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Woord van de  
voorzitter
Donkere dagen omringen ons. 
2017, een jaar met heel wat 
realisaties, loopt stilaan op zijn 
laatste benen. Maar ook het 
komende jaar, 2018, wordt een 
jaar met heel wat uitdagingen. 
Een jaar voor de N-VA om naar 
uit te kijken, samen met al zijn 
inwoners. 

Ook in 2018 blijven we, als N-VA 
fractie binnen het gemeente- 
en OCMW bestuur, ons verder 
inzetten voor een verantwoord 
beleid, groene dorpskernen, een 
nog betere dienstverlening en het 
gezond houden van de gemeen-
tefinanciën.

“Staden gedreven vooruit” 
N-VA Staden wenst alle inwoners 
sfeervolle dagen van familie-
vreugde en samenzijn en een 
gezond en gelukkig Nieuwjaar.
We nodigen u dan ook graag uit 
op ons nieuwjaarsontbijt met 
receptie waar we klinken op het 
nieuwe jaar. Iedereen hartelijk 
welkom op zondag 21 januari 
vanaf 9u in het Blommenhof te 
Staden.

Johan Bouckaert

N-VA Staden wenst u 
een fijn 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Staden wenst u fijne feestdagen!

Uitgebreid
Nieuwjaarsontbijt

Meer info via Johan Bouckaert: 
staden@n-va.be - 0472 79 56 38

Deelname 5 euro. Vooraf inschrijven kan 
door het juiste bedrag over te schijven 
op rekeningnummer BE93 0016 6857 
1667 van N-VA Staden met de vermelding 
“ONTBIJT” + het aantal personen. 

We hopen dat u net als vorig jaar heel 
talrijk aanwezig bent. Iedereen welkom!

ZONDAG

21 januari, 
vanaf 9u tot 11u

Zaal Blommenhof  

Guido Gezelleplein 12,  

Staden
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  Om het nieuwe jaar te vieren, organiseerde N-VA Staden op 
zondag 22 januari het jaarlijks Nieuwjaarsontbijt.

  Op zaterdag 8 april werden 
tientallen zakken afval uit de 
sloten en grachten gehaald in 
Staden, Westrozebeke en 
Oostnieuwkerke. Een 
enthousiaste groep vrijwilli-
gers bij de N-VA deden graag 
mee aan de oproep voor de 
opruimactie.

 Opruiming zwerfvuil

Nieuwjaarsontbijt

N-VA Staden wenst  
u een prettige kerst!
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  Om het nieuwe jaar te vieren, organiseerde N-VA Staden op 
zondag 22 januari het jaarlijks Nieuwjaarsontbijt.

  Op zaterdag 18 november organiseer-
de N-VA Staden de jaarlijkse Kaas & 
Breugelavond in de Nestel in Westro-
zebeke. Dit jaar waren er alweer meer 
eetlustigen dan de vorige editie.

Kaas & Breugelavond 

11 juli viering 
  Op zondag 9 juli mochten we 
opnieuw heel wat sympa-
thisanten verwelkomen op het 
jaarlijkse treffen naar aanlei-
ding van de Vlaamse Feest-
dag. Het werd een gezellige 
bedoening, met ook heel wat 
nieuwe, jonge gezichten.



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 Daphné Dumery en haar collega’s Jan Spooren en 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.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

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:     /     /
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