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In dit blad: een leuk en leerzaam 

gezelschapsspel

Ontdek de vele obstakels op weg naar 

het gemeentehuis

De zomer ligt alweer een hele tijd achter ons. De 
barbecueavonden maken plaats voor koude maar gezellige 
herfstavonden. Het is weer die tijd van het jaar dat we 
terugblikken op de afgelopen maanden en ons bezinnen over de 
zaken die werden gerealiseerd of niet werden gerealiseerd. 

In deze editie van ons blaadje hebben we het voor één keer 
anders aangepakt.

Aangezien het ook een ideale tijd is om samen gezellig met 
vrienden en familie gezelschapsspelletjes te spelen, hebben 
we voor jullie een ganzenbord gemaakt waarbij we jullie 
meenemen op een tocht door onze gemeente.

Ontdek de vele obstakels op weg naar het gemeentehuis. Let op 
dat je je been niet breekt door de losliggende stoeptegels. Of dat 
je moet wachten door een foutparkeerder.

Ontmoet onderweg onze toffe bende en verover zo onmiddellijk 
je plaats in het gemeentehuis. Wie als eerste het gemeentehuis 
bereikt mag zichzelf burgemeester noemen.

Zoek snel een dobbelsteen of knutsel hem in elkaar als je 
de pionnetjes op de binnenpagina van dit krantje uitknipt. 
Kleurtje kiezen en spelen maar!

Verder nodigen we je alvast graag uit voor onze 
Winterwandeling op zondag 29 januari 2017 om 10 uur. 
Starten doen we aan de 
Boesdaalhoeve en achteraf 
kan je nog genieten van 
een hapje en een drankje.

Nu je toch je agenda bij de 
hand hebt, noteer dan ook 
al zeker de datum van ons 
zesde eetfestijn: zaterdag 
20 mei 2017 vanaf 17 uur 
in het Parochiehuis.

Veel speelplezier en tot 
binnenkort.

Misschien nog even dit. Wil je meewerken met ons voor of achter de schermen, stuur dan gerust een mailtje of bezoek onze website en 
facebookpagina om op de hoogte te blijven!

Ook krijgen we via ons contactformulier of via e-post regelmatig berichten van Rodenaren die zich zorgen maken over allerlei zaken. 
Daar proberen we steeds op te antwoorden. Blijf ons zeker contacteren. N-VA Rode blijft jullie problemen of vragen aankaarten en 
waar we kunnen, helpen we mee naar oplossingen te zoeken.
www.n-va.be/sint-genesius-rode
sint-genesius-rode@n-va.be

 Marijke Cortvriendt
Voorzitster N-VA Sint-Genesius-Rode

Speel ons leuk gezelschapsspel en kom meer te 
weten over uw gemeente

Binnenin dit blad.
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Reglement
VAKJE 3: Foutparkeerder: je kan niet veilig door. Sla een beurt over.

VAKJE 7: Woon-zorgcentrum: hier kan je in een aangename omgeving genieten 
van je oude dag, omringd met goede zorgen. Je mag nog eens.

VAKJE 10: Stoep: je valt en breekt je been, moet naar het ziekenhuis. Sla 2 beur-
ten over. Hopelijk kom je in een ziekenhuis terecht waar ze je in het Nederlands 
kunnen helpen.

VAKJE 14: Te Huur. Bravo, je werkt mee aan een Vlaams straatbeeld. Spring 4 
plaatsen verder.

VAKJE 17: Fietspad. Door de kiezels is dit te gevaarlijk. Kies een andere weg en 
ga 2 plaatsen terug.

VAKJE 21: Bestuur N-VA. Dankzij deze toffe bende mag je onmiddellijk naar het 
gemeentehuis. Proficiat, je bent burgemeester.

VAKJE 23: A Vendre. Foei! Je bent vergeten dat Sint-Genesius-Rode in Vlaanderen 
ligt. Ga 4 plaatsen terug.

VAKJE 26: Park Novarode. Hier kan je veilig wandelen en fietsen. Je mag nog een 
beurt. 

Ik heet Nadine Van den Bergh. Ik woon nog steeds niet ver van mijn ouderlijk huis in de Beulkens-
straat in Baal. Geert is mijn echtgenoot en mijn kinderen zijn Jolien en Victor. Ik ben verpleegkundige 
van opleiding, maar een arbeidsongeval verhindert mij dit mooie beroep nog verder uit te oefenen. 
Bij N-VA Tremelo-Baal ben ik al jaren actief als bestuurslid. Mijn aandacht gaat vooral uit naar 
dierenwelzijn, verkeersveiligheid en sociale zaken. Hierbuiten ben ik ook actief in de Gezinsbond van 

Baal-Tremelo. Met oog op verderzetting van het ouderlijke landbouwbedrijf ben ik tevens begaan met de 
Landelijke Gilden. Voor lekker eten, wijn, Rock Werchter en vrienden maak ik steeds tijd vrij. Je mag me 

steeds aanspreken voor een gesprek.
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pas na 10 jaar verblijf in België

intrekken verblijfsvergunning 
en hogere boetes 

op basis van geleverde arbeid in EU-landen
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geen prioriteit

na 1 gewerkte dag in België

Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.
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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:     /     /


