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Zie de zomer door een gele bril!

Ontbijt met Björn ten voordele van VOC Rozenweelde
Waar?
Zaal Nieuwland, Nieuwlandstraat 76, Oostende 
Wanneer? 
Zondag 25 september, tussen 8 en 11 uur.
Wat gebeurt er met de opbrengst van het ontbijt? 
De opbrengst wordt geschonken aan VOC Rozenweelde voor de 
inrichting van hun snoezelruimtes. 
Welk prachtig werk levert VOC Rozenweelde?
V.O.C. Rozenweelde in Aartrijke biedt een hartelijke en 

deskundige opvang en begeleiding aan minderjarigen (0 – 21 jaar) 
met een matig, ernstig, diep mentale of meervoudige beperking. 

Ook heel wat Oostendse kinderen worden er opgevangen. 
Momenteel is V.O.C. Rozenweelde volop aan het investeren in 
nieuwe zorggroepen. Zo is er bijvoorbeeld heel specifiek materiaal 
nodig voor de inrichting van snoezelruimtes. We willen dit mooie 
project heel graag een duwtje in de rug geven.

Leden én niet-leden kunnen zo’n leuke bril krijgen via onze bestuursleden. 
Oostendse verenigingen en jeugdbewegingen mogen een mailtje sturen 
naar sofie.defever@n-va.be. Ze kunnen gratis brillen krijgen voor hun 
kamp, uitstap, wedstrijd,… zolang de voorraad strekt.

Wedstrijd
De actie gaat samen met een leuke wedstrijd. Bezorg ons een leuke, originele, 
grappige, exotische foto of selfie mét de gele zonnebril en maak kans op 
een uitzonderlijke prijs: het bezoek van een ijskar of een frietkot voor 50 
personen! De actie loopt van 1 juli tot en met de N-VA-familiedag van 11 
september in Plopsaland. Daar maken we de winnaars bekend.

Op 11 juli vieren we onze Vlaamse feestdag. Een hoogdag voor Vlaanderen, en altijd midden in de zomer.

“De N-VA wil dat 11 juligevoel vasthouden, een hele 
zomer lang. Daarom organiseren we een grote actie, 
met in de hoofdrol: een leuke, gele zonnebril. We zien 
het leven zonnig en overspoelen ook onze mooie badstad 
met gele zonnebrillen.”

Fractieleider Björn Anseeuw

Inschrijven? 
Volwassene: 15 euro. Kind < 12 jaar: 8 euro.
Schrijf het juiste bedrag met vermelding ONTBIJT ....... x VOLW en ....... x KIND over naar IBAN: 
BE36 7350 4156 4181.
Alle beetjes helpen! Je kan niet komen maar wil toch steunen? Elke bijdrage is welkom op 
rekeningnummer met vermelding STEUN ROZENWEELDE - IBAN: BE36 7350 4156 4181
Nog vragen? 
Mail naar sofie.defever@n-va.be of bel Sofie op 0472 48 99 48.

MET VISPUT EN KNUTSEL-

TAFEL VOOR DE KINDEREN

Deelnemers sturen 
hun foto’s naar gelebril@n-va.be. En wij publiceren ze in een album op de Facebook-pagina van de N-VA. 
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Welkom, Staf en dankjewel, Tania!

De Twitterwall

Gemeenteraadslid Tania Bourgoignie neemt na drie jaar afscheid van de 
Oostendse gemeenteraad. De (pleeg)mama wil meer tijd kunnen vrijmaken voor 
haar privéleven. Ze wordt opgevolgd door Staf Cattoor. Tot 2000 was Cattoor 
nog gemeenteraadslid en schepen in Oostende. Na een lange afwezigheid komt 
hij nu dus terug in de Oostendse gemeenteraad.

“Toen Björn mij vroeg of ik wou zetelen als 
N-VA-mandataris in opvolging van Tania, 
was ik toch wel verrast. Helemaal nieuw is 
het voor mij niet: In 1982 mocht ik voor het 
eerst zetelen in de gemeenteraad. In 1994 
werd ik er fractieleider en later ook schepen”, 
aldus Staf Cattoor. “Bijna 16 jaar na mijn 
schepenambt keer ik bijzonder graag terug 
om deel uit te maken van de sterke N-VA-
afdeling.”

Fractieleider Björn Anseeuw dankt Tania 
voor haar inzet en heet Staf Cattoor welkom 
in de fractie: “Ik wil Tania oprecht bedanken 
voor haar engagement, zowel voor als achter 
de schermen. Tania kaartte trouwens als 
eerste het nijpende tekort aan onthaalouders 

aan in de Oostendse gemeenteraad. Sindsdien 
probeert men vanuit het stadsbestuur daar 
ook iets aan te doen. In dat opzicht vind 
ik het jammer dat Tania niet langer in de 
gemeenteraad zal zetelen. Maar ik begrijp dat 
mensen in hun leven soms keuzes moeten 
maken. 

Ik kan dan ook niet anders dan respect 
opbrengen voor haar moedige beslissing. 
Tegelijk wil ik Staf feliciteren met zijn 
mandaat. Hij heeft al heel wat politieke 
kilometers op zijn teller en is erg begaan met 
Oostende en de Oostendenaars. Ik ben dan 
ook blij dat hij ons team komt versterken”, 
besluit Björn Anseeuw.

“Oostende is een wonder-
mooie stad en verdient een 
goed en sterk beleid met 
een duidelijke visie. 
Daar wil ik graag aan 
meewerken.”
Staf Cattoor
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Wat is er leuker dan 2000 Oostendse mama’s 
en papa’s in de bloemetjes zetten?

Oostende feest(te)!

Op 8 mei 2016 vierden we Moederdag! Dé dag bij 
uitstek om alle mama’s eens in de bloemetjes te 
zetten en hen te bedanken voor al hun lieve zorgen. 
Opvallend veel papa’s brachten die zondagmorgen 
een bezoek aan de bakker. Ook de papa’s werden op 
vaderdag verwend met een geschenkje.

Mijn collega’s en ik houden van 
gezellig feesten. Dit wordt een 
avond om elk jaar naar uit te 
kijken!”
Nancy De Meuter

“Het eten was bijzonder lekker.”
Danny Vandeput

“Er was volop tijd voor een babbel in een ongedwon-
gen sfeer met aangenaam gezelschap. Als de datum 
past, komen wij zeker terug volgend jaar.” 
Jean-Marc Vervenne

Danny Vandeput

Like N-VA Oostende op facebook!
N-VA Oostende




