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Beste Rodenaren,
Eerst en vooral vanwege ons volledige bestuur onze allerbeste wensen voor een super 2018!

Ongeveer een maand geleden vond er in Brussel een betoging 
plaats, en wat voor één! Meer dan 45 000 Catalanen kwamen 
speciaal naar Brussel om hun steun te betuigen aan hun poli-
tieke leiders. Politieke leiders die op een democratische manier 
werden verkozen, uitvoerden waarvoor ze werden verkozen en 
omwille van die reden ongegeneerd in de gevangenis werden 
opgesloten door de Spaanse overheid.

Van de pot gerukt? Fictie? Nee, bittere ernst en realiteit.
Waar is Europa? Muisstil was het toen begin oktober de  
Spaanse politie hardhandig optrad tegen Europese burgers 
die hun stemrecht wilden uitoefenen. Muisstil was het toen de 
Spaanse overheid de Catalaanse politici arresteerde, opsloot en 
hun bezittingen aansloeg. Maar laat het ons bij die Catalanen 
houden die zo massaal zijn afgezakt naar de Europese hoofdstad. 
Wat een volk. Wat een fierheid over hun roots. Jong en oud, 
hand in hand in Brussel op donderdag 7 december 2017. We 
kunnen als overtuigde en minder overtuigde Vlamingen enkel 
maar jaloers zijn op de Catalanen, op het onafhankelijkheids- 
gevoel ...

De komende twee jaar zijn verkiezingsjaren. In 2018 kiezen we met 
zijn allen opnieuw onze lokale en provinciale besturen. In 2019 is 
het dan de beurt aan de regionale, federale en Europese verkiezingen. 
Mogen we in oktober wederom op jullie steun rekenen?

Ten slotte nog een datum die je zeker moet noteren:

Op zondag 28 januari wandelen we officieel het nieuwe jaar in. 
Dit jaar starten we onze winterwandeling aan de Kwadeplas- 
hoeve om 10.30 uur. Vergeet jullie stevige schoenen niet! Achter-
af genieten we samen van een drankje en een hapje. Zoals steeds 
is iedereen welkom op onze activiteiten.

  Marijke Cortvriendt 
voorzitter N-VA Sint-Genesius-Rode
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Mooie plekjes in onze gemeente 

Onze gemeente telt vele mooie natuurplekjes. Voor velen  
onbekend. Daarom vertrekken we dit jaar met onze  
Nieuwjaarse Winterwandeling aan de Kwadeplashoeve, in de 
vallei van de Kwadebeek. De talloze kwelgebieden langsheen de 
beek zorgen voor een continue aanvoer van water, waardoor je 
er specifieke fauna en flora vindt. Met haar 1,5 kilometer is de 
Kwadebeek niet echt lang te noemen. Dus steken we vanuit de 
Kwadebeekvallei door naar Zevenbronnen. In de herfst vind je 
er vele watervogels die er voor een drukte van jewelste (kunnen) 
zorgen. In de winter is het er rustig wandelen rond de misschien 
wel dichtgevroren vijvers.

Om onze tocht van ongeveer 5 kilometer af te ronden, wandelen 
we via de Molenbeekvallei terug naar de Kwadeplashoeve.

Zet dus je wandelschoenen klaar en kom samen met ons het 
nieuwe jaar inwandelen.

  Zondag 28 januari om 10.30 uur
Kwadeplashoeve - Kwadeplasstraat 32, Sint-Genesius-Rode
Na de wandeling bieden we iedereen een feestelijk hapje en 
drankje aan op een succesvol 2018.

Winter- 

wandeling

Meertaligheid op de speelplaats, het nieuwe normaal?
Ons onderwijssysteem is er, in Vlaanderen en het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, op gebouwd om elke 
leerling dezelfde kansen te geven om een succesvolle carrière uit te bouwen op de arbeidsmarkt. Mede daarom 
leggen we van in het begin nadruk op algemene vorming. Kinderen die thuis niet het Nederlands hebben 
als moedertaal, krijgen hierbij volop kansen op maat om hun taalachterstand weg te werken. We luisterden 
onlangs dan ook met ongeloof naar de richtlijnen van bepaalde onderwijskoepels om kinderen op de speel-
plaats toe te staan onderling hun moedertaal te gebruiken tijdens het spelen en ravotten.

Versnelde integratie
N-VA Sint-Genesius-Rode hoopt dat de directies van de Neder-
landstalige scholen van Sint-Genesius-Rode dit aankomende 
‘nieuwe normaal’ niet zullen volgen en zullen inzien dat de 
verplichting om het Nederlands te gebruiken op de speelplaats 
en in de klas eerder zal zorgen voor een versnelde integratie in 
Vlaanderen, het kunnen spelen met alle kinderen van de klas en 
het verbeteren van de kansen voor deze leerlingen in hun latere 
professionele leven. Het gebruik van het Nederlands op school 
zorgt voor eenheid en is in geen geval een aanval op de multi-
culturele samenstelling van onze klassen.

N-VA Sint-Genesius-Rode vreest dat als men dit ‘nieuwe nor-
maal’ zal volgen, dat ertoe zal leiden dat er kinderen uitgesloten 
worden op basis van hun taal en dat dit de taak van de leer-
krachten zal bemoeilijken.
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Al vijf jaar lang in de gemeente- en OCMW-raad
Veerle Coenaerts: Veerle is een gedreven zorgleerkracht. Die 
gedrevenheid neemt ze mee in haar werkzaamheden binnen de 
OCMW-raad en als lid van het bijzonder comité sociale dienst.

Bruno Stoffels: Bruno is leerkracht en is politiek actief sinds 
2006 als gemeenteraadslid in Sint-Genesius-Rode. Verder is 
Bruno ook lid van de politieraad, werkgroep mobiliteit, werk-
groep sport en jeugd en maakt hij deel uit van de milieucom-
missie en de commissie Intergemeentelijke Samenwerking.

Marijke Cortvriendt: Professioneel beheert Marijke schadedos-
siers bij een verzekeringskantoor. Op politiek vlak maakt Marijke 
naast de gemeenteraad ook nog deel uit van de werkgroepen 
mobiliteit, dorpskernvernieuwing, communicatie en kerstmarkt 
en van de milieucommissie en de commissie Intergemeentelijke 
Samenwerking.

Ludo De Becker: Ludo is een Business Process Analyst E-com-
merce en zetelt naast de gemeenteraad ook in de politieraad. 
In de werkgroepen mobiliteit en kerstmarkt tracht hij ook zijn 
steentje bij te dragen.

Jonatan Voets: Jonatan werd, net als veel van zijn N-VA-colle-
ga’s, in 2012 voor het eerst verkozen als gemeenteraadslid. Hij is 
zelfstandig installateur van centrale verwarming en sanitair.

Heb je vragen? Opmerkingen? Iets gezien dat dringend beter 
moet? Geef ons een seintje via sint-genesius-rode@n-va.be of 
spreek ons persoonlijk aan.

  V.l.n.r.: Veerle Coenaerts, Bruno Stoffels, Marijke 
Cortvriendt, Ludo De Becker en Jonatan Voets.

Fotozoektocht
Onze fotograaf trok zijn muts en handschoenen aan en ging op 
wandel in Sint-Genesius-Rode. Weet jij van wat we hier een stukje 
hebben vastgelegd op de digitale plaat? Stuur ons je antwoord via 
sint-genesius-rode@n-va.be, gebruik het contactformulier op onze 
website (www.n-va.be/sint-genesius-rode) of stuur ons een berichtje 
via onze Facebookpagina (www.facebook.com/nva.sintgenesiusrode).
Wie deelneemt maakt kans op een lekkere fles cava om het nieuwe 
jaar klinkend in te zetten. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd.

Win een 

fles cava!



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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