
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 wa-
ren er een aantal jonge krachten binnen de Op-
wijkse liberale beweging die vernieuwing wilden 
in het politieke landschap. Eén van de ideeën was 
dat er naast de bestaande K-verenigingen, ook 
liberaal geïnspireerde organisaties moesten wor-
den opgericht om de bestaande politieke over-
macht te doorbreken. Désiré Van Geet, Godelieve 
Moens, Albert Beerens en Christiane Goubert 
besloten een liberale seniorenvereniging op te 

Gepensioneerdenbond feest

INHOUD

In 1976 werd de eerste liberale culturele vereniging in 
Opwijk opgericht. Dat was echter allerminst een evidentie. 
De macht van de christelijke volkspartij was immers dusda-
nig groot dat concurrentie niet werd gedoogd.
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Het bestuur van de Liberale Gepensioneerden werd gehuldigd tijdens de viering van hun 40-jarig bestaan
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richten.
De eerste jaren waren niet makkelijk, maar de 
aanhouder wint. Er werden heel wat vernieu-
wende activiteiten georganiseerd en de vereni-
ging groeide jaar na jaar. We tellen momenteel 
een 500 leden. De koffietafels, de ééndagsreizen 

en de buitenlandse reizen kenden groot succes. 
Het doel was om activiteiten aan te bieden met de 
nadruk op cultuur en amusement en dit aan de-
mocratische prijzen. Zo mochten onze leden heel 
België en de ons omringende landen ontdekken.
We mogen dan ook spreken van een succesver-
haal en hopen dat onze vereniging nog een mooie 
toekomst heeft. Dank aan alle vroegere en hui-
dige bestuursleden die zich al veertig jaar lang 
inzetten voor dit succesverhaal!



2 LOKALE BURGERKRANT OPWIJK

Voorwoord
De lente deed nog maar pas zijn intrede. 
Als ik deze woorden op papier zet, laten 
we de koude en donkere wintermaanden 
achter ons. Deze periode geeft altijd 
een speciaal gevoel. De zonnestralen 
verwarmen ons en we kunnen terug ter-
rasjes doen.

De winter- en voorjaarsomleidingen 
zijn achter de rug. De werken aan de 
Droeshoutstraat en het Perreveld zijn 
beëindigd, de watertoevoerleiding heeft 
de Steenweg op Aalst gekruist en het 
wegdek van de Steenweg op Dender-
monde werd vernieuwd. Wegeniswer-
ken zorgen spijtig genoeg steeds voor 
ongemak. Men kan echter geen omelet 
bakken zonder eieren te breken. Bin-
nenkort wordt er een fiets- en voetpad 
aangelegd op het voorste gedeelte van 
Mansteen om ook daar de veiligheid te 
verhogen.

De lente geeft ons een goed gevoel. We 
willen dat onze tuin er mooi bijligt en 
ook de gemeente houdt grote kuis in 
zijn groene zones. Ook bij onze mid-
denstandsraad (MRO) van Opwijk is 
het lentegevoel aanwezig. Er werd een 
nieuw bestuur verkozen en de installa-
tievergadering met de nieuwe bestuurs-
leden verliep enthousiast.

Ook op voetbalgebied staat er deze 
lente heel wat te gebeuren. Het kunst-
veld op Tesseskouter wordt afgewerkt, 
de nieuwe accommodatie op de Molen-
kouter wordt gebouwd en er zal werk 
gemaakt worden van de parking aan de 
Klaarstraat. Deze lente heeft dus heel 
wat te bieden, geniet ervan!

Albert Beerens 
Burgemeester 

Het buurtzorghuis kreeg de naam ‘Den Hopstaak’

Het OCMW Opwijk breidt zijn 
dienstverlening verder uit met 
buurtzorg. De Zorgcampus 
kent reeds de diensten voor zorgwonen met de 
serviceflats en het woonzorgcentrum, de diensten 
voor brugzorg met het dagverzorgingscentrum 
en het kortverblijf en de diensten buurtzorg met 
het sociaal restaurant. Met deze nieuwe dienst-
verlening breiden we de dienstverlening buurt-
zorg uit en willen we onze huidige diensten extra 

in de kijker zetten.

De centrale doelstelling van buurtzorg is de de-
tectie van kwetsbare ouderen en hen proactief 
benaderen. Hiervoor zal voornamelijk samenge-
werkt worden met andere openbare diensten of 
welzijnsorganisaties, verenigingen en vrijwilli-
gers. Op dinsdag 4 april ging de eerste dag van de 
buurthuiswerking van start met de voorstelling 
van het project en de onthulling van het logo. Ie-
dere dinsdagnamiddag vanaf 14u zal er een aan-
gepast programma zijn. Voor meer informatie en 
inschrijvingen kan je terecht op de zorgcampus.

De paasklokken zijn vertrokken, we tellen af naar 
de zomer! Dat betekent ook de voorbereiding van 
onze Italiaanse avond. We willen echter niet wach-
ten om jou van wat ontspanning te voorzien. Er 
staan nog tal van andere activiteiten voor de deur 
zoals de speeltuinactie en ons zomers ledenfeest! 
Stiekem zijn we ook al aan het nadenken over de 
festiviteiten in 2018, het jaar waarin we 25 kaars-
jes mogen uitblazen. Als je graag deel wil uitmaken 
van onze vereniging, dan weet je wat je te doen 
staat: bel ons, schrijf ons, laat ons vlug iets weten!

Jong Vld

OCMW start met 
buurtzorg

OCMW-raadslid 
Peter Beerens



Er worden door de huidige beleidsploeg heel wat 
projecten uitgewerkt en dit op diverse domeinen. 
Op heel wat vlakken moet echter de kloof tussen 
de behoefte en de beschikbare middelen worden 
dichtgereden. We kunnen echter niet alles reali-
seren in één legislatuur. Maar in elk geval willen 
wij op sportief, cultureel, en vooral op onderwijs-
vlak heel wat realiseren.
Binnen het domein onderwijs willen we de voor-
keur geven aan de uitbreiding van de onderwijs-
infrastructuur van het basisonderwijs. Met de 
aankoop van de nodige gronden werd aan de vrije 
basisscholen in Nijverseel en Mazenzele de mo-
gelijkheid gegeven om hun uitbreidingsplannen 
te realiseren. Voor de uitbreiding van de school 
in Mazenzele werd reeds een bouwaanvraag in-
gediend, de plannen voor de uitbreiding van de 
school in Nijverseel zijn klaar.
Het project van de huidige beleidsperiode 
wordt echter de realisatie van een mo-
derne en efficiënte nieuwbouw voor 
onze gemeentelijke basisschool “De 
Boot”. Deze nieuwbouw zal plaats 
bieden aan het lager onderwijs waar 
er voor elk leerjaar drie klassen zullen 
voorzien worden. Voor de kleuterafde-
ling worden er eveneens meer klasloka-
len ter beschikking gesteld. Alles samen 
zal de capaciteit met 50% worden verhoogd.
De eerste fase (het gebouw van het lager onder-
wijs) zal klaar zijn tegen het schooljaar 2018, 
de tweede fase tegen eind 2019. Het wordt een 
prachtig complex waar ook het IBO en het VAJA 

een onderkomen zullen 
vinden. De refter met uit-

geruste keuken zal tijdens 
de weekends ter beschikking 

gesteld worden van de Opwijkse 
verenigingen voor het organiseren 

van eetfestijnen en andere activiteiten.
Ook het bijzonder onderwijs zijn we niet verge-

ten. Zo werd recent de nieuwe vleugel van het 
Schoolhuis officieel geopend. Dit gebouw zal een 
onderkomen bieden aan de opleiding “schilder–
decorateur” en “hoeklassen”. Ons onderwijs krijgt 
dus heel wat nieuwe accommodatie, wat de kwa-
liteit alleen maar verder zal verhogen.

Aandacht voor onderwijs

Er wordt deze legislatuur sterk ingezet op onderwijs, één 
van de domeinen waarop een inhaalbeweging meer dan 
noodzakelijk was. Onder impuls van het huidige gemeente-
bestuur wordt hier aan gewerkt.

Wateroverlast aanpakken
De huidige beleidsploeg heeft aandacht voor 
de wateroverlast. Met Riopact, de nieuwe 
rioolbeheerder van Opwijk, hebben we hier-
over afspraken gemaakt. Eind 2016 heeft men 
opmetingen uitgevoerd op de Nijverseelbeek 
vanaf de Steenweg op Brussel (N47) tot aan 
de grens met Lebbeke. Momenteel wordt 
deze info verwerkt. Eind april zullen de re-
sultaten worden besproken, vervolgens kan 
de gemeente in overleg met Riopact bepalen 
welke maatregelen moeten genomen worden.
Over de Kluisbeek werd een studie opge-
maakt. De mogelijkheid van de aanleg van 
een wachtbekken op de beek, opwaarts de 
Bolstraat wordt nagekeken en we verwachten 

binnenkort een voorstel. De voorgestelde in-
greep moet er voor zorgen dat er bij hevige 
regen geen wateroverlast meer ontstaat in de 
Bolstraat nabij de Kluisbeek.
De Asbeek loopt via Hof ten Hemelrijk door 
het centrum van Opwijk. Bij toekomstige we-
gen- en rioleringswerken in het centrum, bij 
de aanleg van het gescheiden rioolstelsel, 
moet er een oplossing gegeven worden aan 
de buffering van het regenwater. Riopact on-
derzoekt nu, naar aanleiding van de realisatie 
van het parkeerplein Borchtsite, waar men 
regenwater kan bufferen zodat er stroomaf-
waarts naar de Beekveldstraat geen proble-
men ontstaan.
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Onze jeugd is zeer 
belangrijk, daarom 
is de kwaliteit van 
ons onderwijs van 

groot belang!

Burgemeester Albert Beerens bij de opening van de nieuwe vleugel van 
het Schoolhuis, samen met schepen van onderwijs Joske Vermeir en 
minister Maggie De Block.

Aanpak van de wateroverlast
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Open Vld voorzitster Gwendolyn Rutten start-
te recent met een grote ronde van Vlaanderen. 
Op deze ronde gaat ze in gesprek met men-
sen over de dingen die hen nauw aan het hart 
liggen: hun werk, veiligheid, vrijheid, gezin of 
hoe ze de toekomst zien. Rutten wil voor ok-
tober volgend jaar alle Vlaamse gemeenten 
bezoeken.

“Je kan er niet omheen dat er iets beweegt in de samenleving, dat mensen 
met veel vragen zitten. Ik ga op ronde door Vlaanderen en ga luisteren en 
in gesprek over de grote en kleine dingen van het leven, over problemen en 
oplossingen, want dat is de essentie van politiek”, legt Rutten uit.
Ze gaat naar elke gemeente, de eerste afspraken op de ronde waren Sta-
den, Roeselare en Hasselt. De hele ronde is te volgen op www.gwendo-
lyndoetderonde.be. Op de site staat de agenda en het resultaat van elk 
bezoek. Indien je Gwendolyn wil uitnodigen, dan kan dat via de website. 
Ze werkt momenteel ook aan een boek dat binnenkort verschijnt en organi-
seert later op het jaar een congres.

VOLUIT EN CONSEQUENT VOOR EEN NIEUW PROJECT
Rutten gaat met dit nieuwe project naar de essentie van de politiek en doet 
dat voluit en consequent. In het Vlaams Parlement geeft ze haar plaats door 
aan haar opvolger, Daniëlle Vanwesenbeeck. Daniëlle is zaakvoerder van 
Mastermail en won de Unizo-Womed Award als onderneemster van het jaar 
vanwege haar dynamisme en vernieuwende aanpak in het bedrijfsleven.
“Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging en denk dat mijn kennis uit de be-
drijfswereld zeker een meerwaarde is voor de politieke debatten”, aldus 
Daniëlle.

Gwendolyn komt naar Opwijk op 27 juni
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Gwendolyn komt naar Opwijk op 27 juni
Tot
binnenkort!
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1. De schuur van GC Hof ten Hemelrijk liep hele-
maal vol voor onze nieuwjaarsreceptie. Als gastsspre-
ker mochten we Vlaams Volksvertegenwoodiger Rik 
Daems verwelkomen.

2. OCMW-raadslid Peter Beerens, burgemeester Al-
bert Beerens, schepen Joske Vermeir en minister Sven 
Gatz bij de officiële start van muziekclub Nosta.

3. Dank aan alle helpers en de 1.239 eters die we 
mochten ontvangen op ons 38ste eetfestijn! 

4. Open Vld-mandatarissen bij de officiële start van 
‘buurtzorg Den Hopstaak’ in WZC De Oase. Een 
nieuwe dienstverlening van het OCMW Opwijk om 
kwetsbare ouderen proactief te benaderen en samen 
te brengen.

5. De schuur van het GC Hof ten Hemelrijk liep vol 
voor de viering van 40 jaar Liberale Gepensioneerden. 
Maar liefst 280 leden kwamen genieten van een leuke 
namiddag met taart, koffie en een grandioze show.

1. 2.

3. 4.

5.

Opwij k
 in beeld



Nieuw blauw bloed
Open Vld Opwijk-Mazenzele stelt graag twee 
nieuwe krachten aan u voor:

WIM DE RIDDER
“Voor diegene die mij nog niet kennen maak ik 
graag van de gelegenheid gebruik om mezelf 
voor te stellen. Ik ben Wim De Ridder, 48 jaar 
en woon aan de Ringlaan samen met Nathalie 
en onze kinderen Yannick, Kilian, Noä en Flo. 
Ik ben opgeleid als Grafi cus, gespecialiseerd in 
grafi sche en digitale communicatie. Ik werk als 
grafi sch vormgever bij het Vlaams parlement 
en ben zelfstandig ondernemer onder de naam 
graav. Ik ben dol op het volgen van de actualiteit 
en heb interesse in politiek, wetenschap, jeugd 
en onderwijs.”

PETER BÖRNER
“Vijftig jaar geleden werd ik geboren in Leuven. 
Sinds mijn schooltijd was ik actief binnen de 
PVV, mijn eerste politieke ambitie werd een feit 
in 1988 toen ik de jonste kandidaat was van de 
PVV Zaventem voor de gemeenteraadsverkie-
zingen. Als werknemer van Sabena ben ik ge-
prikkeld door het reizen en sociaal engagement. 
Na de faling werd ik gevraagd als Nationaal Ver-
antwoordelijke bij de ACLVB. Gedurende decen-
nia heb ik de werknemers binnen de Belgisch 
industrie en bouwsector mogen verdedigen. 
Sinds enkele jaren heb ik me weer toegelegd op 
transport, logistiek en vooral mijn oude liefde, de 
luchtvaartsector.”

Op 6 april vond er een creatieve activiteit 
plaats, ondertussen een zeer populaire ac-
tiviteit bij de Liberale Vrouwen. We konden 
rekenen op 32 dames voor deze paascrea. 
Op 27 april komt personal beauty coach, 
Sophie Van de Vijver, langs in het bakhuis 
om een workshop te geven met allerhande 
tips & tricks over kleur en stijl. Kortom we 
komen alles te weten om ons nóg meer te 
doen stralen. Op zaterdag 9 september 
gaan we op daguitstap naar Brussel. Met 
in de voormiddag een gegidst bezoek aan 
de VRT en in de namiddag een rondleiding 
door Brussel centrum mèt bierproeverij. 
We hopen u zeker te zien op één van onze 
activiteiten. 

Liberale Vrouwen

Veel belangstelling voor de paascrea
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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

 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

Onze nieuwe krachten: Wim De Ridder en Peter Börner



01/05 1-MEI FIETSTOCHT Open Vld

21/05 EETFESTIJN Liberale Gepensioneerden - GC Hof ten Hemelrijk

September EENDAGSREIS liberale gepensioneerden

02/09 ITALIAANSE AVOND Jong VLD - BS De Duizendpootrakkers

22/10 PANNENKOEKENFESTIJN Liberale Vrouwen - GC Hof ten Hemelrijk

26/10 CREA-AVOND Liberale Vrouwen - GC Hof ten Hemelrijk

05/11 ST MAARTENFEEST Liberale Gepensioneerden - GC Hof ten Hemelrijk

02/12 SPEELGOEDINZAMELING Jong VLD

17/12 KERSTFEEST Open Vld - GC Hof ten Hemelrijk

18/12 KERSTFEEST Liberale Gepensioneerden GC Hof ten Hemelrijk

21/12 CREA-AVOND Liberale Vrouwen - GC Hof ten Hemelrijk

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).

website: www.openvldopwijk.be
e-mail: info@openvldopwijk.be
Meer weten over onze verwezenlijkingen, onze verenigingen,
gemeentenieuws...? Volg ons via onze facebookpagina en twitteraccount.

Liberale agenda 2017 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 onz e congressen.
> Je kan je stem uitbrengen over onz e ontwerp-kandidatenlij sten bĳ  verki� ingen.
> Je kan je kandidaat stellen voor een � nctie in één van onz e besturen.
> Je ontvangt wekelij ks in je mailb�  een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van onz e partĳ .
> Driemaandelij ks sturen wĳ  je per p� t het ledenmag� ine Blauw.

 Arianne 
De Bondt
Gemeenteraadslid 

 Peter Beerens
OCMW-raadslid
Plaatsvervangend 
OCMW-voorzitter 

 Marieke 
De Medts
Gemeenteraadslid

 Joske 
Vermeir

4de Schepen 

 Pierre 
Van de Velde
2de Schepen
Ondervoorzitter 
Open Vld 

 William 
Engels
Voorzitter 
gemeenteraad 

 Albert 
Beerens
Burgemeester
Voorzitter Open Vld 

ONZE MENSEN

Nico
Du Buisson
Gemeenteraadslid 


