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Kom zeker eens langs tijdens onze jaarlijkse mosselen steakdagen. Kom genieten van overheerlijke
mosselen of een goed gebakken steak! Of start je
avond met een glaasje cava en oesters...
Het is weer zover, de overheerlijke mosselen
of een goed gebakken steak komen eraan!
Open Vld Wokra, de socio-culturele kring
Librado en volksvertegenwoordiger Luk Van
Biesen nodigen u tijdens het eerste weekend
van oktober graag uit voor hun “Mossel- en
steakdagen”.
Kom genieten van een lekkere portie mosselen of een heerlijke steak op vrijdag 29/9, zaterdag 30/9 of zondag 1/10. Als aperitief kan
je kiezen voor een glaasje cava, geserveerd
met een portie zeeverse oesters.

Schuif je voeten onder tafel en laat je door
ons culinair verwennen. Vergeet zeker je
vrienden, familie of buren niet mee te vragen
om samen te genieten en bij te praten! Een
smakelijke en zorgeloze middag of avond is
iets wat je zeker niet mag missen!
Iedereen is van harte welkom in zaal Cammeland in Kraainem (Lijsterbessenbomenlaan 2,
1950 Kraainem) op de data hiernaast vermeld! Wij hopen u alvast te mogen verwelkomen op één van onze restaurantdagen, de
afwas nemen wij er met plezier bij. Tot dan!

Vrĳdag 29/9
van 17u tot 22u
Zaterdag 30/9 van 11u30
tot 15u en van 17u tot 22u
Zondag 1/10 van
11u30 tot 15u

VLAMINGEN, FRANSTALIGEN ,
EUROPEANEN,… KORTOM ALLE
BURGERS: BREEK UIT JEZELF!
In oktober 2018 trekken wij naar de
stembus voor de verkiezing van nieuwe
gemeentebesturen. De situatie is fundamenteel gewijzigd. Het statuut van
onze gemeenten ligt grondwettelijk en
dus definitief vast: Kraainem en Wezembeek-Oppem zullen steeds faciliteitengemeenten blijven, grenzend aan Brussel,
genietend van de voordelen van het welvarend Vlaanderen en met behoud van
de rechten en plichten van Franstaligen
en Nederlandstaligen.
Daarom is een strikte en polariserende
opdeling in Vlaamse en Franstalige eenheidslijsten niet wenselijk. Vergeet het
communautaire verleden en stel alleen
het belang van goed bestuur in de gemeente centraal. Open Vld zal het voortouw nemen om iedereen te overtuigen
gezamenlijk naar de kiezer te trekken met
een duidelijk programma. Een brede lijst
van burgers verzameld rond één hoofddoel: de gemeente naar best vermogen
besturen volgens vastberaden principes.
In Kraainem heeft vooral Défi de gemeente ontiegelijk slecht bestuurd, volgens het oude recept van communautaire tegenstellingen. Dit heeft de tijd doen
stilstaan. Geen enkel project werd gerealiseerd en het bestuur van de gemeente
werd in handen gegeven van een aantal

administratieve krachten. Het is dus de
hoogste tijd dat de beste krachten uit de
lijsten UNION, Kraainem-Unie en OPEN zonder communautaire betweters - werken aan een nieuw gezamenlijk project.
In Wezembeek-Oppem is het bestuur te
gefixeerd op één enkel project. Ook daar

is er de wake-up call voor een beter bestuur dat dichter bij de mensen staat. Dit
kan alleen als de beide gemeenschappen samen besturen. Burgemeester,
maak een brede ‘lijst van de burgemeester’ zonder communautaire partijen. Verdedig de belangen van alle inwoners.

Eén administratief centrum
Wezembeek-Oppem is al vergevorderd met de realisatie van de bouw van een nieuw gemeentehuis. Ook in
Kraainem wenst men een nieuw administratief centrum
te bouwen. Beide gebouwen zouden identiek zijn en
tweemaal vijf miljoen euro kosten aan onze inwoners.
Maar het meest frappante is dat ze op wandelafstand
van elkaar zouden worden opgetrokken. We zijn het eens

dat zowel Kraainem als Wezembeek-Oppem nood hebben aan een nieuw en modern administratief centrum.
Daarom deze oproep: Wezembeek-Oppem en Kraainem
trek uw voorstel in, zit samen rond de tafel en bouw één
nieuw gemeentehuis voor de beide gemeenten.

Invitation

Le vendredi 29, samedi 30 septembre et dimanche 1 octobre Open Vld Wokra et le cercle socio-culturel
Librado organisent leurs journées annuelles “Moules et Steak”. Le Député à la Chambre des
Représentants, Luk Van Biesen sera présent !
Venez accompagnés de vos amis, voisins, connaissances et profitez de nos délicieuses moules, sans
devoir vous soucier de la vaisselle. Un agréable après-midi ou une soirée conviviale, moment idéal pour
une petite conversation entre amis. Celles et ceux qui n’aiment pas les moules pourront goûter nos
steaks renommés !
Comme suite au succès de l’année dernière, un bar à huîtres sera également disponible cette année. Des
huîtres fraîches et un verre de cava, un apéritif idéal ! Vous êtes tous les bienvenus dans la salle
Cammeland à Kraainem (Lijsterbessenbomenlaan 2, 1950 Kraainem)!

29/09/2017
17h00 - 22h00

30/09/2017
11h30 - 15h00
17h00 - 22h00

01/10/2017
11h30 - 15h00

Invitation

On Friday, September 29, Saturday, September 30 and Sunday, October 1st, Open Vld Wokra organizes,
along with the socio-cultural circle Librado their annual Mussel and Steak days. Also Luk Van Biesen,
member of the Belgian Parliamant, will be present!
Get together with your friends, neighbors, acquaintances and enjoy
the delicious mussels, not having to worry about who's going to
rinse the dishes! A pleasant afternoon or evening and the ideal time
to chat with everyone. For those who do not like mussels, we also
serve our famous steaks!
Following the success of last year, we will also open our oyster bar
again this year, where you can enjoy delicious oysters with a glass
of cava. Ideal as an aperitif!
Everyone is welcome at the Cammeland Kraainem
(Lijsterbessenbomenlaan 2, 1950 Kraainem).

Wie wil werken, mag werken
én wordt beloond!
Het voordelig stelsel van de flexi-job
wordt dankzij haar succes in de horeca
uitgebreid. Niet alleen gepensioneerden kunnen vanaf 1 januari 2018 via
een flexi-job aan de slag en een centje
bijverdienen. Ook in de handel (bakkers, slagers, winkels, kappers,…) kan
je vanaf volgend jaar aan de slag gaan
via een flexi-job. Dat staat te lezen in
het Zomerakkoord, op voorstel van
Staatssecretaris voor Bestrijding van
de sociale fraude Philippe De Backer
(Open Vld).
Wie een extra centje wil bijverdienen kan
sinds 1 december 2015 aan een voordelig tarief gaan flexi-jobben in de horeca.
Voorwaarde is dat je minstens vier vijfde
werkt bij een andere werkgever, maar je
betaalt geen extra belastingen op wat
je verdient als flexi-jobber. Philippe De
Backer: “Het systeem van de flexi-jobs
is een gigantisch succes. Er zijn vandaag
maar liefst 25.000 flexi-jobbers aan de
slag in de horeca. Dat levert ook geld op.
We innen vandaag 15 miljoen euro aan
RSZ-inkomsten op jobs die vroeger niet

bestonden of die in het zwart uitbetaald
werden. Wie wil werken, kan werken en
wordt daarvoor beloond én bouwt sociale rechten op. De afgelopen maanden
kreeg ik enorm veel vragen van gepensioneerden of zij ook kunnen flexi-jobben.
Zij hebben al gans hun leven bijgedra-
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gen maar hielden te weinig over op hun
bijverdiensten. Het is dus logisch dat zij
ook voordelig en onbeperkt kunnen bijverdienen met een flexi-job vanaf 1 januari 2018.”

Ja, Open Vld
geeft me goesting
in de toekomst!
Ik word lid via www.openvld.be
rubriek ‘Word Lid’
of via een brief naar Open Vld,
Melsensstraat 34, 1000 Brussel

NEEM
CONTACT
Je kan met ons contact opnemen:
jurgen@lukvanbiesen.be

Een antwoord op bijkomende
vragen, krijg ik via
info@openvld.be

