant erupta-
tur, accum expliae experum sum ium 
volluptatiis que nimil et eic te solest 
etus quossent iur, invenestium qui ut 
quoditatus volori di.

Faccus adit laborpor sequi consera-
tur,alitatecab invelecerit dicit, sit el 
modi consequi nias molestrum aditiae 
opta doluptatur re, id et qui volorentis 
dest fuga. Odit alibust, ea cone ist lat 
aboriori offi  ciet paruptatem natem 
non cone dolorerum res eatem sunt. 
Ibuscius ne mi, cum re culpa cum dis 
doluptatem ant eruptatur, accum ex-
pliae experum sum ium volluptatiis 
que nimil et eic te solest etus quossent 
iur, invenestium qui ut.

Natem non cone dolorerum res eatem 
sunt.Agnam reicab ipis ipictotat. Itas 
ipsum lab invenda si nobis am ut ut 
autem idus dundes aut volessitae est 
que si demquam, seque volum et la-
tur? Optat quis duciatur, unt verum et 
aut aliquos repratia deles re cus. Ibus-
cius ne mi, cum re culpa cum dis do-
luptatem ant eruptat.  

Naam Voornaam
Functie

#meer info
Naam Voornaam
Adresregel + huisnummer
0000 + stad/gemeente
Email@email.be
0494823845

LOKAAL  STUK

tekst 
1100 tekens 
incl. spaties
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Jaarlijks mosselfestijn in de 
parochiezaal

Ed modi dolupis asperspe nisquunt, 
ernatis non pa nobist, omnis aut venihi-
ciis explab iliqui aciet escium consequi 
autaturibus. Ehendia nonsequ iasit, 
quiamen dicis re dolorumque lab idel id 
eat labo. ri ab iducidundis eos non.

Extra informatie zoals contactgege-
vens, locatie, contactpersoon voor 
meer info kan hier geschreven wor-
den. Dit kan allemaal hier worden 
opgesomt op maximaal vijf lijntjes.

LOKAAL  STUK

tekst 
400 tekens 
incl. spaties

Gespreksavond met nationaal 
voorzitter Conner Rousseau
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quiamen dicis re dolorumque lab idel id 
eat labo. ri ab iducidundis eos non.

Extra informatie zoals contactgege-
vens, locatie, contactpersoon voor 
meer info kan hier geschreven wor-
den. Dit kan allemaal hier worden 
opgesomt op maximaal vijf lijntjes.

LOKAAL  STUK

tekst 
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incl. spaties


