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Veilig thuis in een welvarend Sint-Genesius-Rode

Beste Rodenaar,
2018 is een belangrijk jaar voor uw gemeente. Zoals u weet, gaan we in oktober opnieuw naar de stembus. U kiest een nieuw bestuur 
voor de gemeente en de afgeslankte provincie. 

Voor de gemeenteraadsverkiezingen bouwen we volop aan een nieuw project.  
Hierover verneemt u binnenkort meer. Eén feit is zeker: er is nog veel werk aan de winkel in onze gemeente. Op het gebied van  
mobiliteit, veiligheid, milieu, hernieuwbare energie, communicatie ... kan het huidige bestuur zeker nog lessen leren.

Voor de provincieraadsverkiezingen is de lijst gevormd. Waar we in het verleden als faciliteiten- 
gemeente vaak stiefmoederlijk werden behandeld, beschouwt de N-VA ons als deel van de  
Vlaamse familie. We zijn er dan ook van overtuigd dat we op uw steun kunnen rekenen de  
komende maanden.

Graag nodigt N-VA Sint-Genesius-Rode u, uw familie en vrienden uit op ons jaarlijks eetfestijn 
op zaterdag 2 juni. Op vertoon van uw lidkaart krijgt u een gratis aperitief. Nieuw dit jaar is de 
afhaalformule. Hebt u een te drukke agenda, wilt u genieten van een kookvrije zondag of krijgt  
u simpelweg niet genoeg van onze overheerlijke paella? Stuur ons dan uw bestelling door via 
sint-genesius-rode@n-va.be en kom zaterdag 2 juni alles gewoon afhalen.

We wensen u alvast een zonnige zomer en een prettig vakantie!

Marijke Cortvriendt
Voorzitter N-VA Sint-Genesius-Rode

De N-VA heeft een voor Sint-Genesius-Rode.



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

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
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