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Beste inwoners

2017 loopt stillaan op zijn einde. 
Tijd om al even terug te blikken, 
maar ook voorruit te kijken naar 
een heel uitdagend jaar.

Op KrikKrak hebben we heel wat 
bezoekers aan onze stand mogen 
verwelkomen, waar kindjes langs 
kwamen om zich te laten schmin-
ken of een spelletje te spelen.
Er waren ook heel wat mensen 
die even met ons kennis kwamen 
maken en interesse toonden in 
onze werking.

Er staat ons in 2018 een jaar te 
wachten vol nieuwe uitdagin-
gen, waarvan die van zondag 14 
oktober 2018 erg belangrijk is. De 
komende legislatuur willen we ons 
nog meer inzetten voor jou en onze 
gemeente. Daarom hopen wij op 
jouw steun. 

N-VA Retie vindt het heel be-
langrijk dat we ook jouw mening 
horen. Heb jij goede suggesties, 
opmerkingen of verbeterpunten? 
Aarzel dan niet ze ons te bezorgen 
via retie@n-va.be. 

Ik wens iedereen warme en 
liefdevolle feestdagen toe en 
hopelijk mag ik jullie verwelkomen 
op één van onze evenementen die 
we in de nabije toekomst zullen 
organiseren.

Bruno Van Hecke
Afdelingsvoorzitter

Spandoeken, helmen en fluohesjes 
voor meer verkeersveiligheid 
Van veiligheid en zichtbaarheid voor kinderen en jongeren in het  
verkeer wensten we in 2017 een topprioriteit te maken. Na een  
aantal overlegmomenten met zowel de jeugdbewegingen als de 
scholen kwamen we tot het besluit dat we best nog wat extra onder-
steuning kunnen bieden. Dagelijks begeven zich namelijk heel wat 
schoolkinderen in het verkeer. Ook de jeugdbewegingen trekken er  
regelmatig op uit met hun leden. We doen dan ook het nodige met 
onder andere het verspreiden en aanleveren van spandoeken en 
fietshelmen.

Door fietshelmen en fluohesjes aan te 
kopen voor de Retiese scholen maken we 
werk van meer verkeersveiligheid voor 
onze kinderen. 

Er werden al voor alle Retiese scholen en 
jeugdverenigingen spandoeken gemaakt 
met de slogans ‘Fluo en helm in het 
verkeer doen het altijd weer’ en ‘Op de 
baan? Fluohesje aan en gaan’. We willen 
hiermee aantonen dat het wel degelijk 
een verschil kan maken om op te vallen 
in het verkeer. Deze spandoeken hangen 
op een zichtbare plaats aan de gevels van 
de Retiese scholen en jeugdlokalen. 

Naast de spandoeken werden er eind 
september ook 240 fietshelmen gele-
verd in Trap Op en GBR (de Retiese 
lagere scholen). Op die manier kunnen 
schoolkinderen zich tijdens een fietsuit-
stap voortaan met fluohesje én fietshelm 

in het verkeer begeven. Ook leveren 
we aan alle scholen en jeugdverenigin-
gen (Scouts Retie, KLJ Schoonbroek & 
Chiro Retie & Schoonbroek) bijkomende 
fluohesjes. Een fietshelm vermindert 
het risico op ernstige hoofdletsels bij een 
ongeval met meer dan 40 procent. En 
fietsers met een fluohesje aan zijn tot 150 
meter ver zichtbaar in het donker. Ter 
vergelijking: met donkere kledij reikt de 
zichtbaarheid maar tot 20 meter. 

Met deze initiatieven hopen we de  
kinderen en ouders te sensibiliseren. 
Want een fluohesje en 
een fietshelm kunnen 
wel degelijk het ver-
schil maken!

  Thomas Wynants 
Schepen van  
Onderwijs en Jeugd

N-VA
 Retie wenst 

u een fijn 2018!
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Jong N-VA Retie
Ook wij zijn gestart met een jongerenwerking in onze gemeente. Trots kunnen we melden dat er een tiental jongeren in 2017 
aansloten bij N-VA Retie. Dit doet ons uiteraard veel plezier, het toont aan dat er in ons mooie dorp toch best wat geëngageerde 
jeugd rondloopt. Hetzij voor de schermen, hetzij achter de schermen, hetzij uit pure sympathie.

Heb je zelf ook interesse? Neem dan zeker contact met ons via retie@n-va.be.

Op 20 maart 2014 legden we de officiële eerste steen van het nieuwe schoolgebouw Gemeentelijke Basisschool Retie afdeling centrum. En er werd een aantal keer gevraagd: is dat nu allemaal nodig? Al die technische snufjes, die digitale borden, hoog-waardige materialen, hightech- en professionele omgeving met ICT-mogelijkheden voor kinderen en schoolteamleden? Ruime klassen waarin de leerling centraal komt te staan en zelfs een ruime speelplaats met een overdachte inrichting? Ja, zeg ik dan volmondig. Dit was en is allemaal nodig.
Een dikke twintig jaar geleden ging ik ook naar deze school. Toen was alles nog een beetje eenvou-diger. Na de schooluren gingen we naar een bos om een kamp bouwen, op de straat verstoppertje spelen of het spelletje ‘belleke trek’ te doen… Nu is dat voor de kinderen veel moeilijker. Zomaar er-gens een kamp bouwen kan al snel een GAS-boete opleveren. Ook ‘belleke trek’ is veel minder geliefd dan vroeger. En op straat spelen is al helemaal uit den boze met al die auto’s en het drukke verkeer. 

Deze maatschappelijke veranderingen zorgden ervoor dat we een omgeving wilden creëren waar leerlingen kunnen bijleren, maar zich ook kunnen uitleven en ontwikkelen. Ieder op zijn tempo, ieder op zijn manier.

Dit is dus niet zozeer een nieuwe school met nieu-we en vernieuwde gebouwen, maar een school van de toekomst. Een school die niet zelf centraal wil staan, maar zijn leerlingen steeds centraal zet. En dit waar leerlingen niet de ganse dag voor een digi-taal bord zitten te staren. Maar een school waarin het schoolbestuur een duidelijke visie nastreeft: onderwijs als kerntaak, waar leerlingen een aanbod krijgen van bijvoorbeeld taal en wetenschap, maar ook het aanleren van sociale vaardigheden, een school waar cultuur en sport belangrijk zijn, waar men buiten kan spelen en ravotten en zo veel meer.
Deze nieuwe school gaat over deze leerlingen. Leerlingen die elke dag vol toewijding les krijgen en als het ware klaargestoomd worden voor de toekomst. 

Na meer dan drie en een half jaar werken in de school en na vele vergaderingen en overlegmomen-ten zijn we er eindelijk klaar voor. Onze Retiese kinderen kunnen voortaan niet alleen rekenen op een enthousiast leerkrachtenkorps, een hecht GBR-team, maar ook op een school die klaar is om de leerlingen alles te bieden.

Schepen van OnderwijsThomas Wynants

Nieuwe school GBR-centrum
Het nieuwe schoolgebouw is een feit. Daar zijn we uiteraard enorm trots op. Onze 
schepen van Onderwijs vindt bakstenen en inrichting uiteraard belangrijk, maar ook 
de pedagogische achtergrond en de visie zijn van groot belang. Daarom schreef  
Thomas een tekst waarin hij de missie van het gemeentelijk onderwijs in Retie belicht.
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Retie (be)weegt. Jij ook? 
Na het grote succes van dit voorjaar, zijn we mo-
menteel samen met acht studenten van het derde 
jaar sport en beweging van Thomas More bezig met 
het uitwerken van een nog meer uitgebreide editie 
van Retie (be)weegt. Naast het bestaande aanbod 
willen we nu ook werken met kinderen, bedrijven 
en minder mobiele senioren. Ook willen we graag 
de lokale handelaars en al de verschillende Retiese 
verenigingen nog meer betrekken zodat het een 
duurzaam project wordt.

Een voorproefje van wat we allemaal te bieden, hebben we al 
voor een eerste keer getoond op de kerstmarkt aan GC Den 
Dries een aantal wekend geleden. Je kon er met eventuele vragen 
terecht bij de diëtiste Nadia Brans, de studenten van Thomas 
More, bij de dienst vrije tijd of mezelf. Was je verhinderd? Geen 
probleem! Op dinsdag 9 januari 2018 volgt er nog een infomo-
ment. 

We plannen de BIA-metingen (Bio-elektrische Impedantie 
Analyse) op 22 en 26 januari en we gaan effectief van start op 
donderdag 1 februari. Wil jij in 2018 ook gaan voor een gezon-
dere levensstijl? Noteer dan alvast deze data in je agenda.

Kristel Pelckmans
Schepen van Gezondheid

Retie stopt met roken

In 2015 en 2016 heeft schepen van Gezondheid Kristel Pelckmans, 
samen met tabakologe Els Bosch, heel wat mensen begeleidt bij het 
stoppen met roken. Na een jaar pauze gaan ze in 2018 opnieuw van 
start met een nieuwe editie. Voor diegenen die graag willen stoppen 
met roken en daar een steuntje in de rug bij willen krijgen, is er op 23 
januari een eerste groepssessie. Wees welkom! De nodige informatie 
krijg je al twee weken vroeger: op 9 januari 2018 tijdens het algemeen 
infomoment.

Wil je stoppen met roken maar ben je bang voor de extra kilo ’s? Neem 
dan ook deel aan Retie (be)weegt en je vangt twee vliegen in één klap.

Aanbod betaalbare woningen 
fors uitgebreid
Nu het project Molenakkers van DE Ark stillaan vorm 
krijgt, is er in Retie heel wat meer aanbod aan betaal-
bare woningen. Op dit moment is er nog een aantal 
koopwoningen beschikbaar. Op korte termijn worden 
er binnen dit project nog tien sociale kavels verkocht. 
Ook de eerste huurwoningen zijn 
inmiddels klaar. Die kunnen dus 
verhuurd worden.

Nieuwjaarsontbijt
Zondag 28 januari 2018 - vanaf 9.30 uur - GC Den Dries

Volwassenen: 15 euro. Kinderen tot 12 jaar: 7,50 euro.
Inschrijven: het te storten bedrag overschrijven voor 19 januari 2018 op het bankrekeningnummer van N-VA Retie BE95 7310 2691 6158 

met vermelding van naam en aantal personen.

  De editie van vorig jaar was een groot succes. 
In 2018 willen we minstens even goed doen. 
Beweeg jij ook mee? 

Inschrijven voor Retie (be)weegt kan tot en met 16 januari 2018. 
Dit kan via de website www.retiebeweegt.be.

  Kristel Pelckmans
Schepen van Gezin

Wil jij graag stoppen met roken?  
Kom dan op 23 januari 2018 naar de eerste sessie.

Gastspreker: 

Jan 
Peumans



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

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 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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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