
Succesvolle ontmoetingsdag N-VA Opwijk-Mazenzele  

 
 
Op zondag 25 september 2011 organiseerde N-VA Opwijk-Mazenzele zijn derde ontmoetingsdag. 
Blijkbaar was deze bijeenkomst zo in trek dat naast de talrijke Opwijkenaren uitzonderlijk de zon ook 

van de partij was. Midden van de bonte en drukke laatste rommelmarkt kleurde de omgeving van De 
Waag zwart-geel en ging het er zowel binnen als op de stoep buitengewoon ongedwongen en gezellig 

aan toe. 
 

Het samenzijn startte met een receptie voor de leden. Opvallend was het aantal nieuwe gezichten. 

Het was dan ook met enige fierheid dat Patrick Desmedt iedereen, en in het bijzonder de talrijke 
nieuwe leden en bestuursleden van harte welkom heette. Met het oog op de verkiezingen van volgend 

jaar gaf Johan Deleu een stand van zaken op gemeentelijk vlak en lichtte hij een tipje van de sluier 
over de belangrijke thema’s met betrekking tot  de toekomstige welvaart van Opwijk. De 

ledenvergadering werd afgesloten met een toespraak van senator Lieve Maes en kamerlid Nadia 

Sminate. Beiden waren zeer opgetogen over de afdeling en benadrukten dat N-VA Opwijk Mazenzele 
goed bezig is. 

 
Intussen werd het ook druk op de stoep. Sympathisanten en al dan niet uitgenodigde Opwijkenaren 

hielden halt aan de N-VA tent. Tussen en hapje en een tapje namen zij kennis van de boodschap van 
de N-VA. Naast de onvermijdelijke ernstige gesprekken over de lopende regeringsonderhandelingen 

kwam ook het wel en wee van onze gemeente aan bod en was er natuurlijk ook plaats voor een 

scherts. Onze plaatselijke mandataris Jan Couck zag dat het goed was en genoot van zijn sigaar en 
een Vlaamsch Leeuwken. En naast de papa’s en de mama’s waren ook de kinderen blij. Met een 

ballon en een leeuwenvlagje stapten ze naar de huifkar voor een ritje. 
 

N-VA ondervoorzitter Ben Weyts vond de ontmoetingsdag belangrijk genoeg om de deelnemers toe te 

spreken. Hij verduidelijkte waarom de N-VA absoluut niet verantwoordelijk zou willen zijn voor het 
thans afgesloten akkoord over de financieringswet. Wat er nu op tafel ligt, komt immers neer op een 

verarming voor Vlaanderen. 
 

Ten slotte kwamen ook de dames aan bod. Plaatselijk bestuurslid Inez De Coninck lichtte op boeiende 

wijze de activiteiten van FVV (Forum Vlaamse Vrouwen) toe. Trots kon zij meedelen dat er volgend 
jaar in Opwijk al twee activiteiten zullen plaats grijpen. 

 
Tot daar het relaas van een succesvolle dag voor N-VA Opwijk. De organisatoren hebben er voor 

gewerkt en er ook van genoten. Het belangrijkste is echter dat onze medeburgers Opwijkenaren er 
ook van genoten hebben. En mocht je deze dag gemist hebben, geen nood, volgend jaar staan wij er 

weer. (FDC) 

 
 
 
 


