
Om deze samenwerking te realiseren is er een 
werkgroep opgestart bestaande uit vertegen-
woordigers van de gemeente en het OCMW. Het 
project wordt GOGOO genoemd, wat staat voor 
gemeenschappelijke organisatie van gemeente 
en OCMW Opwijk”. De bedoeling is dat er op 
korte termijn een volledige integratie komt van 

de steundiensten van het OCMW en van de ge-
meente. De diensten financiën, personeel, ICT en 
secretariaat zullen samen gehuisvest worden in 
het administratief centrum, Ringlaan 20, zodat 
het gebouw waar deze diensten van het OCMW 
nu gehuisvest zijn (Kloosterstraat 71) komt leeg 
te staan. Dit zou reeds een ernstige besparing be-

tekenen.
Het gebouw GACII (Ringlaan 20) zal in dit ka-
der aan een grondige renovatie worden onder-
worpen, zodat het voor een lange termijn als een 
functioneel ingerichte accomodatie kan gebruikt 
worden.
Op lange termijn zullen ook de andere diensten 
van de gemeente en het OCMW samengebracht 
worden in een nieuw op te richten gebouw in de 
tuin van GAC II. Deze samenwerking zal en moet 
leiden naar meer deskundigheid, meer efficientie 
en een grotere continuïteit.
Wij blijven op koers naar kwaliteit.

Samenwerking gemeente-OCMW

INHOUD

Eén van de beleidsdomeinen waar de meerderheid werk wil 
van maken is een betere samenwerking tussen de gemeen-
te en het OCMW. Een dergelijke samenwerking moet op ter-
mijn leiden tot een betere dienstverlening.

Nieuwe directie voor gemeentelijk 
onderwijs / 2

Dank u wel José / 3

OCMW, vruchtbare eerste maanden 
/ 7

Burgemeester Albert Beerens bij het administratief centrum van het OCMW.

Op woensdag 12 juni stelde Open Vld-voorzitter 
Gwendolyn Rutten haar boek ‘De geëngageerde 
burger’ voor. Het gaat om een interactief boek, 
waarin u als lezer kan grasduinen, commentaar kan 
geven, quotes kan delen en zelf zinnen kan toevoe-
gen. Want interactie staat centraal. Inspraak. Enga-
gement. Uw mening. Dit is een doe-boek, een nieuw 
liberaal verhaal waarin u de hoofdrol speelt. 
www.politiekelente.be 
 
Lees verder p.4

De geëngageerDe burger
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Na het succesvolle pannenkoekenfestijn 
van 6 oktober (een feesteditie, want het 
was de 25e keer) staan er de komende 
maanden nog een aantal andere leuke 
activiteiten op stapel bij de Liberale Vrou-
wen Opwijk!
Op 17 november werken we naar jaarlijkse 
gewoonte rond de “Week van de Smaak”. 
Dit jaar wordt er een heerlijke lunch voor-
zien rond het thema “water en vuur”. Het 
wordt weer een feestmaaltijd en we rekenen op ruim 150 deelnemers! We maken er een menu van die 
bestaat uit tegengestelden: een koude en warme soep, een zalmcarpaccio en rundscarpaccio, kippen-
gyros, ijs en warme krieken, …. allemaal overheerlijke gerechten!
Ook organiseren we het Sint-Maartenfeest op 2 november, waar de kinderen de mooiste cadeaus krij-
gen en de lekkerste snoep! Voor de creatievelingen gaat er op 29 oktober en 18 december een crea-
avond door. Wij hopen jullie zeker te zien op één van onze activiteiten! 

lIBerale VrOUweN NODIgeN UIt

in samenwerking met GC Hof ten Hemelrijk

Een bord vol water en vuur
een feestmaaltijd: aperitief tot dessert

contrasterende smaken

zon. 17 november 2013
13u tot ong. 18u

en texturen

Menu en inschrijvingsformulieren te verkrijgen bij de wijkverantwoordelijken van de Liberale Vrouwen Opwijk-Mazenzele

Inschrijven voor 8 november 2013 bij:
Albert & Christiane Beerens - Goubert, Ravensveld 4, 1745 Opwijk, 052/35.81.61
Roland & Arlette Mortier - Van Der Meersch, Stwg op Dendermonde 31, 1745 Opwijk, 052/35.56.34 

Schuur, GC Hof ten Hemelrijk

Kostprijs volwassenen: 28€ - Kinderen 7 tot 12 jr: 14€ - Kinderen onder 6 jr: gratis

Jong VLD heeft drukke zomermaanden achter de 
rug, met leuke acties en activiteiten. Op 20 juni 
deelde Jong VLD voor de tweede maal ijsjes uit 
aan het station om iedereen een prettig verlof toe 
te wensen.  Deze actie werd ook verder gezet op 
de jaarmarkt tijdens Opwijk Kermis.
Op 29 juni organiseerde Jong VLD voor het 
tweede jaar hun actie ‘schoonmaak van de speel-
tuinen’. De bevindingen werden samengebundeld 
en bezorgd aan schepen van Jeugd Vera De Kos-
ter. Vera beloofde de nodige acties te onderne-
men. De speelterreinen aan de vrije basisschool 
in Mazenzele en Konkelgoed hebben dit al onder-
vonden. De verbeteringen aan de andere speel-
terreinen die door Jong VLD waren gevraagd 
worden volgend jaar aangepakt. Het budget voor 
dit jaar lag reeds vast.
Op 14 juli stond de jaarlijkse ledenbarbecue op 
de agenda. Een dertigtal leden schoven aan voor 

een lekkere maaltijd en een leuke namiddag. Op 
6 september ging de 18e Italiaanse avond door, 
waar we 313 mensen mochten verwelkomen.
Jong VLD zit ook de komende maanden niet stil. 
Er volgen nog een cocktailworkshop, een bezoek 
aan de Sint, speelgoedinzameling, ... 

Drukke 
zomer voor 
Jong VlD

Jong VLD gaf alle Opwijkse speeltuinen een 
grondige beurt!

Bij de start van het nieuwe schooljaar 
mochten we twee nieuwe directeurs ver-
welkomen in het gemeentelijk onderwijs.
Voor het buitengewoon secundair onder-
wijs ’t Schoolhuis nam Mark Hermans 
het heft in handen en voor de gemeen-
telijke basisschool De Boot kwam Kris-
tine De Saeger aan het roer. We wensen 
beide directeurs veel succes voor het 
komend schooljaar. 

nieuWe DireCTie VOOr 
geMeenTeliJk OnDerWiJS

VOOrwOOrD
De gemeenteraadsverkiezingen zijn onge-

veer één jaar achter de rug. een moment 

om het voorbije jaar te evalueren.

Het resultaat van deze verkiezingen zal 

nog voldoende gekend zijn. Op 14 ok-

tober 2012 werd er een coalitie gesloten 

tussen de twee grootste partijen van 

Opwijk, zijnde N-VA en Open Vld.

Deze bestuursmeerderheid kwam tot 

stand en na heel wat besprekingen bracht 

ons dit ook tot een gezamenlijke visie 

voor de komende zes jaar. Op basis van 

het programma van de beide partijen 

werd een gemeenschappelijke beleidsver-

klaring opgesteld die door de gemeente-

raad werd goedgekeurd.

De Vlaamse overheid legt de gemeenten 

de verplichting op om deze gezamenlijke 

visie vast te leggen in een beleids-en 

beheerscyclus. Bij deze oefening komt 

het er vooral op neer dat bepaald wordt 

welke doelstellingen het beleid nastreeft 

en welke actie-

plannen zullen 

worden opgesteld.

Het is niet vol-

doende zich hier 

te beperken tot 

een opsomming 

van acties. Voor 

elk van deze acties 

moet een prijs 

worden vooropge-

steld. er moet ook 

bepaald worden in 

welk jaar men iets wenst te realiseren.

Het resultaat van deze moeilijke oefe-

ning is een fi nanciële meerjarenplanning, 

opgedeeld in de verschillende aspecten 

van het beleid. De huidige Opwijkse 

bestuursmeerderheid is klaar met dit 

document en wenst het eerstdaags ter 

goedkeuring voor te leggen aan de ge-

meenteraad.

in de volgende Burgerkrant komen we 

hierop terug en worden er meer concrete 

realisaties besproken.

door Albert 
Beerens, 

burgemeester
Schepen van onderwijs Vera De Koster.



De eerste gemeenteraad van 
José vond plaats op 6 februari 
1975, zijn laatste of zijn 381ste, 
op 18 juni 2013. 
Ik heb de eer gehad er daarvan 362 samen met 
José te mogen beleven. Dit heeft mij de kans ge-
geven om José als persoon beter te leren kennen. 
Ik mocht met José samenwerken, zowel vanuit 
de oppositie als vanuit de meerderheid. Op de 
meer dan 36 jaar die we mochten samenwerken 
hebben we het altijd goed met mekaar kunnen 
vinden, wat geen evidentie is, want met politici 
samenwerken is geen sinecure. 
José was gedurende gans zijn loopbaan enorm 
gedreven. Hij had een dossierkennis die nie-
mand hem kon nadoen, hij streefde steeds naar 
perfectie. Hij was secretaris 7 dagen op 7, 24 uur 
op 24 uur. Werk werd niet uitgesteld tot morgen, 
maar moest vandaag afgewerkt worden. Zaterda-
gen en zondagen waren ideaal om een eventuele 
achterstand weg te werken, maar vooral om de 
komende week voor te bereiden. 
Om een heel klein stukje van zijn geleverde werk 
maar even te illustreren, verwijs ik naar de 381 
gemeenteraden die hij meemaakte. Wat velen 
niet weten is dat er aan een gemeenteraad veel 
werk vooraf gaat, gaande van vergaderen, advie-
zen inwinnen, ervoor zorgen dat er geen acties 
ondernomen worden die strijdig zouden zijn met 
de wetgeving, enz. Na de gemeenteraad moeten 
er verslagen opgemaakt worden. Een hele karwei 

als we weten dat deze verslagen steeds uitgebreid 
en gedetailleerd waren. Dan spreek ik nog niet 
over de 1750 schepencolleges die hij heeft voor-
bereid, bijgewoond en waarvan hij verslagen 
maakte.
Wij nemen afscheid, op professioneel vlak, van 

een monument in de gemeente. De 38 jaar die 
José in Opwijk gewerkt heeft betekenen heel veel 
voor de gemeente.
Zijn werkkracht, zijn gedrevenheid, zijn intelli-
gentie, zijn ervaring, maar vooral de menselijke 
manier waarop hij met zijn medewerkers kon sa-
menwerken zullen ertoe leiden dat er nog jaren 
over hem zal gesproken worden en dat hij nog 
dikwijls als voorbeeld zal gesteld worden. 

Dank u wel José

Men spreekt soms van terugblikken op een loopbaan om 
“U” tegen te zeggen. Dit moet zeker gebeuren met de loop-
baan van onze gemeentesecretaris, José Van Damme.
Even terugblikken op zijn rijk gevulde carrière.

Onze burgemeester (r) met onze 
afscheidnemende secretaris (l).

Op weg Naar kwalIteIt
Wij zijn 10 maanden ver in de nieuwe legislatuur. 
Na een strenge winter met de nodige sneeuw-
bestrijding, volgde een  zomer met ideaal weer 
voor de ontwikkeling van onkruid, wat de no-
dige gevolgen had voor het groenonderhoud.
Wij hebben ondertussen ervaring opgedaan en 
hebben vastgesteld dat het beter kan. Daar zijn 
we dan ook alle dagen mee bezig.
Naar openbare werken toe, zijn er nog veel in-
spanningen nodig om alles vlot op gang te krij-
gen. Ook hier zijn aanpassingen en verbeterin-
gen nodig. Wij hebben de beslissing genomen 
om meer te investeren in vakbekwame mensen 
op het gebied van openbare werken, om zo kor-

ter op de bal te kunnen spelen. Onze doelstel-
ling is dat er vele problemen zo vlug mogelijk 
opgelost worden na melding of vaststelling. 
Ondertussen zullen in de loop van oktober en 
november uiteindelijk de eerste kleine werken 
kunnen uitgevoerd worden, onder de vorm van 
een raamcontract. Wij doen ons best om ieder-
een op zo kort mogelijke termijn een oplossing 
te bieden. De werken aan de stationsomgeving 
en de Doorstraat lopen naar hun einde en zullen 
eind oktober opgeleverd worden. De flexibilteit 
van de privésector is niet altijd even gemakkelijk 
toe te passen in de openbare sector.

“José was gedurende 
gans zijn loopbaan 
enorm gedreven”

Burgemeester 
Albert Beerens
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Werken aan de stationsomgeving in 
eindfase.
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Vervolg van p.1

In welke tijdsgeest leven wij? Hoe ziet de samen-
leving er vandaag uit en hoe morgen? Welke uit-
dagingen staan ons te wachten? En hoe staan wij 
liberalen in deze context?
Moet u deze tekst ook meteen lezen als een con-

grestekst? Neen. Het was het startschot voor ons 
participatieve traject van 150 dagen, richting ide-
ologisch congres in november. En in dit traject 
zijn we intussen al een heel eind gevorderd: via 
ideologische debatten werken we volop aan een 
nieuw liberaal verhaal en via zomerstages bren-
gen we ons liberale engagement in de praktijk. 
De congrestekst zélf schrijven we op basis van 
concrete voorstellen, en met een antwoord op 
concrete vragen. Als u onze interactieve site www.
politiekelente.be in het oog houdt, ziet u onze 
hele agenda vol activiteiten.
Dit boek biedt het ruimere denkkader waarbin-
nen wij ons nieuwe liberale traject verder willen 
laten ontpoppen. Daarvoor vragen we uw feed-
back, uw commentaar en uw engagement. Die 
kan u bovendien delen via sociale media. En u 

bereikt er meteen ook ons team mee, dat dank-
baar met uw creatieve ideeën aan de slag gaat en 
naar u terugkoppelt. Want dialoog, dat is praten 
én luisteren. Samen zijn mensen tot heel veel in 
staat. Al wat je nodig hebt, is een beetje moed en 
engagement. Om vervolgens te ontdekken dat al-
les veel leuker is op die manier. Zegt het u wel 

wat? Dan is dat heel goed nieuws. Want de “geën-
gageerde burger”, dat bent u!

U kan het boek downloaden op 
www.politiekelente.be . Gedrukte
 exemplaren kan u bestellen via onthaal@
openvld.be voor 11,99 euro.

‘De geëngageerde burger’ 
is in eerste instantie een 
visietekst, een voorzet die 
het debat aanzwengelt. Een 
tekst, kortom, die door en 
door liberale vragen stelt – 
en die probeert de contou-
ren van liberale antwoorden 
op die vragen vorm te ge-
ven. 
 

“Al wat je nodig hebt, 
is een beetje moed en 
engagement”

De geëngageerde burger: 
inleiding tot een nieuwe 
politieke lente
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de inkomens-
garantie voor 
ouderen (IGO)
stijgt met

+2%

vanaf 
september 
2013

vanaf april 2013

2003

2013

bedraagt het 1.386,40 
euro per maand

Op 10 jaar tijd steeg het minimum-
gezinspensioen van zelfstandigen met 

In 2003 bedroeg het minimale 
gezinspensioen voor zelfstandigen 
na een volledige loopbaan 
823,12 euro per maand. 

+68%18301804

1975

1983

2003

dec 2011

2013

ontstaan 
van België

start discussie hervorming 
gerechtelijke arrondissmenten

start discussie 
snelrechtbanken

aanstelling Annemie Turtelboom 
als Justitieminister

• oprichting snelrechtbanken en selectie personeel

• hervorming gerechtelijke arrondissementen van 27 naar 12

• Hervorming huwelijksvermogensrecht

• Hervorming erfrecht met gedeeltelijke erfenissprong en on-
waardigheid om te erven (eerste aanpassing sinds Napoleon)

• Verstrenging Wet Lejeune: veroordeelden moeten minstens de 
helft van hun straf uitzitten. (1ste aanpassing sinds 125 jaar, 
na 20 jaar discussie)

Eén kind op vijf gaat naar het Nederlands-
talig basisonderwijs in Brussel. 
Dat hoge aantal is te danken aan de investeringen 
in infrastructuur, de kwaliteit van het onderwijs en 
de expertise om talen aan te leren.

De investeringen van de VG, maar vooral van de 
VGC, zijn goed voor 20 nieuwe basisscholen 
(of leerlijnen), voor 4150 extra plaatsen voor de 
leerlingen – waarvan er 1.100 al in gebruik zijn.  De 
rest staat in de steigers of zijn er plannen in de maak.

Guy Vanhengel behandelde 200 
bouw- of verbouwingsdossiers 
voor de renovatie van scholen

Plassen met Klasse (bijna 
100 vernieuwde sanitaire blokken)

Renovatie van 
35 schoolgevels

Sinds 2010 capaciteits-
uitbreidingen en nieuwe 
scholen, in de drie netten

1/5

200

100

35

OP 10 JAAR TIJD...
Tussen 2012 en 2014 worden 17.500 
pc’s geïnstalleerd bij het personeel van 
justitie. Vandaag zijn er reeds 5.000 geïnstal-
leerd. Elke week komen er 300 pc’s bij. Tevens 
wordt er budget vrijgemaakt voor Sidis. Een ap-
plicatie die ervoor moet zorgen dat elke gedeti-
neerde een elektronisch dossier krijgt.

17.500

HET REGERINGSWERK IN ÉÉN OOGOPSLAG (JULI 2013)

de 
garantie
ouderen
stijgt met

vanaf 
september 
2013

sinds april 2013

volledige gelijkschakeling 

(historisch!) van de 
minimumgezinspensioenen 

van zelfstandigen en werknemers

minimumpensioenen voor 

zelfstandigen en werknemers 

opgetrokken met 

vanaf september 2013

+1,25%

ASIEL EN MIGRATIE

• asielaanvragen blijven dalen
• elke asielzoeker krijgt opvang
• afbouw opvangcentra
• geen doorstroming asiel-

zoekers naar OCMW’s
• vrijwillige terugkeer bijna 

verdubbeld

Asielcrisis 
opgelost

2012: scharnierjaar
2013: daling zet door
jan-juli 2012 > jan-juli 2013: daling van 25%
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OpWiJk in beelD

1. Eetfestijn Open Vld: 1184 eters 
brachten ons een bezoek.

2. 1-mei fietstocht met 266 fietsers 
en een opbrengst van 582 euro ten 
voordele van Kom Opwijk Tegen 
Kanker.

3. Onze stand op de jaarmarkt 
werd druk bezocht.

4. 220 aanwezigen kwamen ge-
nieten van een gezellige namiddag 
op de koffietafel van de Liberale 
Gepensioneerden.

5. De Italiaanse avond van Jong 
VLD werd gesmaakt door 313 
eters.

1. 2.

3. 4.

5.



OCMw:vruchtbare 
eerste maanden

Open Vld-OCMW-raadsleden, Els Van Gucht, Peter Beerens en Roland Mortier.

Op 7 januari werd de nieuwe OCMW-Raad geïn-
stalleerd, op de raad van 28 februari werd de be-
leidsverklaring 2013-2018 van Open Vld en N-VA 
goedgekeurd. Hieronder een korte opsomming van 
enkele realisaties die reeds werden uitgevoerd in 
2013:
- Oprichting Bijzonder Comité Sociale Zaken dat 
moet instaan voor een betere opvolging van sociale 
dossiers.
- Aanpassingen doorvoeren omtrent brandveilig-
heid in het rust- en verzorgingstehuis.
- Vernieuwing van meubilair in het rust- en verzor-
gingstehuis.
- Opening van de tweedehandswinkel “’t Kapstoks-
ke”.
- Stopzetting van de verbouwing van het hergebrui-
kerscentrum tot doorgangswoning wegens te hoge 

kosten. Een betere en goedkopere oplossing werd 
gevonden in een gemeentelijk gebouw.
- Opstarten van een betere samenwerking tussen 
gemeente en OCMW, met als eerste stap het onder-
brengen van de ondersteunende diensten van het 
OCMW in GACII.
- Het overbrengen van de klusjesdienst naar PWA.
- Verhuur van woningen aan sociaal verhuurkan-
toor WEBRA.
- Het voortbestaan van de kinderopvang verzeke-
ren door een samenwerking aan te gaan met vzw 
3wplus.
- Het opstarten van de bouw van 32 serviceflats, op-
volgen, inplannen omgeving en de dagprijs bepalen.
- Samen met de gemeente de integratie van anders-
taligen in onze gemeente bevorderen door het op-
starten van taallessen.

Het speelplein aan de vrije basisschool in Mazenzele 
heeft een aantal vernieuwingen ondergaan. Het nieuwe 
klim-klautertoestel en de tractor met aanhangwagen 
springen onmiddellijk in het oog. Er zijn ook een wip 
en een schommel bijgekomen. De schommel is langs 
de ene zijde voorzien voor kinderen vanaf 8 jaar en de 
andere zijde voor kinderen jonger dan 8 jaar. Ook op 
het speelplein Konkelgoed zijn er aanpassingen door-
gevoerd. Zo zijn er twee voetbaldoelen, een volleybalnet 
en twee pingpongtafels bijgekomen. Hier kunnen de 
kinderen naar hartenlust sporten. Alle materialen zijn 
uit vandalisme- en weersbestendig materiaal vervaar-
digd.

VernieuWing SpeelTuinen

Schepen van Jeugd 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
ReDACTie: (coördinatie) joris.claes@openvld.be,  
(eindredactie) alexander.vandersmissen@openvld.be 
LAY-OUT: ilde.cogen@openvld.be, 
ilona.berghmans@openvld.be 
SeCReTARiAAT: carine.meyers@openvld.be, 
peter.verhofstadt@openvld.be
FOTOGRAFie: © imageglobe.be, © Shutterstock.com
V.U. LOkAAL : Albert Beerens, Ravensveld 4, 1745 
Opwijk

 Pascale 
De Coninck
Secretariaat Open 
Vld 

 Els Van Gucht
OCMW-raadslid 

 Christiane 
Goubert
Secretariaat Open 
Vld 

 Roland Mortier
OCMW-raadslid
Penningmeester 
Open Vld 

ONZe MeNSeN



agenDa
De Opwijkse liberale verenigingen zitten niet stil en or-
ganiseren regelmatig activiteiten voor hun leden.
Hieronder een overzicht van de nog komende activi-
teiten voor 2013 en de reeds gekende activiteiten voor 
2014.
Vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 oktober 2013:
Blauw ontspanningsweekend - Open Vld

Dinsdag 29 oktober 2013:
CREA avond - Liberale Vrouwen
 
Zaterdag 2 november 2013:
Sint Maartenfeest - Liberale Vrouwen

Zondag 3 november 2013:
Sint Maartenfeest - Liberale Gepensioneerden

Zaterdag 7 december 2013:
Speelgoedinzameling - Jong VLD

Zaterdag 7 december 2013:
Kerstfeest - Liberale Gepensioneerden 
 
Zondag 8 december 2013:
Kerstfeest - Open Vld

Woensdag 18 december 2013:
CREA-avond - Liberale Vrouwen
Vrijdag 24 januari 2014:

Nieuwjaarsreceptie - Open Vld
Zondag 9 februari 2014:
Nieuwjaarskoffietafel - Liberale Vrouwen                      
  
Zaterdag 22 februari 2014:
Ledenfeest - Open Vld
  
Zaterdag 29 en zondag 30 maart 2014:
Eetfestijn - Open Vld

COnTaCTgegeVenS
Heb je interesse of wens je meer informatie over 
onze organisaties, neem gerust contact op met één 
van onze bestuursleden of met één van de volgende 
personen.
Open Vld:
Christiane Goubert - Ravensveld 4 - 052/35.81.61

Jong Vld:
Marieke De Medts - Steenweg 84 - 0478/95.36.92

Liberale Vrouwen:
Arlette Van Der Meersch Steenweg op Dendermonde 
31 - 0474/41.88.40

Liberale gepensioneerden:
Albert Beerens - Ravensveld 4 - 052/35.81.61

algeMeen
www.openvldopwijk.be - info@openvldopwijk.be 

agenDa en COnTaCTgegeVenS

Wil je meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en 
een open samenleving? Denk je toekomstgericht 
en houd je niet vast aan oude starre structuren 
uit het verleden? Sluit je dan nu aan bij Open Vld!

Welke VOOrDelen genieT Je alS liD?

Je hebt spreek- en stemrecht op onze congressen.

Je kan je stem uitbrengen over onze ontwerp-kandidatenlijsten bij verkiezingen.

Je kan je kandidaat stellen voor een functie in één van onze besturen.

Je ontvangt wekelijks in je mailbox een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van onze partij.

Driemaandelijks sturen wij je per post het ledenmagazine blauw.

liD 
WOrDen

Je kan met ons contact opnemen via Christiane goubert, 
info@vldopwijk.be, 052 35 81 61
informatie vind je op www.vldopwijk.be

 Arianne 
De Bondt
Gemeenteraadslid 

 Louis Van 
Lembergen
Gemeenteraadslid 

 Peter Beerens
OCMW-raadslid
Plaatsvervangend 
OCMW-voorzitter 

 Marieke 
De Medts
Gemeenteraadslid
Voorzitter Jong 
VLD 

 Joske 
Vermeir

Voorzitter 
gemeenteraad 

 Pierre 
Van de Velde
2de Schepen
Ondervoorzitter 
Open Vld 

 Vera 
De Koster
4de Schepen 

 William 
Engels
Gemeenteraadslid 

 Albert 
Beerens
Burgemeester
Voorzitter Open Vld 

ONZe MeNSeN

in samenwerking met GC Hof ten Hemelrijk

Een bord vol water en vuur
een feestmaaltijd: aperitief tot dessert

contrasterende smaken

zon. 17 november 2013
13u tot ong. 18u

en texturen

Menu en inschrijvingsformulieren te verkrijgen bij de wijkverantwoordelijken van de Liberale Vrouwen Opwijk-Mazenzele

Inschrijven voor 8 november 2013 bij:
Albert & Christiane Beerens - Goubert, Ravensveld 4, 1745 Opwijk, 052/35.81.61
Roland & Arlette Mortier - Van Der Meersch, Stwg op Dendermonde 31, 1745 Opwijk, 052/35.56.34 

Schuur, GC Hof ten Hemelrijk

Kostprijs volwassenen: 28€ - Kinderen 7 tot 12 jr: 14€ - Kinderen onder 6 jr: gratis


