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Verkeersveilig Retie is prioriteit
Een verkeersveilige samenleving begint aan de basis. Daarom plaatste 
het gemeentebestuur aan alle schoolpoorten van de gemeente een  
spandoek met als slogan: ‘Fluo en helm in het verkeer doen het altijd 
weer’. Met deze actie willen we het belang van zichtbaarheid in het  
verkeer nogmaals in de verf zetten. Dat komt de veiligheid alleen maar 
ten goede.

Draag dus een fluovestje als je te voet of met de fiets naar school trekt. Het zou een auto-
matisme moeten zijn, net zoals je een autogordel omdoet als je in de wagen stapt.

De gemeente stelt binnenkort ook een aantal helmpjes ter  
beschikking voor de lagere scholen in Retie. Op die manier kan 
onze Retiese jeugd zich nog veiliger op straat begeven dan nu. 

Junior Journalistenwedstrijd
Schrijftalent in overvloed 
in Retie
Ook op 22 januari zette Davidsfonds Retie 
de winnaars van de Junior Journalisten-wed-
strijd in de bloemetjes. Deze schrijfwedstrijd 
voor jongeren tussen 10 en 18 jaar deed heel 
wat jonge Retienaars in de pen kruipen. Eline 
Scheepers (basisschool) en Sander Goossens 
(middelbaar onderwijs) wisten de zeskoppige 
jury het meest te overtuigen.

Beste Retienaar,

N-VA Retie is een van de snelst 
groeiende lokale afdelingen van 
onze partij. En daar mogen we 
fier op zijn. Ook dit jaar verwel-
komden we al enkele nieuwe 
leden. Dat vertrouwen verdien je 
enkel met hard werk en doorzet-
tingsvermogen. Ook dit jaar mag 
je die inzet van ons verwachten.

Neem nu het Diftar-systeem 
voor huisvuilophaling dat sinds  
1 januari toegepast wordt. Hierbij 
betaalt de vervuiler, maar dat 
was voor N-VA Retie niet genoeg. 
We zorgden voor bijkomende 
papier- en kartoncontainers én 
voor een vermindering op de 
personenbelasting. Te oordelen 
naar jullie reacties, kunnen jullie 
dat wel smaken. We blijven jouw 
toekomst en die van jouw kinde-
ren veiligstellen.

Heb jij een mening over de dos-
siers die je in dit blad kan lezen? 
Of wil je eens deelnemen aan 
onze acties en activiteiten? Geef 
onze mandatarissen en bestuurs-
leden dan zeker een seintje. 
Samen met jullie zetten we N-VA  
Retie verder op de kaart.

Alvast een schitterend voorjaar 
gewenst. Hopelijk komen we el-
kaar tegen op een gezellig terras 
onder een war-
me lentezon.

Bruno  
Van Hecke
Voorzitter  
N-VA Retie

 Thomas Wynants, schepen van Onderwijs
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Cultuurprijzen 2016

Eigenzinnig dorpsfestival in 
de bloemetjes
Op zondag 22 januari reikte de Cultuurraad van  
Retie de Cultuurprijs 2016 uit. Laureaat was 
Schoonbroek Leeft, het eigenzinnige dorpsfestival 
van Retie Schoonbroek. Dansschool FREEze zorgde 
met enkele bruisende optredens tijdens de pauze en 
na de uitreiking voor een spetterende show.

Schoonbroek Leeft!
Het kermiscomité van Schoonbroek Leeft zorgt elk jaar opnieuw 
voor spectaculaire, culturele, eigenzinnige acts, met aandacht 
voor jong en oud in een goedgevuld dagprogramma. ’s Avonds 
creëren de organisatoren een heuse festivalsfeer met leuke en 
diverse muzikale gasten. 

In 2016 sloot het evenement zelfs af met de wereldberoemde 
Schoonbroekenaar Romeo Blanco. Reden genoeg om alle  
vrijwilligers van het kermiscomité te belonen met de Cultuur-
prijs 2016.

Joris Martens krijgt prijs van Culturele Verdienste
De jury bekroonde ook kunstenaar Joris Martens. Hij mocht de 
prijs van Culturele Verdienste 2016 in ontvangst nemen. Joris, 

die zowel in binnen- als buitenland de 
ene succesvolle tentoonstelling na de  
andere aan elkaar rijgt, werd geprezen 
voor zijn werk als beeldend kunstenaar.

Nieuw klein gesubsidieerd project in Retie

Buurt in de Kijker
Het gemeentebestuur wil alle buurtkermissen in Retie, die de laatste jaren wat onder druk staan, een 
steuntje in de rug geven. Jaarlijks voorzien we daarom een ondersteuning aan maximum twee buurt- 
kermissen binnen het project ‘Buurt in de kijker’. Dat werd in overleg met de kermissen vastgelegd.

Buurtkermissen beogen een grote verbondenheid en versterken 
de gehele buurt. Alle inwoners van het gehucht waar de kermis 
plaatsvindt, moeten op de activiteit welkom zijn. ‘Buurt in de 
kijker’ bestaat daarom uit drie belangrijke pijlers: 

  Basissubsidie (aantoonbare basiswerking)
  Animatie (cultureel optreden, (kinder)animatie, ...)
  Fair trade (lokale duurzame of fair trade producten  

aanbieden)

Kermissen die bewijzen dat ze hierop inzetten, kunnen aan-
spraak maken op een subsidie van maximum 500 euro. Ook  
kunnen de kermissen nog steeds rekenen op het gedeelde  
springkasteel (in samenwerking met de speelpleinwerking) en 
een nieuw aangekochte easy-up partytent in kader van ‘Buurt  
in de kijker’.

 Thomas Wynants, schepen van Cultuur 
en Evenementen

 Twee buurtkermissen maken aanspraak op een subsidie 
van 500 euro.
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207 mensen doen mee met ‘Retie (be)weegt’

Lag het aan het feit dat we begin januari doorgaans 
nog bol staan van de goede voornemens voor het 
nieuwe jaar? We weten het niet, maar feit blijft dat 
we op het infomoment rond gezonde voeding en  
beweging maar liefst 270 mensen mochten verwel-
komen. 207 van hen schreven zich uiteindelijk in 
voor de actie ‘Retie (be)weegt’. 

We beogen niet zozeer een massaal gewichtsverlies door een 
crashdieet. Wel wil de gemeente de inwoners bewustmaken  
van de voordelen van een actievere levensstijl en een gezonde 
voeding. In samenwerking met verschillende verenigingen  
tonen we hoeveel (laagdrempelig) beweegaanbod er wel is in  
Retie. Ook een aantal horecazaken zetten iets gezond in de  
kijker voor ons project. Hopelijk moedigen we steeds meer  
mensen aan om zich op zo’n actievere levensstijl te storten. 

Deelnemers krijgen interessant programma voorgeschoteld
Al de deelnemers van ‘Retie (be)weegt’ zijn ondertussen  
gewogen en hebben een BIA-meting gehad. Een zestigtal  
personen nam ook nog deel aan de fit-test van onze stagiaire 
Leni. Buiten het basisprogramma met de diëtiste zijn alle  
activiteiten vrijblijvend. De deelnemers hebben daarbij de keuze 
uit volgend  programma:

  Extra sessies met diëtiste in kleine groep
 Kookdemo’s
  Winkeloefeningen
  Beweegaanbod van verschillende Retiese verenigingen 
  Extra aanbod van Leni, studente ‘sport en beweging’

Eind mei worden alle deelnemers opnieuw gewogen en ze 
krijgen een tweede BIA-meting. De deelnemers van de fit-test  
worden ook opnieuw getest om de voorruitgang te meten.  
Op 1 juli sluiten we de actie af met een slotevent waarop we  
de groepsresultaten bekendmaken.

Aan alle deelnemers nog heel veel succes. De mensen die dit jaar 
te laat waren met inschrijven krijgen volgend jaar zeker opnieuw 
de kans om deel te nemen. 

 Al de info over het  
beweeg- en voedingsaan-
bod, deelnemende  
handelaars, tips en  
recepten vind je terug  
op de website  
www.retiebeweegt.be.  Kristel Pelckmans,  

schepen van Gezondheid

Wist je dat ...
  de opbrengst van het Driekoningenzingen (Gregioranen, Heemkundige Kring en VVV) en de giften in de kerststal in totaal 1 258 euro 

bedroeg? De Cultuurraad kiest elk jaar een goed doel om dit bedrag aan te schenken. Dit jaar viel de keuze op Sahaya. Deze Retiese 
vzw zorgt voor drinkbaar water en schoolinfrastructuur in Zuid-India.

  N-VA Retie haar ledental op acht jaar tijd heeft verdubbeld?

  de voorstelling ‘Terrasje doen?’ van Toneelkring De Brug weer een groot succes was? Daardoor konden organisatoren 
eind februari tijdens een receptie in het gemeentehuis maar liefst 5 000 euro wegschenken aan drie Retiese goede 
doelen. Samana ‘ziekenzorg’ Retie, KVG Retie en het animatieteam van WZC Annadal Retie waren zeer blij met de gulle 
gift. 

 Eén van de activiteiten op het programma is een kookdemo 
met gezonde voeding.



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:     /     /
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