
- De fusie tussen gemeente en OCMW moet ge-
realiseerd zijn tegen 2019. Opwijk behoort tot de 
beste leerlingen van de klas, deze fusieoperatie 
bevindt zich reeds in een ver gevorderd stadium. 
Van deze fusie wordt gebruik gemaakt om een 
moderne en aangepaste organisatiestructuur in 
te voeren en verder wordt er geopteerd voor een 

verregaande digitalisering.
- Ons bevolkingsaantal is de voorbije jaren ern-
stig gestegen. Daarom werden de nodige initia-
tieven genomen om zowel voor onderwijs als voor 
buitenschoolse kinderopvang nieuwe accommo-
daties te voorzien in de nabije toekomst.
- De culturele infrastructuur van het GC Hof ten 

Hemelrijk wordt aangepast en uitgebreid. Ge-
pland zijn ook een nieuwe feestzaal in Mazenzele 
en een nieuwe zaal voor eetfestijnen in Opwijk 
centrum.
- Voor de bedrijvenzone “De Vlaamse Staak” wer-
den bijna alle gronden verworven en worden uit-
voeringsplannen opgemaakt.
- Voor het voetbal werd het eerste kunstveld in 
gebruik genomen. Het dossier voor de voetbalvel-
den aan de Klaarstraat zit eveneens in de goede 
richting.
Er zijn nog veel andere lopende projecten die we 
graag in de volgende editie aan bod laten komen.

Evaluatie eerste jaren

Inhoud

De huidige bestuursperiode is voor de helft achter de rug. 
Het moment om stil te staan bij wat er reeds gerealiseerd 
werd van de beleidsverklaring die werd goedgekeurd op de 
gemeenteraad van januari 2013.
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Burgemeester Albert Beerens aan zijn bureau in het gemeentehuis.

Meer jobs, minder lasten
 
De taxshift, wat heeft die voor u als werknemer, 
werkgever of gepensioneerde in petto en wat be-
tekent dat concreet? Op pagina 4 geven we u een 
overzicht van de belangrijkste fiscale en sociale
maatregelen. Op 1 december traden ook de flexi-
jobs in voege, we zetten alles nog eens op een rijtje 
op pagina 5.
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Voorwoord
Een jaar is weer voorbij en weer was het 

een druk politiek jaar.

Heel wat projecten werden opgestart, 

verdergezet of gefinaliseerd, hierover 

kun je in de andere artikels meer infor-

matie vinden. De legislatuur is voor de 

helft achter de rug en politiek vertaalt 

dit zich in een wisseling van mandaten. 

Aan de jeugd wordt de kans geboden 

zich de komende drie jaar in te wer-

ken in de materie van het gemeentelijk 

beleid. Louis Van Lembergen gaf op 

zijn tachtigste verjaardag zijn mandaat 

als gemeenteraadslid door aan Roland 

Mortier. Louis zetelde onafgebroken in 

de gemeenteraad gedurende eenen-

twintig jaar. Roland gaf op zijn beurt zijn 

mandaat als OCMW-raadslid door aan 

Annelies De Pauw. Een tachtiger die ver-

trekt en een vijfendertigjarige die in de 

plaats komt, van verjonging gesproken! 

Louis heeft gedurende gans zijn peri-

ode als gemeenteraadslid blijk gegeven 

van een scherpe kijk op het politieke 

bestel, een rechtlijnige benadering van 

de problemen en een standvastigheid in 

zijn politieke overtuiging. Hij mag zeker 

als voorbeeld worden gesteld voor de 

huidige en de komende generatie.

In het komende jaar mag Open Vld zijn 

feesthoed opzetten. De Liberale Vrou-

wen vieren hun vijfendertigjarig bestaan 

en de Liberale Gepensioneerden vieren 

hun veertigjarig bestaan. Maar eerst 

willen wij aan alle Opwijkenaren een 

schitterend 2016 toewensen. Een jaar 

vol goede gezondheid en vreugde, 

zonder pijn of verdriet, een jaar om van 

te genieten.  

Burgemeester 
Albert Beerens

In 2016 organiseren de Liberale Ge-
pensioneerden hun tweejaarlijkse 
reis naar het buitenland. We vlie-
gen van 11 tot 18 juni naar Kroatië, 
omgeving Dubrovnik, waar we all-
inclusive logeren in hotel “Albatros” 
in Cavtat. Kroatië is een heel mooi 
land, we gaan dit ontdekken door 
verschillende activiteiten en uitstap-
pen. Wie met ons mee wil dient zich 
in te schrijven voor 1 februari, meer 
informatie kan je verkrijgen bij onze 
bestuursleden.

Liberale gepensioneerden

Naar jaarlijkse traditie deden de Liberale Vrou-
wen mee aan de Week van de Smaak. Het bleek 
ook nu weer een succesformule: we konden reke-
nen op 170 deelnemers voor dit luxe-etentje met 
een wenk naar het verleden en met een vleugje 
nostalgie... Aangezien het nationale thema “Ver-
geten” was, kozen we voor een combinatie van 
luxe en vergeten, zo werd het “Nostalgie in luxe”. 
We trakteerden de aanwezigen op zondag 22 no-
vember op een overheerlijke lunch met veel sfeer 
en gezelligheid! Op 16 december organiseerden 
we een crea-avond en maakten we een prachtig 
kerstbloemstuk. En voor de laatste activiteit van 
het jaar wilden we onze lachspieren doen werken 
en gingen we naar een Kerstblijspel in het Echt 
Antwaarps Theater “Versieren met vieren”. Voor 

2016 mag u alvast volgende activiteiten noteren 
in uw agenda: 22 januari nieuwjaarsreceptie, 6 
februari nieuwjaarsetentje, 17 maart crea rond 
Pasen én op 16 april vieren we ons 35-jarig ju-
bileum!

Liberale vrouwen

Voorzitter Arlette Van der Meersch op de 
‘Week van de Smaak’

Jong VLD Opwijk-Mazenzele 
zette eind 2015 terug zijn beste 
beentje voor. De jaarlijkse speel-
goedinzameling was aan zijn 
10de editie toe en was weer een 
groot succes. Er werd nog meer 
speelgoed ingezameld dan vorig 
jaar. Ook nu zullen weer tal van 
kindjes uit Opwijk plezier bele-
ven aan een stuk speelgoed door 
deze inzameling. Ook de 200 
rode neuzen t.v.v. ‘Rode Neuzen 
Dag’ gingen vlot van de hand.
In december werd ons nieuw 
bestuur verkozen. De nieuwe 
voorzitter werd Laura Cher-
rette. Laura is 23 jaar en is al 
enkele jaren actief bij zowel Open Vld en Jong 
VLD Opwijk-Mazenzele. Doreen Van Stappen is 
de nieuwe ondervoorzitter. Doreen is 27 jaar en 
stond bij de laatste verkiezingen al op de Open 
Vld-lijst. Kwinten De Smedt werd opnieuw ver-
kozen tot secretaris en penningmeester. Kwinten 

vervulde deze taken al enkele jaren en zal zich 
ook in de toekomst blijven inzetten. Heel veel 
succes voor het nieuwe bestuur en een welge-
meende ‘dank u’ voor Marieke De Medts en Andy 
De Bondt die het jongerenbestuur verlaten, maar 
wel nog actief blijven als lid en bij het Open Vld-
bestuur. 

Jong VLD

De speelgoedinzameling was weer een groot succes!

Hotel Albatros in Cavtat (Kroatië)



Louis Van Lembergen zetelde sinds de verkie-
zingen van 1994 als gemeenteraadslid voor Open 
Vld. Hij was een grote aanwinst voor de fractie 
en kreeg veel waardering van zowel meerderheid 
als oppositie. Louis stond er voor gekend recht-
uit te zijn en goede vakkennis te hebben. Op de 
gemeenteraad van oktober werd Louis 80 jaar en 
gaf hij de fakkel door aan Roland Mortier.
Roland zetelde 4 jaar in de OCMW-raad. Als 
OCMW-raadslid was Roland gekend voor zijn 
goede dossierkennis en klare kijk op sociale za-
ken. Zijn ervaringen vanuit de OCMW-raad heb-
ben hem een goed inzicht gegeven in de Opwijkse 
leefgemeenschap. Een eigenschap die hem goed 
van pas zal komen in de gemeenteraad. Roland 
werkte in het begin van de legislatuur mee aan 
het beleidsplan voor het OCMW en volgt ook de 
dossiers van de gemeenteraad al jaren mee 
op. Hij was een vaste toeschouwer op de 
gemeenteraadszittingen en heeft hier-
door alle dossiers en discussies al van 
dichtbij kunnen volgen. Roland heeft 
veel ambitie: “Dingen veranderen is 
niet genoeg. Onze gemeente verbete-
ren en aangenamer maken om te wo-
nen, werken en leven is ook voor mij 
een grote uitdaging.” 
Annelies De Pauw is sinds november de 
opvolgster van Roland in de OCMW-raad 
en zal in de toekomst ook deel uitmaken van de 
welzijnsraad. Annelies heeft al 6 jaar ervaring 

achter de rug als gemeen-
teraadslid, tussen 2006 en 

2012. Ze is secretaris bij de 
Opwijkse Liberale Vrouwen en 

werkt als educatief medewerker 
bij de Liberale Vrouwen. Zij staat in 

voor het coachen en opleiden van vrijwilligers 
van de afdelingen in Antwerpen, Limburg en 
Vlaams-Brabant. Annelies kijkt uit naar haar 
nieuwe uitdaging in de OCMW-raad. “Het soci-
ale aspect, werken mét en voor mensen is mij op 
het lijf geschreven.”

Bedankt Louis!

Louis Van Lembergen gaf in oktober, op zijn tachtigste ver-
jaardag, zijn mandaat van gemeenteraadslid door aan Ro-
land Mortier. Roland gaf zijn mandaat als OCMW-raadslid 
door aan Annelies De Pauw.

Openbare werken
We zitten momenteel in de helft van onze 
bestuursperiode. Er is al veel werk verricht 
en er staan nog veel projecten in de start-
blokken.
- De wachtlijst van een 300-tal klachten is 

ondertussen ingekort naar een 70-tal. Om 
deze lijst van kleine werken nog sneller en 
vlotter af te handelen wordt er op dit mo-
ment een wervingsexamen stratenmaker/
klinkerlegger georganiseerd. 

- Het nieuwe raamcontract voor openbare 
werken 2016 tot 2018 is toegewezen. Er 
wordt een budget voorzien van 180.000 
euro per jaar om de wegen te verbeteren. 

- Het renovatieproject van GAC II loopt op 
zijn einde en wordt kortelings ingehuldigd. 

- De voorbereidingen voor het realiseren van 
een multifunctionele zaal in Mazenzele 
verlopen volgens plan.

- Het rioolwater van de Hulst wordt niet meer 
geloosd langs een open gracht, dit gebeurt 
nu via een leiding die langs het baantje 
tussen de Nanovestraat en de Hulst loopt. 
Deze leiding kan later ook gebruikt worden 
in het gescheiden rioleringsstelsel.

- De werken aan de Droeshoutstraat, Perre-
veld, Mazelstraat en de Mechelstraat wor-
den eerstdaags gegund en zullen in 2016 
in uitvoering gaan. Meer details omtrent 
de uitvoeringsdata wordt later nog door-
gegeven.
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“Louis mag als 
voorbeeld worden 

gesteld voor de 
huidige en de 

komende generatie.” 
A. Beerens

Schepen Pierre Van de Velde

Louis Van Lembergen, OCMW-raadslid Annelies De Pauw en 
gemeenteraadslid Roland Mortier
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LAGERE LASTEN VOOR 
ZELFSTANDIGEN EN KMO’S
We verlagen de lasten voor KMO’s en zelfstandigen. 
“Meer netto verdienen, minder bruto kosten, dat is 
de essentie van dit akkoord”, zegt Voorzitter Gwen-
dolyn Rutten. “Dit gaat over fundamentele hervor-
mingen van de sociale zekerheid. Minder lasten op 
werk betekent ook meer jobs”, benadrukt minister 
van Volksgezondheid Maggie De Block.
 
CONCREET:
✓ De persoonlijke sociale bijdragen van zelfstandi-

gen dalen van 22% naar 20,5%, ofwel met 0,5% 
per jaar vanaf 2016.

✓ Daarnaast verhoogt ook de investeringsaftrek van 
4% naar 8%, zodat ondernemingen minder ven-
nootschapsbelasting betalen.

✓ De werkgeversbijdragen die werkgevers betalen 
op personeel, dalen van 33% naar 25%. De so-
cial profitsector krijgt een injectie om extra jobs 
te creëren én we steunen tegelijkertijd de zieken-
huizen.

✓ Ook aanwerven wordt goedkoper: we stellen de 
werkgeversbijdragen voor een nieuwe eerste aan-

werving vrij en verminderen de lasten voor de 2e 
tot 6e aanwerving.

✓ De roerende voorheffing stijgt wel van 25% naar 
27%. De 10% op de liquidatiereserve, dé pensi-
oenspaarpot als zelfstandige, blijft bewaard.

✓ We zetten een historische stap. Weldra zal de 
loonkloof met onze buurlanden een herinnering 
uit het verleden zijn.  

MEER NETTO VOOR 
IEDEREEN DIE WERKT
In de taxshift zit een duidelijke mix aan koopkracht 
maatregelen. “Dat komt neer op een verlaging van 
de personenbelasting. Iedereen die werkt gaat 
erop vooruit, de helft van de mensen zelfs met 100 
euro of meer per maand”, verduidelijkt vicepremier 
Alexander De Croo.

CONCREET:
✓ De verhoging van de forfaitaire beroepskosten - 

dat is het standaardbedrag aan kosten dat werk-
nemers mogen aftrekken als ze hun werkelijke 
kosten niet bewijzen - zorgt voor meer nettoloon. 

OPEN VLD DRUKT STEMPEL 
OP TAXSHIFT-AKKOORD: 
MEER NETTO, MINDER BRUTO

Recent sloot de regering een akkoord over de taxshift. Wat 
heeft die voor u als werknemer, werkgever of gepensioneer-
de in petto en wat betekent dat concreet voor u? Hier vindt 
u een overzicht van de belangrijkste fi scale en sociale maat-
regelen. Het resultaat van een duidelijke, toekomstgerichte 
visie. Zo maken we de economie terug gezond.

Voorzitter 
Gwendolyn Rutten

Minister 
Maggie 
De Block

Vicepremier 
Alexander De Croo

✓ Ook de belastingvrije som, het deel van het in-
komen waarop geen belastingen moeten betaald 
worden, gaat omhoog. 

✓ Belangrijke Open Vld stempel  op het akkoord 
is de vereenvoudiging van de belastingschijven. 
Door de schrapping van de belastingschijf van 
30% blijft wie belastingen betaalt, langer in de 
schijf van 25%. In 2018 en 2019 verhogen we 
ook de ondergrens van de schijf van 45%. Vanaf 
dat moment blijf je ook langer in de schijf van 
40% belastingen in plaats van 45%.

✓ Het tijdelijk verlaagde BTW-tarief op elektri-
citeit loopt af en komt terug op het niveau van 
twee jaar geleden. De accijnzen op alchohol, 
tabak en frisdranken gaan omhoog. Hiermee 
maakt de regering slimme keuzes voor een ge-
zonder beleid. Iedereen heeft de zekerheid van 
meer netto, en de optie om al dan niet voor 
duurdere producten te kiezen.

CONCREET VOOR 
GEPENSIONEERDEN
✓ Belastingverlagingen die de regering doorvoert 

in de personenbelasting hebben ook een positie-
ve impact voor gepensioneerden die belastingen 
betalen. Gepensioneerden met een hoger pensi-
oen zullen net zoals werknemers profiteren van 
de afschaffing van de 30% schijf en het optrek-
ken van de ondergrens van de 45% schijf.

✓ Bovendien is het ook zo dat de regering-Michel 
de welvaartsenveloppe 100% uitbetaalt. Dat was 
niet het geval onder de vorige regering. Met dat 
geld worden de oudste en laagste pensioenen 
verhoogd. We verhogen de minimumpensioe-
nen met 2%. De regering heeft ook opnieuw 50 
miljoen uitgetrokken voor sociale correcties, die 
onder meer naar de pensioenen gaat.

✓ Op lange termijn versterken we ons pensioensy-
steem. Het probleem is niet de betaalbaarheid 
van die pensioenen, maar wél om voldoende 
mensen aan de slag te houden om die pensioe-
nen effectief te betalen. Net daarom nemen we 
met deze regering maatregelen die jobcreatie 
stimuleren. Dat houdt de economie draaiende 
en garandeert de betaalbaarheid van de pensi-
oenen.
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Wie minstens 4/5 werkt, kan aan een voordelig tarief  
- zowel voor werkgever als werknemer – onbeperkt bij-
verdienen in de horeca. Het liberaal idee van flexi-jobs, 
werd eerst in het Open Vld programma gestemd, kwam 
dan in het regeerakkoord en begin december een feit. 
De flexi-job is een liberaal idee, voorgesteld door Nele 
Lijnen en Rik Daems in 2013, dat flexibiliteit én lagere 
loonlasten combineert. Dat is zowel voor de werkgever 
àls de werknemer win-win.  Werk je bijvoorbeeld over-
dag als leraar of bediende, maar wil je ‘s avonds nog iets 
extra verdienen, dan kan dat voortaan in de horeca. De 
werknemer zal minimaal 9,5 euro netto/uur verdienen, 
volledig fiscaal en parafiscaal vrijgesteld van taksen. De 
werkgever betaalt hierop enkel een bevrijdende RSZ-
bijdrage van 25%. 

WIN-WIN
Een flexi-job is dus win-win: “De horeca-uitbater kan 
flexibel personeel inzetten en de flexijobber verdient 
bij én bouwt sociale rechten zoals pensioen, werkloos-
heid,… op aan een minimaal tarief, bovenop zijn soci-
ale bescherming in de hoofdjob. De flexi-jobber kan 
ook ingezet worden via interimarbeid, dat bespaart de 
werkgever bovendien administratie,” klinken de libera-
len overtuigd.
 
MENUKAART
Open Vld maakte een duidelijke infobrochure voor 

horeca-zaken. Mandatarissen en lokale bestuursleden 
zullen die menukaart ‘Eten en drinken voor de Horeca’ 
rondbrengen en daarmee ook lokale horeca-onderne-
mers informeren. Op de menukaart is ruimte voorzien 
voor hun persoonlijk visitekaartje, zodat ze blijvend ter 
beschikking staan voor het doorspelen of beantwoorden 
van vragen. 

HORECA=ONS SOCIAAL WEEFSEL
“Deze regering zet in op de horeca- sector. Alle nieuwe 
maatregelen samen creëren duizenden horeca-jobs. 
De sector is van niet te onderschatten waarde voor ons 
land, het is het sociaal weefsel van de samenleving én de 
55.000 zaken stellen nu al voor meer dan 120.000 men-
sen te werk. Met die maatregelen én de brochure zetten 
we onze schouders onder een sterke en witte sector.”

Wilt u ook 
zo’n brochure? 
Vraag ze aan via 
M34@openvld.be

FLEXI-JOBS GOEDGEKEURD!

Vanaf 1 december kan de 
horeca flexi-jobs inzet-
ten. Vicepremier Alexan-
der De Croo, staatse-
cretaris Bart Tommelein 
en voorzitter Gwendolyn 
Rutten stonden daarom 
op 1 december zélf even 
achter de tapkraan in 
café Merlo in Brussel om 
die maatregel in te wij-
den. Ze stelden er ook 
hun menukaart ‘Eten en 
drinken voor de horeca’ 
toe. Daarin de belang-
rijkste maatregelen voor 
de horeca. Vanaf eind 
december verspreiden 
liberale mandatarissen 
en bestuursleden in alle 
provincies die horeca-
menukaart aan de lokale 
horeca.

Open Vld houdt woord: van liberaal idee naar resultaat
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1. De 170 aanwezigen konden tijdens de 
Week van de Smaak genieten van een 
5-gangenmenu van oude “vergeten” gerech-
ten maar met een nieuwe invulling in een 
sfeer van “vergeten” animatie, aangeboden 
door de Liberale Vrouwen.

2. Sint-Maarten bracht een bezoek aan de 
kinderen van de Liberale Vrouwen. De 86 
kindjes konden eerst genieten van clown 
Cobe, daarna kwam de Sint langs met een 
mooi geschenk voor ieder kind.

3. De Sint bracht een bezoek aan de Liberale 
Gepensioneerden. De 254 aanwezigen kon-
den genieten van een leuke namiddag met 
plezier en vertier.

4. Kerstfeest Open Vld Opwijk-Mazenzele. 
Bijna 150 kindjes kwamen naar Clown Papa 
Chico kijken. Ook de kerstman kwam langs.

5. Uittredend bestuur stelt nieuw bestuur 
Jong VLD voor: secretaris Kwinten De 
Smedt, voorzitter Laura Cherretté en onder-
voorzitter Doreen Van Stappen.

1. 2.

3. 4.

5.

Opwĳ k
 in beeld



Wissel in 
OCMW-raad
De Open Vld-OCMW fractie voerde eind 2015 
een wissel door. Roland Mortier ging onze frac-
tie in de gemeenteraad versterken en Annelies 
De Pauw werd de nieuwe aanwinst voor onze 
fractie in de OCMW-raad. We zitten ondertussen 
halfweg in onze bestuurs-periode. De eerste drie 
jaren zijn voorbij gevlogen, we hebben dan ook 
niet stil gezeten. Hierbij alvast een overzicht van 
enkele verwezenlijkingen:
- Opening van de vernieuwde OCMW-campus 

met 32 nieuwe servicefl ats, een polyvalente 
ruimte, een zonneterras, een ruime parking, ...

- Opening van de nieuwe winkel voor het sociaal 
leerwerkproject ’t Kapstokske

- Opstarten samenwerkingsakkoord tussen 
gemeente en OCMW

- Het voortbestaan van de kinderopvang verze-
keren door een samenwerking aan te gaan met 
vzw 3wplus

- Verbeteren van de werking van de cafetaria in 
het woonzorgcentrum en sociaal restaurant

- Het uitbreiden van de lessen Nederlands voor 
anderstaligen

- Het invoeren van het geautomatiseerd zorg-
dossier

- Verbeteren van de personeelsbezetting in het 
woonzorgcentrum

- Het opstarten van een bijzonder comité sociale 
zaken voor een betere opvolging van de soci-
ale dossiers

- Het activeren van leefl oners
- Mensen terug kansen geven op de arbeids-

markt door gemeenschapsdienst

Maar we zijn nog lang niet klaar, de komende 
jaren staan er nog tal van projecten op het pro-
gramma. 

Ook bij de departementen Jeugd en Onderwijs 
werden de voorbije drie jaar heel wat zaken verwe-
zenlijkt. Bij ’t Schoolhuis werd de speelplaats ver-
nieuwd en werden nieuwe serres voorzien voor de 
tuinbouwafdeling. GBS De Boot kreeg een nieuwe 
groene speelplaats en de kleuterafdeling kreeg een 
eigen tuintje. De nieuwe jeugdraad werd geïnstal-
leerd en de kinderraad werd opgericht. De speelter-
reinen werden terug opgewaardeerd en aan de Vits-
gaard en Konkelgoed kwamen nieuwe toestellen. 
Ook de komende jaren staat er nog heel wat op de 
agenda, met het masterplan voor De Boot als groot-
ste doelstelling. 

Aandacht voor jeugd en onderwĳ s

Schepen van Jeugd en Onderwijs, Vera De Koster
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Open Vld kiest bewust voor 
milieuvriendelijk drukwerk

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34, 
1000 Brussel - V.U.: Gwendolyn Rutten
CONTACT: Tel. 02 549 00 20
EINDVERANTWOORDELIJKE: Laure Stuyck
REDACTIE: alexander.vandersmissen@openvld.be 
(coördinatie & eindredactie), ellen.brits@ openvld.be 
(eindredactie)
LAY-OUT: ilde.cogen@openvld.be, 
ilona.berghmans@openvld.be 
SECRETARIAAT: peter.verhofstadt@openvld.be
FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com
V.U. LOKAAL : Albert Beerens, Ravensveld 4, 1745 
Opwijk

Open Vld-OCMW raadsleden Annelies De Pauw, Peter Beerens en Els Van Gucht op de kerst-
markt aan WZC De Oase.

 Pascale 
De Koninck
Secretariaat Open 
Vld 

 Els Van Gucht
OCMW-raadslid 

 Christiane 
Goubert
Secretariaat Open 
Vld 

 Roland Mortier
Gemeenteraadslid
Penningmeester 
Open Vld

ONZE MENSEN

Annelies 
De Pauw
OCMW-raadslid



Hieronder vind je een overzicht van 
de reeds geplande activiteiten voor 2016:

22-01: NIEUWJAARSRECEPTIE - Open Vld
06-02: NIEUWJAARSETENTJE - Liberale Vrouwen
27-02: LEDENFEEST - Open Vld
17-03: CREA-AVOND - Liberale Vrouwen
03-04: PAASFEEST - Liberale Gepensioneerden
16-04: VIERING 35-JARIG BESTAAN - Liberale Vrouwen
23/24-04: EETFESTIJN - Open Vld
01-05: 1 MEI-FIETSTOCHT - Open Vld
05-06: EETFESTIJN - Liberale Gepensioneerden
11-06 tot 18.06: REIS NAAR KROATIË - Liberale Gepensioneerden
10-09: ITALIAANSE AVOND - Jong VLD
25-09: VIERING 40-JARIG BESTAAN - Liberale Gepensioneerden
16-10: PANNENKOEKENFESTIJN - Liberale Vrouwen
05-11: ST.-MAARTENFEEST  - Liberale Vrouwen
06-11: ST.-MAARTENFEEST - Liberale Gepensioneerden
07-11 tot 27-11: WEEK VAN DE SMAAK - Liberale Vrouwen
03-12: SPEELGOEDINZAMELING - Jong VLD
17-12: KERSTFEEST - Liberale Gepensioneerden
18-12: KERSTFEEST - Open VLD

WIL JE MEER INFO?
Open Vld: Christiane Goubert (052/35.81.61)
Jong VLD: Laura Cherretté (0496/76.13.78)
Liberale Vrouwen: Arlette Van Der Meersch (0474/41.88.40)
Liberale Gepensioneerden: Albert Beerens (052/35.81.61)

Agenda en contactgegevens

vragen/suggesties/opmerkingen > contacteer ons
Je kan met ons contact opnemen via 
Christiane Goubert, info@vldopwijk.be, 
052 35 81 61
Informatie vind je op www.vldopwijk.be

Ja, Open Vld 

gee�  me 

goesting in 

de toekomst!

Wil je meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en aan een samenleving 
die vooruitgaat? Denk je toekomstgericht en ben je p� itief ingesteld? 
Sluit je dan nu aan bĳ  Open Vld!

Welke voordelen geniet je als lid?
> Je hebt spreek- en stemrecht op o� e congressen.
> Je kan je stem uitbrengen over o� e ontwerp-kandidatenlĳ sten bĳ  verki� ingen.
> Je kan je kandidaat stellen voor een � nctie in één van o� e besturen.
> Je ontvangt wekelĳ ks in je mailb�  een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van o� e partĳ .
> Driemaandelĳ ks sturen wĳ  je per p� t het ledenmag� ine Blauw.
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ONZE MENSEN


