
... naar dat eindeloze zoekend, 
naar het vinden, ruisloos stil.
Op weg zijn naar het licht waar de 
spiegelglansdeur, van zalige rust, 
          opengaat

Vic Everaet is niet meer...

Vic Everaet overleed op zaterdag 28 oktober 
thuis, omringd door zijn familie. Vic vocht 
geruime tijd tegen een slepende ziekte, hij 
kon de strijd niet meer winnen. Met Vic 
Everaet verliest CD&V - Opwijk-Mazenzele 
een boegbeeld van de partij. CD&V zal zijn 
vriendschap en goede raadgevingen missen. 

Vic, een man om niet te vergeten!

Lees het volledige artikel online:
http://www.opwijk.cdenv.be/nieuws/vic-
everaet-is-niet-meer
 

Sinds 2014 worden door de meerderheid hallucinante uitgaven gedaan met het 
oog op een toekomstige integratie van het OCMW- en het gemeentebestuur. 
Bijna 1 miljoen euro wordt uitgegeven aan verbouwingen van GAC II op de 
Ringlaan. Grotendeels om plaats te maken voor een vijftal administratieve 
personeelsleden van het OCMW. Men doet er alles aan om het gemeente -en 
OCMW-personeel beter te laten samen-werken en fysiek samen te brengen.

Geen slechte zaak,  ware het niet dat men nadien 
beslist om van het rusthuis een zorgbedrijf te 
maken. Het gevolg hiervan is dat diezelfde 
personeelsleden volgend jaar opnieuw naar de 
campus van het OCMW moeten verhuizen. 
Verschillende ruimtes in het woonzorgcentrum 
dienen verbouwd te worden. 
Kostprijs: 59 000 euro!

De laatste jaren werden tevens investeringen 
gedaan voor een gemeenschappelijk ICT-
beleid. Ook dit was een uitgave voor niets 
aangezien het toekomstig zorgbedrijf opnieuw 
moet worden afgekoppeld van het netwerk van 
de gemeente. 

Al deze nutteloze uitgaven had CD&V liever 
besteed aan directe noden van onze ouderen.

DURE STOELENDANS VAN 
OCMW PERSONEEL

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Liesbeth Vervloet
(liesjevervloet@hotmail.com)
www.opwijk.cdenv.be

Volg ons op Facebook
www.facebook.com/CDenVOpwijkMazenzele/

in OPWIJK
Opwijk.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Opwijk November 2017
,,

Hij staat in de poort van het ouderlijke 
boerenbedrijf in Gooik en kijkt uit over 
het glooiende landschap van zijn 
geliefde Pajottenland. Gewapend met 
wat een jeugd aan mensen moet 
geven, gezond boerenverstand, een 
warm nest, normen en waarden, een 
prachtig voorbeeld van geëngageerde
ouders, niet in het minst door vader- 
burgemeester van Gooik, komt Vic 
langs de grote poort van de School-
straat het huis van de familie Linde-
mans binnen. Met Anneke legt hij de 
fundamenten van een verbonden leven 
met de Opwijkse gemeenschap.

Op weg zijn...

Willy Segers, Voorzitter CD&V Opwijk-Mazenzele
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Een studie in opdracht van de 
provincies Vlaams-Brabant en 
Oost-Vlaanderen onderzocht hoe de 
bestaande toeristische route kan 
worden verbeterd om zo een nog 
vlottere en veiligere functionele 
fietsverbinding te realiseren. 

Dit met met de focus op de natuur- en 
landschapswaarden zodanig dat het groene 
karakter van de Leirekensroute behouden en 
- waar mogelijk - versterkt wordt. 

Dat de gemeente Opwijk nu dreigt zich terug 
te trekken uit dit project is onbegrijpelijk. 
Opwijk mag niet de ‘missing link’ worden

 in het Bovenlokaal Fietsroutenetwerk. 

Als Merchtem het licht op groen zet voor de
OMA-route, zal ook deze snel gerealiseerd 
kunnen worden. CD&V pleit alvast voor beide 
fietsroutes. Leve ‘Koning Fiets’!

Natuurhappening Erembald - Kravaal

Zondag 22 oktober werden de mooiste 
plekjes van Mazenzele in de kijker gezet 
tijdens het landschapsfeest. CD&V Minister, 
Joke Schauvliege, benadrukte in haar 
toespraak de positieve samenwerking tussen 
de verschillende beleidsniveaus (gemeente-
provincie-gewest) en bedankte alle 
medewerkers. Naast een nieuw 
bewegwijzerde wandel- en fietsroute kon je 
ook kennismaken met (h)eerlijke producten 
uit de 'korte keten'. Uiteraard was CD&V 
Opwijk-Mazenzele van de partij!

De Bloeiende Wijngaard, 60 jaar!

Vrijdag 13 oktober  vierde toneelvereniging 
De Bloeiende Wijngaard uit Nijverseel haar 
diamanten verjaardag. Voorzitter Jef 
Vermoesen schetste de historiek van de 
toneelvereniging en zette verscheidene 
medewerkers in de bloemetjes. Met een heel 
verjongde ploeg acteurs en medewerkers is 
de toekomst verzekerd. Wij van CD&V Opwijk-
Mazenzele waren er bij om iedereen van harte 
te feliciteren. Binnenkort wordt ‘Just Married’ 
opgevoerd, een blijspel van Etienne 
Notteboom in een regie van Marleen De 
Meersman. 

omhoog. Zijn inzet is groot, 
getuige daarvan dat hij als eerste in 
Opwijk huis aan huis de mensen 
ging aanspreken omtrent de 
waarden van de Christelijke Volks-
partij. Tijdens zijn eerste mandaat 
als schepen was hij drijvende 
kracht achter de oprichting en er-
kenning van het cultureel centrum 
Hof ten Hemelrijk. Een realisatie 
waar Opwijk terecht fier op mag 
zijn. Gezinsbond, Kind en Gezin, 
de L andbouwraad, maar ook onder-
wijs en sociale voorzieningen 
liggen hem aan het hart en door 
geduld, overpeinzing, en samen-
werking met velen, mondt dit 
uiteindelijk uit in het burge-
meesterschap van onze gemeente. 
Gedurende 6 jaar alles geven voor 
de medemens, poorten openen, 
mensen in de armen en het hart 
sluiten, goed proberen te doen voor 
iedereen en dan de fundamenten 
leggen om de opvolger in de burge-
meesterszetel te hijsen. Daarna nog 
vele jaren ‘engel-bewaarder’ te zijn 
achter de schermen van de actieve 
politiek, binnen de CD&V te blij-

ven ijveren voor alles waar hij zelf 
voor staat, de verbondenheid die 
onze partij uitstraalt, mee verder 
uitdragen. Vic was vanuit zijn 
“diepste zijn” een Christen-
democraat in hart en nieren, men-
sen samenbrengen was zijn motto, 
thuis, in de familie, in de partij en 
ook over de partijgrenzen heen. 
Politiek kon hard zijn als het op 
ideeën aankwam, maar altijd men-
selijk en nooit persoonlijk. En dan 
de processie. Ook vanuit zijn 
geloof en zijn typische gedreven-
heid, is hij van bij de eerste ver-
nieuwing van de processie begin 
jaren 70, op de bres blijven staan 
om deze grootse manifestatie te 
blijven laten groeien en aan belang 
te winnen in de wijde regio. Het 
boek dat hij samen met Johan Van
Wiele heeft geschreven over 110 
jaar processie, de medewerking aan 
het boek Opwijk, ons dorp, artikels 
allerhande omtrent zijn vakge-
bieden,  de prachtige volzinnen en 
reacties die hij poneerde naar 
aanloop van de viering van 70 jaar 
CD&V. Bedankt Vic!  

HARTELIJK BEDANKT
DIRK & TIMI !

Gesterkt door de ervaringen in 
de BJB thans KL J krijgt Vic 
toegang tot diverse engage-
menten binnen de Boerenbond 
en later op kabinetten van 
diverse ministers. L andbouw, 
cultuur, verenigingsleven en
politiek liggen hem nauw aan 
het hart en stelselmatig klimt 
hij op deze ladder naar 

2

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!
Ga naar volgende link en blijf op de hoogte van CD&V Opwijk-
Mazenzele: http://eepurl.com/c7yewj 

CD&V OPWIJK-
MAZENZELE OP PAD

Leirekensroute wordt een groene fietssnelweg!

Onze JOOP'ers

40 jaar Heiveld

40 jaar Heiveld, dat moet gevierd worden! En 
omdat onze jeugd ons nauw aan het
hart ligt, dachten we daar, uiteraard, ook 
hetzelfde over. Op vrijdag 27 oktober bracht 
JOOP dan ook een bezoekje aan de leiding 
van Heiveld Opwijk en overhandigde hen 
een leuk gescnenk in naam van zichzelf en 
CD&V Opwijk-Mazenzele.

Nogmaals een dikke proficiat 
Heivelders(sters) en doe er nog vele jaren bij!

PS: Geniet allemaal van al het lekkers dat in 
de zak van de SInt stak ;-)

Jasper Baeyens kiest voor 
CD&V!

Jasper Baeyens, 23 jaar, zal de lijst versterken 
bij de gemeenteraadsverkiezingen in 
oktober 2018.  
"Ik kies voor CD&V omdat deze partij midden 
de mensen staat en niet wil polariseren maar 
juist mensen samenbrengt en hen verbindt 
om de verzuring tegen te gaan." 
Als oud-leider van KSA Droeshout en 
communicatieverantwoordelijke bij de 
Jeugdraad is hij de geschikte kandidaat om 
de Opwijkse jongeren een stem te geven! 
Onlangs nog blies hij samen met 2 vrienden 
de Opwijkse Zeepkistenrace nieuw leven in, 
en met succes!    
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Leirekensroute


