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N-VA-nieuwjaars-
receptie
Graag nodigen wij u ook dit jaar 
uit voor onze jaarlijkse nieuw-
jaarsreceptie.

Die vindt plaats op 3 februari in 
de kleine zaal van GC Den Dries. 
U bent vanaf 19 uur welkom voor 
een hapje en een drankje.

Hopelijk kunnen we samen met 
u het glas heffen op het nieuwe 
jaar!

N-VA gaat uitdagingen van 2017 aan
Beste Retienaar,

N-VA Retie kan terugblikken op een 
2016 waarin we heel wat zaken voor 
u hebben gerealiseerd. De actie ‘Retie 
stopt met roken’, de nieuwe  kinderop-

vang, de renovatie van de school: we 
blikken er allemaal fier op terug.

In 2016 zijn kwamen er ook een  aantal 
onverwachte  zaken op ons af en was het 
aan ons om alles in goede banen te leiden. 
Zo denk ik o.a. aan de vluchtelingencrisis 
en de wateroverlast, waar onze schepenen 
onmiddellijk hebben ingegrepen om tot 
concrete oplossingen te komen.

Blijf op de hoogte van onze  
inspanningen
Wij merken geregeld op dat u als bewoner 
van Retie niet altijd weet wat N-VA Retie 
doet of betekent in deze gemeente. Daar-
om sturen wij u op geregelde tijdstippen 
deze folder. Zo blijft u op de hoogte van 
wat er zich allemaal afspeelt in Retie en 
waar onze partij voor staat. Op Facebook 
en op onze website kan u alles over ons en 
onze activiteiten terugvinden en ontdek-
ken wie we zijn en wat we doen.

De N-VA kijkt al uit naar 2017, met een 
heleboel nieuwe uitdagingen waarover 
we u zeker in onze folders op de hoogte 
zullen houden. Of kom gewoon samen 
met ons het glas heffen op het nieuwe jaar. 
U bent van harte welkom op 3 februari in 
GC Den Dries.

3 februari 2017
Vanaf 19 uurGC Den Dries(kleine zaal)

“In 2016 deden we al heel 
wat voor de inwoners. 
Volgend jaar willen we nog 
meer doen.”
Bruno Van Hecke, voorzitter N-VA Retie

N-VA Retie wenst u allemaal warme en  
liefdevolle feestdagen en een gezond 2017!
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Retie (be)weegt
Na twee geslaagde edities van 
‘Retie stopt met roken’, start 
de gemeente in januari met de 
nieuwe actie ‘Retie (be)weegt’. 
Voor de rokers die nog niet 
gestopt zijn of terug begonnen, 
worden er zeker nog opnieuw 
groepssessies georganiseerd 
door de gemeente. 

N-VA zet u in beweging
De media overspoelen ons vaak met 
berichten dat we te weinig bewegen of 
te ongezond eten. Volgens sommige 
statistieken weegt zelfs de helft van de 
volwassen Vlamingen te veel. Daar-
om willen we Retie aanzetten om zo 
vaak mogelijk gezond te eten en meer 
te bewegen. 

We willen u in beweging zetten in 
samenwerking met verschillende 
Retiese verenigingen. Zij zullen hun 
bestaande beweegaanbod openstellen 
voor de deelnemers van het project. 

Maar ook nieuwe initiatieven zijn 
welkom.

Een gezonde geest in een  
gezond lichaam
Naast het beweeggedeelte zal de 
gemeente ook tal van activiteiten 
rond gezonde voeding organiseren. 
We denken daarbij aan informa-
tie over BMI en buikomtrek, aan 
een winkeloefening met lezen van 
etiketten op voedingswaren en aan 
kookworkshops. Ook verschillende 
Retiese eetgelegenheden doen een 
extra inspanning om de deelnemers 
te ondersteunen.

Bij het startmoment op 2 februari 
wordt iedere deelnemer individu-
eel gewogen en krijgt hij of zij  een 
bia-analyse: een betrouwbare en vei-
lige meting die informatie geeft over 
de verhouding tussen de hoeveelheid 
vet, vocht en spiermassa. Alles wordt 
begeleid door ervaren diëtisten. 

Kristel Pelckmans
Schepen van Gezondheid

Nieuw N-VA-lid in de kijker:
Serge Timmermans: 
“De klik met de N-VA 
was er snel”
Serge Timmermans een 44-jari-
ge zelfstandige. Hij is actief bij 
N-VA Retie sinds begin 2016.  
We zochten hem op voor een kort 
gesprek.

“Een paar bestuursleden zijn destijds bij 
mij thuis langs geweest om de stand-
punten en de werking van de partij toe 
te lichten”, vertelt Serge. “De klik was 
wederzijds en daarmee was mijn keuze 
gemaakt. Ik ben lid geworden en heb er 
nog geen moment spijt van.”

“Wij komen met onze groep regelmatig 
bijeen om actuele punten te bespreken, 
om onze mandatarissen te ondersteu-
nen en richting te geven in belangrijke 
beleidskeuzes. Overweeg jij ook om lid te 
worden van de N-VA? Wil je jouw visie 
of ideeën bespreken met partijgenoten? 
Klop dan zeker eens aan bij N-VA Retie. 
Onze deur staat altijd voor jullie open. 

Hopelijk tot binnenkort!”

Ga veilig oud op nieuw in 

Neem de feestbus van De Lijn! 
Al een aantal jaren zorgt onze gemeente er samen met de gemeentes Dessel 
en Arendonk voor dat u gebruik kan maken van een bus tijdens de oude-
jaarsnacht. Ook dit jaar kan u uw ticket afhalen in het gemeentehuis en de 
bibliotheek. 

Let wel op: deze bus rijdt van Arendonk via Retie en Dessel naar Mol en 
omgekeerd. Zo beleef je de overgang naar 2017 zonder zorgen.

 Heb je interesse maar wil je nog wat meer uitleg?  
Kom dan zeker naar ons gratis infomoment op 12  
januari 2017 om 20 uur in Den Dries. Je kan ook al eens  
een kijkje nemen op onze website www.retiebeweegt.be.

Driekoningen in Retie

Ga jij ook zingen  
op 5 en 6 januari?
Op 5 januari is het traditiegetrouw Driekoningen in Retie. 
In de voor- en namiddag gaan heel wat kinderen van deur 
tot deur en tegen de avond is het de beurt aan de volwas-
senen. De dag erna, op 6 januari, wordt er Driekoningen 
gezongen in Schoonbroek! 

Hou deze mooie Retiese traditie mee in ere en zorg ervoor dat Retie het 
zangdorp bij uitstek blijft.

Wie moet in 2017 optreden 
tijdens Zomer in Retie?
Het is winter en dat wil zeggen dat we stilletjes  
aan gaan nadenken over de ‘Zomer in Retie’.  
Meer bepaald beginnen we rond deze periode te 
brainstormen over de programmatie van lokale  
muzikale groepjes tijdens onze picknicks aan De Vest 
in juli.

Ken je een groepje of speel je zelf in een bandje? Geef je gegevens 
dan door via thomas.wynants@retie.be en wie weet sta je op de 
planken op één van de zondagse picknicks in juli 2017 in Retie.

Dag van de Jeugdbeweging

Retie zet jeugdbewegingen  
in de bloemen
Op vrijdag 21 oktober was het de ‘Dag van de  
Jeugdbeweging’.  Alle leden van een jeugdbeweging 
kregen op de Markt in Retie  en op het kerkplein  
in Schoonbroek ‘s morgens vroeg een heerlijke  
koffiekoek en warme chocomelk.

Bij deze wens ik alle jeugdbewegingen van Retie – Scouts, 
Chiro, KLJ & jeugd Rode Kruis – te bedanken voor hun  
vrijwillige inzet doorheen het jaar. Ook aan de jeugdraad  
en jeugdhuis JK2470: een dikke merci om de ‘Dag van de 
Jeugdbeweging’ mee te ondersteunen!

Thomas Wynants, schepen van Jeugd

 Meer info: 
www.zing-ze.be/bedelzangtraditie/driekoningen

Driekoningen, Driekoningen,
geef mij ‘ne nieuwen hoed;
M’nen ouwen is verslete,

ons moeder mag ‘t nie weten.
Onze vaoder heget gèld

op de rooster geteld.



n-va.be/deveranderingwerkt

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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:     /     /


