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BESTE OPWIJKENAAR,
Als u dit krantje in handen krijgt, is het ondertussen al 
maart. Wat gaat de tijd toch snel. Allereerst wensen wij 
u een prachtig jaar toe! Zoals u op onze cover kan zien, 
hebben wij ook niet stil gezeten en zijn er al heel wat acti-
viteiten de revue gepasseerd. Zo zorgden onze JOOP’ers 
ervoor dat een heleboel Opwijkse leerlingen hun dagelijks 
stukje fruit kregen. Daarnaast hadden we onze nieuw-
jaarsreceptie, waarop we heel wat volk mochten verwel-

komen. Eind januari organiseerden we voor de eerste keer 
ons winterkermisdessertenbuffet, waarop we vele lekker-
bekken mochten verwelkomen. Eveneens een schot in de 
roos!
Een grote dankuwel aan al onze leden en sympathisanten 
om ons te blijven steunen het hele jaar door. In dit krantje 
geven we dan ook graag een overzicht van al deze gele-
verde inspanningen. 

Bedankt aan alle aanwezigen op onze nieuwjaarsreceptie en dessertenbuffet!



UIT DE NIEUWJAARSTOESPRAAK VAN VOORZITTER WILLY SEGERS 
NEMEN WE VOLGENDE WENSEN OVER :

WIJ WENSEN…
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… naast een goede gezondheid en ho-
pen vriendschap, de gave van het gezond 
verstand, van de edelmoedigheid, van de 
kracht tot inzet, van het brandend hou-
den van de vlam van de gematigdheid 
en de kracht om met alle kleine en grote 
problemen op een volwassen manier om 
te gaan.
… aan onze mandatarissen daarnaast 
de kracht om op een gestructureerde en 
onderbouwde manier, hard maar eerlijk 
oppositie te voeren tegenover de huidige 
meerderheid, niet voor het plezier om 
oppositie te voeren, maar om de rechten 
en plichten van iedere Opwijkenaar, rijk 
of  arm, gezond of  ziek te verdedigen en 
te vrijwaren tegenover een soms onver-
antwoorde en spilzieke meerderheid.

… aan de meerderheid dat ze respect 
zullen opbrengen voor onze fractie en 
zich niet blijvend zullen verlagen tot 
scheldpartijen en nodeloze kwetsende 
uitlatingen tegenover ons en het vroe-
gere beleid. Waren ze immers niet zelf  
alternerend mee aan boord toen CD&V 
nog het stuur in handen had? Er wordt 
veel tijd verkwanseld aan nodeloos gear-
gumenteer en over- en weer geroep, in 
plaats van de voorliggende problemen 
op een adequate en vooral transparante 
manier voor te stellen. Een degelijk en 
open debat komt opnieuw iedereen ten 
goede.
… aan de andere fractie uit de opposi-
tie van onze gemeente, de moed toe om 
SAMEN met ons oppositie te voeren en 

niet TEGEN ons en laat die ouwe koei-
en aub in hun gracht zitten.
… aan onze regionale, federale en Eu-
ropese mandatarissen de moed om de 
waarden waar wij voor staan te blijven 
verdedigen met zicht op tastbare resul-
taten, waar ze dan ook steevast moeten 
mee naar buiten komen. De tenten of  
hutjes die in onze oase staan, moeten 
bruisen van leven, meteen vermenig-
vuldigd worden en het verfrissende wa-
ter moet alle mensen van goede wil in 
overvloed overspoelen en laven en ons 
aanzetten om ons te herbronnen.  Want 
daarin schuilt het geluk. Want geluk is 
geen mooie vlinder waar je achteraan 
moet hollen, maar een schaduw die jou 
volgt wanneer je er niet aan denkt.

Rusland verbiedt de invoer van appelen 
en peren uit de Europese Unie, omdat de 
EU sancties oplegde aan Rusland voor zijn 
rol in de Oekraïense burgeroorlog. Sinds-
dien hebben Vlaamse boeren overschotten, 
waarvoor zij van de EU compensaties krij-
gen. Die overschotten schonk de EU gratis 
weg. Scholen en andere instellingen konden 
gratis appelen en peren afhalen aan de Belgi-
sche veilingen. Dit kon zolang de Russische 
boycot van Belgische appelen en peren voor 
overschotten zorgde. Tijdens de gemeente-
raad van oktober, vroeg gemeenteraadslid 
Jeroen Eenens aan het schepencollege of  
de gemeente Opwijk dit kon organiseren 
voor alle Opwijkse scholieren. Het gemeen-
tebestuur onderzocht het voorstel maar 
vond het veel te omslachtig. Ook hier een 
Russische ‘njet’ … Daarop nam JOOP, de 
jongerenafdeling van CD&V Opwijk, zelf  
contact op met het Agentschap Landbouw 
en Visserij en deed een rondvraag bij alle di-
recties van de Opwijkse scholen. Vijf  scho-
len tekenden in, goed voor 1523 leerlingen. 
De leden van JOOP zorgen zelf  voor de 
afhaling en bedeling van het vers fruit.

DANKZIJ JOOP KREGEN MEER 
DAN 1500 LEERLINGEN EEN 
APPELTJE VOOR DE DORST!

©ERIK GYSELINCK
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Zondagvoormiddag, 11 januari 2015, 
had onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 
plaats in de Sint-Pauluszaal. Iets na 11u, 
stroomden de eerste gasten toe en galm-
den de eerste deuntjes van onze band 
‘De Vedett’n’ door de zaal. Toen de 
zaal volgelopen was, verwelkomde onze 
voorzitter, Willy Segers, iedereen met 
zijn nieuwjaarsspeech, waarin hij onder 
andere pleitte voor het voeren van harde, 
maar eerlijke oppositie ten opzichte van 
de huidige meerderheid. Respect en mo-

gelijkheid tot debat waren enkele belang-
rijke kernwoorden van deze speech en 
hopelijk werpt dit ook zijn vruchten af  
in de toekomst. Daarna was het de beurt 
aan onze eerste gastspreker, Tom Van-
denkendelaere. Tom zetelt momenteel 
als Europees parlementslid en is de op-
volger van Marianne Thyssen in het Eu-
ropees parlement. Daarnaast is hij ook 
nog nationaal voorzitter geweest van 
JONGCD&V. Onze tweede gastspreek-
ster was Karin Brouwers, zij is Vlaams 

volksvertegenwoordigster en Leuvens 
gemeenteraadslid. Vervolgens reikte 
JOOP zijn jaarlijkse Egelprijs uit aan de 
Koninklijke Vriendenkring Oud–Strij-
ders Droeshout en werd de naam van 
de nieuwe JOOP-voorzitster bekend ge-
maakt. We sloten deze geslaagde receptie 
af  op een typisch Belgische manier, na-
melijk met een heerlijk puntzakje frieten. 
Bedankt aan alle aanwezigen, helpers, 
bestuur,… voor deze leuke voormiddag! 
We klinken op een mooi 2015!

Joop reikte tijdens de nieuwjaarsreceptie 
de jaarlijkse Egelprijs uit aan de Konink-
lijke Vriendenkring Oud–Strijders Droes-
hout (KVOS). De egelprijs wordt elk jaar 
uitgereikt aan een persoon/vereniging 
die zich het afgelopen jaar verdienstelijk 
heeft gemaakt. KVOS kreeg die prijs voor 
zijn mooie tentoonstelling over de Eerste 
Wereldoorlog en omdat ze nog steeds de 
jaarlijkse dodenhulde op Wapenstilstands-
dag in stand houden. Voorzitter Mau-
rice Saerens kondigde in zijn dankwoord 
meteen een nieuwe tentoonstelling aan in 

2018. Saerens kreeg het begeerde egeltje 
uit handen van OCMW-raadslid Natalie 
De Coninck, de nieuwe JOOP-voorzits-
ter die de fakkel overnam van uittredend 
JOOP-voorzitter Jeroen Eenens.

EGELPRIJS JOOP

NIEUWJAARSRECEPTIE…BEDANKT!

OPNIEUW VERWARMINGS- 
TOELAGE IN 2015!
Ondanks de lage stookolieprijzen 
is er ook dit jaar opnieuw recht 
op een toelage in de aankoop van 
stookolie en aanverwante producten 
voor de verwarming van de woning. 
Personen met het Omniostatuut 
(code op de klevertjes van het 
ziekenfonds dat eindigt op 1) of 
personen met een laag inkomen, 
16.965 euro + 3.140 euro per 
persoon ten laatste, kunnen van 
deze toelage genieten. De aanvraag 
is vrij eenvoudig in te dienen bij 
het sociaal huis van de gemeente 
(factuur en paspoort meenemen).
OPGEPAST: je kan deze aanvraag 
ten laatste indienen 60 dagen 
na aankoop. De tussenkomst 
varieert naargelang de 
aankoopprijs. Momenteel is de 
tussenkomst 14 cent per liter (dus 
voor 1000 liter, komt dit op 140 
euro). Meer inlichtingen op www.
verwarmingsfonds.be of je kan 
natuurlijk ook altijd terecht bij de 
mandatarissen van CD&V Opwijk-
Mazenzele.



8

Ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: J

on
at

ha
n 

C
ar

do
en

 R
e(

d)
ac

tie
ad

re
s:

 C
D

&V
-D

ire
ct

, W
et

st
ra

at
 8

9 
- 1

04
0 

Br
us

se
l F

ax
: 0

2-
23

8 
38

 6
0 

- e
-m

ai
l: 

di
re

ct
@

cd
en

v.
be

 

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

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

Uw nationale contactpersoon  
Sam van CD&V (sam@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/doe-mee/ lid-worden

Volg ons op Facebook:  
www.facebook.com/cdenv

COLOFON

 WWW.CDENV.BE

DESSERTENBUFFET
Zondag 25 januari 2015, op de zondag van de winterkermis, organiseerde CD&V 
Opwijk-Mazenzele haar eerste dessertenbuffet en met succes! Chocomousse, sui-
kerwafels, appelcake, chocoladecake, macarons, advocaat, allerlei soorten taarten, 
kortom alles was aanwezig om een lekker buffet te maken. Bedankt aan alle lekker-
bekken die dan ook aanwezig waren! 

En nu... op naar onze volgende activiteit, dit is ons eetfestijn dat zal plaatsvinden op 
11 en 12 april in de parochiezaal van Droeshout. Iedereen van harte welkom!  Wat 
schaft de pot???? Het gerecht dat op nummer 1 staat bij de Vlaamse klassiekers van 
Jeroen Meus????  Wie weet....

CD&V OPWIJK-
MAZENZELE

VRAAGT BIJKOMENDE 
DEFIBRILLATORS
Na een incident dat zich in november 
voordeed in de gemeentelijke sporthal 
aan het Heiveld, waarbij een man ge-
troffen werd door hartfalen, maar met 
een defibrillator succesvol kon worden 
gereanimeerd, vraagt CD&V Opwijk-
Mazenzele om AED-toestellen aan te 
schaffen voor deelgemeente Mazenzele 
en ook voor de woonkernen Droeshout 
en Nijverseel. Voetbalclub Eendracht 
Mazenzele-Opwijk beschikt in de deel-
gemeente zelf  ook over dergelijk toestel, 
in de woonkernen van Droeshout en 
Nijverseel zijn er vooralsnog geen de-
fibrillators te vinden. Daarom stelde de 
fractie van CD&V Opwijk-Mazenzele 
voor aan de Opwijkse gemeenteraad om 
een bijkomend aantal defibrillators aan 
te kopen. Opdat in elke woonkern een 
defibrillator op een openbare plaats ter 
beschikking zou zijn, is er een gemeen-
telijke investering nodig van max. 4500 
euro. Als we hiermee één mensenleven 
kunnen redden, is dit een klein bedrag.
Het schepencollege besloot deze vraag 
voor te leggen aan de gemeentelijke wel-
zijnsraad. CD&V Opwijk-Mazenzele 
is alvast blij dat deze raad ondertussen 
onze vraag zeer ernstig bekijkt, want 
daar is ondertussen reeds voorgesteld 
dat de gemeente inspanningen zou leve-
ren om lessen in reanimatie en oefenin-
gen met het toestel te organiseren. Dit is 
alvast een stap in de goede richting! 

HOE ZOU HET NOG ZIJN MET …. ? 

Dit komt u te weten in 
de volgende editie van dit krantje….


