
Aan werk en dossiers geen gebrek. Chris kent zijn 
dossiers en pakt ze met zijn efficiënte stijl aan. Een 
voorbeeld hiervan is de problematiek rond de geur-
hinder veroorzaakt door de asfaltcentrale op de Ver-
brande Brug. Chris Selleslagh: “De afgelopen jaren 
werd hier vanuit de gemeente geen enkel resultaat 

geboekt. Men koos voor het stemmen van amende-
menten op de gemeenteraad die tot niets leidden. 
Of ronddelen van pamfletten en zichzelf in de krant 
zetten. Dat hielp de buurtbewoners op geen enkele 
manier. Ik koos ervoor om gewoon te doen”. De laat-
ste maanden kwam er opnieuw geurhinder vanuit de 

asfaltcentrale. De burgemeester organiseerde on-
middellijk overleg tussen alle betrokken administra-
ties en het bedrijf zelf. En zo was er begin mei voor 
de eerste keer een gesprek op het hoogste niveau 
tussen de 3 betrokken partijen: Provinciegouverneur 
(die de vergunning afleverde), CEO van het betrok-
ken bedrijf en de burgemeester namens bewoners 
en gemeente. Dit resulteerde voor de eerste keer in 
een positieve wending. “Let op: we zijn er nog niet, 
maar het is wel op deze manier dat we dit dossier zul-
len oplossen.

Doen voor Grimbergen
Chris Selleslagh zijn eerste maanden als burgemeester van 
Grimbergen zijn achter de rug. Het werd een start van hard 
werken, letterlijk 7 op 7 paraat zijn in het gemeentehuis. 
“Gewoon Doen” was dan ook zijn slogan.

Chris Selleslagh, burgemeester Grimbergen
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Ambitie, visie, passie
voor Vlaams-Brabant

maggie de block
lijsttrekker kamer

gwendolyn rutten
lijsttrekker vlaams parlement

uw 
lijst

trekkers

Waarom doen jullie aan politiek? 
Maggie De Block: Wel, we mogen trots zijn op ons 
land. Het is hier heel goed leven. Dat hebben we te dan-
ken aan al die doeners die ons land rijk is. Die allemaal 
vroeg opstaan en laat gaan slapen. Die altijd in de weer 
zijn op hun werk, thuis bij hun gezin, in de klas, als man-
telzorger, vrijwilliger, voetbaltrainer… Het is voor die 
doeners dat wij aan politiek doen. 
Gwendolyn Rutten: Wij willen hen een duw in de 
rug geven. Zodat ze vooruit kunnen gaan!
Dat is onze taak als politici. Samen met hen kunnen 
we ons land stap voor stap beter maken. Zeker hier in 
Vlaams-Brabant. Niet alles is perfect, de uitdagingen 
zijn groot. Maar we kunnen ze aan.
Maggie De Block: Wij willen niet klagen en zagen, 
maar gewoon doen en de problemen oplossen. Daar-

om hebben we een heel concreet programma met 
haalbare en heldere afspraken. Beloftes waar wij voor 
willen vechten de komende jaren, en waar de kiezer 
ons mag op afrekenen.

Waar willen jullie tijdens deze  
campagne en de komende jaren  
dan voor vechten?
Gwendolyn Rutten: In de eerste plaats willen we 
mensen die werken of gewerkt hebben nog meer be-
lonen. Dat doen we door ze extra netto te geven. We 
moeten onze economie ook verder versterken. Dat 
kan door meer mensen aan werk te helpen. Hoe meer 
mensen werken, hoe sterker onze sociale zekerheid 
ook kan worden. 
Maggie De Block: Iedereen heeft ook recht op 

een goed en gezond leven. We willen dus zeker blijven 
inzetten op de verbetering van de gezondheidszorg, 
maar ook op meer klimaatambitie. We hebben daar-
voor geen groene dromen nodig, maar wel blauwe 
haalbare maatregelen die goed zijn voor het klimaat én 
voor de portefeuille van de mensen, zoals het interes-
santer maken van investeringen in isolatie of zonnepa-
nelen.
Gwendolyn Rutten: Tot slot willen we vechten 
tegen doemdenkers die ons land willen afsluiten van 
de buitenwereld. Wij geloven niet dat we grote uitda-
gingen zoals migratiestromen of terrorisme alleen als 
klein land kunnen oplossen. Daarvoor moeten we sa-
menwerken binnen Europa. Bijvoorbeeld door onze 
buitengrenzen beter te bewaken of door een betere 
samenwerking tussen politiediensten en legers. 

1

Een nieuwe lasten- 
verlaging voor 
mensen die werken, 
werk geven of gewerkt 
hebben. Want werken 
moet nog meer lonen.

extra netto voor 
wie werkt of 
gewerkt heeft

3 afspraken voor Vlaams-Brabant

We gebruiken de ruimte verstandig en zorgen 
voor een betere mobiliteit, met minder files en 
betere verbindingen op het kernnet.

onze provincie is groen én bedrijvig2

Voldoende betaalbare kinderopvang is superbelangrijk 
voor jonge ouders én voor de kinderen. Daarom gaan wij 
voor meer kinderopvang aan een lagere prijs.

méér en goedkopere kinderopvang3
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Ik ben opgegroeid in een politiek gezin en het was dan ook geen verrassing dat ik zelf actief 
ben geworden in Open Vld. Hoewel ik steeds voldoende stemmen haalde om zelf recht-
streeks verkozen te zijn in de gemeenteraad mocht ik wettelijk gezien niet zetelen omdat 
mijn vader ook verkozen was. Dat zijn nu eenmaal de regels. Daardoor ging ik in het OCMW 
zetelen en specialiseerde mij in deze toch wel complexe materie van vele regels en statuten 
maar, waar we steeds met mensen in problemen te maken hebben. Ik moet zeggen dat ik 
in de 20 jaar dat ik daar actief ben het een en ander meegemaakt heb, van schrijnend tot 
eerder aparte dossiers. Dat ik nu kandidaat ben op de federale lijst heeft met mijn specia-
lisatie te maken. Ik wil de domiciliefraude en de aanpak ervan op de agenda zetten. Ik vind 
dit een zwaar probleem omdat het dubbel weegt: eerst is er de fraude en oplichting door 
diegenen die zich fictief op andere adressen laten domiciliëren om zo onterecht geldelijke 
steun te verkrijgen en ten tweede zijn ze dan weg met middelen die broodnodig zijn om de 
echte behoeftige mensen te helpen. Er moeten dringend strenge regels en een specifiek 
actieprogramma opgemaakt worden. De federale overheid dient hiertoe een platform te 
bouwen dat de gemeenten hierin kan ondersteunen. Ik zou dan ook iedereen zijn stem wil-
len vragen op 26 mei.

Stem Ann Selleslagh, 
plaats 9 Federaal!
Voor wie ze nog niet zou kennen: Ann 
Selleslagh is 37 jaar, woont en werkt 
in Grimbergen waar ze beroeps-
halve een horeca-zaak uitbaat. 
Ze is de dochter van onze burge-
meester Chris Selleslagh. Ook 
politiek komt ze beslagen op het 
ijs: ze is reeds meer dan 20 jaar 
actief als OCMW-raadslid (nu Bij-
zonder Comité Sociale Dienst).

Woordje van 
de voorzitter
Na onze succesvolle verkiezingscampag-
ne kan onze fractie niet op zijn lauweren 
rusten: nu het beleidsprogramma vast-
ligt zal er hard gewerkt moeten worden 
om dit te realiseren. De eendracht in de 
coalitie is sterk en doordat de nieuwe op-
positie van een kleuterklas-niveau is, zijn 
er momenteel geen hindernissen om ons 
programma uit te voeren. Sneller dan ver-
wacht zien we al positieve tendensen: de 
gemeente is al wat netter, de gemeentelij-
ke dienstverlening neemt een goede wen-
ding en belangrijke investeringsdossiers 

beginnen vorm te krijgen. Politiek gezien 
zijn we benieuwd welke coalities er komen 
op Federaal en Vlaams niveau: deze zullen 
hun impact op onze gemeente hebben. 
Denk bijvoorbeeld aan projectsubsidies. 
Hopelijk duren de regeringsformaties niet 
al te lang. Mag ik u tenslotte uw stem vra-
gen voor onze kandidate Ann Selleslagh, 
op de 9e plaats van de Kamerlijst? Ann 
kent het klappen van de zweep en door 
haar inzet verdient deze sterke Grimberg-
se vrouw al onze steun!

“Ik ga voor 
duurzaam 

ondernemen, en 
dat ga ik gewoon 

doen”

Voorzitter Patrick Vanbinst

Ann Selleslagh, plaats 9 Kamer Vlaams-Brabant



»
We doen vandaag 27 keer hetzelfde met onze nationale 
legers, waardoor we vier keer minder efficiënt zijn dan 
de Amerikanen. Met één Europees leger besparen we 
belastinggeld terwijl we Europa veiliger maken.  

Een Europees leger. 

»
Een nieuwe euro die de Europese economie stabieler 
en veiliger maakt tegen schokken van buitenaf, zoals 
bijvoorbeeld de Amerikaanse kredietcrisis.

Een nieuwe euro.

»
De Europese Unie is meer dan een 
interne markt. Europa is bovenal 
een gemeenschap van waarden en 
normen. Als liberalen geloven we 
dat iedereen het recht heeft om te 
zijn wie men wil zijn en zich ten 
volle te kunnen ontplooien. Het is 
aan ons, liberalen, om die Europese 
waardenunie met man en macht te 
verdedigen.

Een Unie van waarden. 

De Europese uitdagingen volgens Guy Verhofstadt

Een Europse grens- en kustwacht van 10.000 agenten 
sterk die onze buitengrenzen bewaakt. Zo blijft het vrij 
verkeer van personen binnen Europa gegarandeerd.  

» Een Europese grens- en kustwacht.

»
Gedaan met de achterkamerpolitiek. Alle Europeanen 
kiezen samen wie Europa voor vijf jaar leidt.

Een rechtstreeks verkozen 
voorzitter van de Europese 
Commissie. 

 guy 
verhofstadt

lijst
trekker
europa

Blauw groeiplan  
voor meer jobs  
en koopkracht

De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om na 
de crisisjaren de economie opnieuw te laten draaien. 
“Onze focus was duidelijk: meer nieuwe jobs, lagere 
belastingen, een vernieuwing van de arbeidsmarkt 
en hervormingen in onze sociale zekerheid en 
pensioenen. Met succes: er kwamen meer dan 
250.000 jobs bij en de koopkracht is gestegen”, zegt 
Alexander De Croo.

Ons land en de economie staan er beter voor dan 
in 2014 maar we moeten nu vooral verder werken. 
Gwendolyn Rutten. “Wij gaan de hervormingen van 
de afgelopen jaren niet laten terugdraaien door rood-
groene avonturiers. We mogen geen tijd verliezen 

met communautaire sabotage. We mogen niet 
blijven hangen in de Europese middelmaat. Wij willen 
de lat hoger leggen en met de steun van de kiezer 
onze economie verder structureel gezond maken. 
Alleen zo kunnen de mensen en bedrijven verder 
vooruitgaan.”
Daarom leggen we voor de verkiezingen in mei een 
compleet groeiplan op tafel. “We gaan opnieuw voor 
een hele reeks haalbare maatregelen. Onze ambitie is 
acht op tien mensen aan de slag, net als in Nederland 
en Duitsland. Dat betekent meer mensen die bijdragen 
en minder uitkeringen”, zegt De Croo. “Dat kan door 
mensen intensiever naar een job te begeleiden en 
extra in te zetten op opleiding en levenslang leren. 

Hoe meer mensen werken, hoe sterker we staan om 
onze sociale zekerheid en pensioenen te versterken. 
We willen daarnaast mensen nog meer belonen voor 
hun werk, ook als ze met pensioen zijn”, vult Rutten 
aan.

Tijdens ons congres ‘Een land dat werkt, voor 
iedereen’ gingen we in debat over dit groeiplan. 
Experten zoals Veronique Goossens, Stijn Baert, 
Christian Leysen, Grete Remen, Vincent Van 
Quickenborne en Sihame El Kaouakibi zorgden voor 
inspiratie. Het resultaat? Een blauw, sterk en haalbaar 
groeiplan. Een plan voor meer jobs, meer koopkracht.

Meer mensen aan een job helpen en werken nog meer belonen. Dat 
zijn de twee prioriteiten van het blauw groeiplan. “De afgelopen jaren 
is er hard gewerkt aan extra netto en meer jobs. Ons land staat er 
beter voor, maar de uitdagingen blijven groot. Daarom leggen we dit 
blauw groeiplan op tafel. Een pakket concrete maatregelen om de 
vele vacatures in te vullen, nieuwe jobs te creëren, werkende mensen 
nog beter te belonen en de work-life balans te verbeteren”, zeggen 
Gwendolyn Rutten en Alexander De Croo. “Wij willen met dit plan alle 
doeners opnieuw een duw in de rug geven.”

» Extra netto voor 
wie werkt of  
gewerkt heeft

» We beperken de werkloosheids-
uitkeringen in de tijd en stellen  
activering centraal

» Werkgevers betalen 
geen patronale 
bijdragen op de 
eerste twee nieuwe 
aanwervingen

» We zorgen ervoor 
dat mensen langer 
kunnen werken

» Flexi-jobs  
in elke sector

» Een pensioen van 
minstens 1.500 euro 
voor wie voldoende 
lang gewerkt heeft

» Slanke en 
slimme  
overheid » We pleiten voor 

een gelijk loon 
voor mannen  
en vrouwen

» We trekken het 
vaderschapsverlof op  
van 10 naar 20 dagen

» Eén sociaal statuut voor 
werknemers, zelfstandigen 
en ambtenaren

» Goesting om te 
werken, door zelf 
te beslissen waar, 
wanneer en hoe

» Een ambitieus plan  
van levenslang leren

onze 
afspraken

»
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Van bij de start van de nieuwe bestuursperiode 
maakt schepen van Personeel William De Boeck 
werk van een nieuwe personeelsformatie om de in-
kanteling van het OCMW in de gemeente een defi-
nitieve vorm te geven en een optimaal functioneren 
mogelijk te maken. Om alle gemeentelijke gebouwen 
beter te onderhouden komt er een dienst Gebou-
wen die zowel de werken die we met eigen personeel 
uitvoeren als de uitbestede werken kunnen opvol-
gen. Naast deze dienst komt er een afzonderlijke 
dienst Wegen en Water die zowel bevoegd zal zijn 
voor de werken die we zelf uitvoeren aan onze we-
gen als die we door anderen laten uitvoeren. En naast 
beide voornoemde diensten komt er een dienst 

Groen die ook weer de eigen werken als de werken 
gedaan door externe firma’s zullen coördineren. Er 
komt één financiële dienst, één dienst personeel en 
organisatie, één dienst Logistiek en één communica-
tiedienst voor zowel gemeente als OCMW. Momen-
teel wordt er gewerkt aan de structuur van de afde-
ling Mens waar o.a Welzijn, Burgerzaken en Vrije Tijd 
thuis horen. Om ons ruim vrijetijdsaanbod beter op 
mekaar af te stemmen is er al beslist om dienst Vrije 
Tijd waaronder o.a Feesten, Jeugd, Sport, Toerisme 
en Cultuur ressorteren en samen te huisvesten in het 
gebouw waar nu de gemeentewinkel is gehuisvest.

“Trots melden we dat er bij ons MOT 
een nieuwe, interactieve tentoonstel-
ling is”, aldus Brigitte Janssens voor-
zitter Heemschut. De Tommenmolen, 
met zijn watermolen de ideale plaats 
om te tonen hoe een toestel op na-
tuurlijke wijze in beweging wordt ge-
bracht via mechanische aandrijving. 
Het nieuwe Atelier Mot & Go is hieraan 
gelinkt  met ondersteuning van de Erf-
goed-app kunnen bezoekers opdrach-
ten scannen en zelf naar oplossingen 
zoeken. Zo hebben we een betere kijk 
over deze technieken.

Fluvius, het netbedrijf dat een fusie is van 
Infrax en Eandis brengt een nieuw aanbod 
voor de openbare verlichting op de markt. 
Niet alleen is de nieuwe LED-gebaseerde 
verlichting duurzaam, ze betekent ook een 
belangrijke kostenbesparing op het verbruik. 
“In gans Vlaanderen zullen er in 2019 slechts 5 
projecten zijn; en ik ben er door onze goede 
relaties in geslaagd dit voor onze gemeente 
binnen te halen. Beter nog: bij ons zal het 
geen proefproject zijn, maar worden al onze 
openbare verlichtingspunten omgezet naar 
LED-verlichting. Het zijn er 6.000.”, aldus bur-
gemeester Chris Selleslagh die ook bevoegd 
is voor infrastructuur en openbare werken. 
Net als Grimbergen hebben vele gemeenten 
het duurzaam en energievriendelijk maken 
van hun openbare verlichting in hun beleids-
plan staan. Wie wil immers geen geconnec-
teerde verlichting in eco-design ? Maar de 
zware investeringskost staat meestal tussen 
droom en daad. Echter, doeners als we zijn, 
hebben we een oplossing gevonden die goed 
nieuws betekent voor de Grimbergse belas-
tingbetaler. Dit project zal onze gemeente-
kas namelijk niets kosten. “De investering, 
wat het gemeentelijk deel is in dit Fluvius-
project zal volledig door Sibelgas gedragen 
worden”, meldt William De Boeck, schepen 
van Financiën en tevens voorzitter van de fi-
nancieringsintercommunale IBEG die boven 
Sibelgas staat. Dit project illustreert niet al-
leen hoe een goede ploeg bestuurders een 
verschil kan maken voor zijn inwoners maar 
vooral hoe Grimbergen echt duurzamer 
kan worden door aan eigen beleid te doen. 
Dankzij dit project daalt ons verbruik en ver-
mindert de uitstoot. Anderen toeteren over 
klimaatplannen, Open Vld doet het.

MOT in beweging

Nieuwe personeels-
formatie gemeente

Al onze 
openbare 
verlichting 
wordt LED

Brigitte Janssens, Voorzitster Heemschut, links op 
foto



Jongeren ambitieus na 
succesvolle Stoofslash
Op 9 maart 2019 organiseerde onze jongerenafde-
ling, Jong VLD Grimbergen, hun tweede editie van de 
“Slash”, de StoofSlash was een geweldig succes in de 
sporthal van de Verbrande Brug. We maken van dit 
moment nogmaals gebruik om iedereen te bedan-
ken voor zijn aanwezigheid. Op een jaar tijd voegden 
twee nieuwe jongedames zich ook toe aan deze ge-
motiveerde groep liberale jongeren. Ze hebben dan 
ook heel erg veel zin om zich in te zetten voor de toe-
komst van Grimbergen en willen hun steentje bijdra-
gen in deze nieuwe coalitie. Ze wachtten zeker niet af, 
samen met de Open Vld-fractie werd de site van de 
Charleroyhoeve reeds bezocht om de mogelijkheden 

te bekijken voor de jeugd. Jong VLD Grimbergen wil 
dan ook meewerken aan de ontwikkeling van deze 
locatie voor de jeugd. De komende jaren zullen ze al-
les van heel dichtbij opvolgen. Als jongeren zullen ze 
de komende verkiezingen dan ook de jongeren steu-
nen op 26 mei, hierbij denken we dan uiteraard aan 
Maurits Vande reyde (foto) die op plaats 2 voor het 
Vlaams Parlement staat! Maar ook onze eigen Ann 
Selleslagh die je kan terugvinden op plaats 9 voor de 
Kamer krijgt onze volledige steun! De jongeren zijn 
de toekomst en die moeten van jongs af aan gesteund 
worden!

“In de komende legislatuur zullen we investeren in een belang-
rijk aantal infrastructuurwerken in alle deelgemeenten van 
onze gemeente”, aldus Gilbert Goossens, voorzitter van de 
gemeenteraadscommissie Infrastructuur. ”Zo starten we bin-
nenkort met het project “Veldkantstraat”. Deze drukke verbin-
dingsweg tussen Grimbergen-centrum en de Verbrande Brug 
krijgt langs beide kanten een fietspad tussen Hoeveland en 
Humbeeksesteenweg zodat iedereen, maar vooral de vele da-
gelijkse scholieren zich veilig kunnen verplaatsen. Ondertussen 
wordt ook de riolering vernieuwd en in het kader van de erosie-
bestrijding worden tevens aangepaste bermen voorzien. Een 
andere belangrijke investering zal de ondergrondse parking 
van drie niveaus in Strombeek zijn, waarvan beslist is deze on-
der het Gemeenteplein te bouwen. ”, aldus nog Gilbert.

Veldkantstraat 
krijgt fietspaden

Open Vld kiest bewust voor milieu-
vriendelijk drukwerk

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34,  
1000 Brussel - V.U.: Gwendolyn Rutten
CONTACT: Tel. 02 549 00 20
EINDVERANTWOORDELIJKE: Thomas Vanwing
REDACTIE: ilde.cogen@openvld.be (coördinatie &  
lay-out), ilona.berghmans@openvld.be (lay-out), laura.
cuypers@openvld.be (lay-out)
SECRETARIAAT: julie.dekoster@openvld.be
FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com
V.U. LOKAAL :  Patrick Vanbinst, Beigemsesteenweg 272,  
1852 Grimbergen
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Jong Vld Grimbergen met Diederik Bammens, Maurits Vande reyde en Ann Selleslagh.

Gilbert Goossens, Voorzitter Gemeenteraads-
commissie Infrastructuur

Belgium Tour 
komt naar onze 
gemeente
Op vrijdag 14 juni is onze gemeente 
Grimbergen gastheer voor de tijdrit van 
de Baloise Belgium Tour. Voor dit evene-
ment, dat live uitgezonden wordt op één 
en Eurosport, verwachten we enkele 
duizenden wielerliefhebbers. Het 9,3 km 
lange parcours start aan het gemeente-
huis en na passages door de Veldkant, 
Verbrande Brug en Beigem komen de 
renners aan op het kerkplein. Dat wordt 
voor de gelegenheid omgetoverd tot 
een heus VIP-dorp. Op de parking van 
Speelbroek komt er een publiekscafé 
waar je terecht kan voor een hapje en 
een drankje, net zoals bij de lokale ho-
reca. “Onze gemeente ondersteunt dit 
evenement op logistiek vlak wat natuur-
lijk een bepaalde kost vertegenwoor-
digt, maar de return dankzij o.a. de zicht-
baarheid in pers en TV ligt vele malen 
hoger. We kijken er dan ook naar uit om 
Grimbergen sportief en toeristisch op 
de kaart te zetten.”, aldus Tom Gaudaen, 
schepen van Sport, Jeugd en Internatio-
nale Relaties.

Tom Gaudaen, Schepen van Sport



uw kandidaten 
voor vlaams-brabant

Vlaams 
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Effectieven Effectieven
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Parlement
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RUTTEN Gwendolyn

VANDE REYDE Maurits

DE VROE Gwenny

DE RO Jo

DE KNOP Irina

SCHAIKO Vallentina

MISEUR Natalie

KOPPEN Jimmy

LATHOUWERS Jorn

PIJPEN Joris

BEECKMAN Evelien

GEERTS Sander

LUX Birthe

DEWAILLY Sébastien

VAN ROMPAEY Marianne

D’HERDE Kathleen

VAN GOIDSENHOVEN Anne

CONVENTS Steve

GHYSENS Jhonny

DAEMS Rik
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8
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SAVENBERG Bob

VANGOIDSENHOVEN Caroline

DAMS Paul

CLINCKX Gunther

RYCKMANS Stef

JACOBS Kris

KROSSA Malika

DE SCHRYVER Rika

FRÉRART Anne

DE BONTRIDDER Kim

MEYSSEN Sabine

DERUA Karin

SWIGGERS Steven

VERVOORT Philippe

DE VALCK David

SCHEVENELS Ann
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DE BLOCK Maggie

VANDENPUT Tim

LIEKENS Goedele

VANWESENBEECK Daniëlle

VAN BIESEN Luk

ROUMANS Alexandra

PEETERMANS Kris

REYNAERTS Didier

SELLESLAGH Ann

DEKEYSER Annick

VAN OVERSTRAETEN Hilde

ARRAZOLA DE OÑATE Steven

BEEKEN Rudi

DEGOL Lien

DEVROEY Dirk
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DELVAUX Bram

MURIQI Elisa

ALLES André

VAN RIET Thomas

CRESENS Boris

VAN EECKE Jill

RONS Alexis

VRANKEN Gerry

CEYSENS Patricia

gewoon doen•

ik wil mee  
campagne voeren!  

vlaamsbrabant@openvld.be

ik word lid  
www.openvld.be

ik heb een vraag  
info@openvld.be
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Effectieven
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VERHOFSTADT Guy

VAUTMANS Hilde

GESCINSKA Alicja

VANOBBERGEN Lard

MAES Hans

VANDEWEERD Sofie

BOUZI Adam

ESQUILICHE 
ESQUINAS Remy
ANSEEUW Stéphanie

NYS Philippe

WIERINCK Lieve

WESENBEEK Lynn
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3

4

5

6
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DE BLEEKER Eva

STUER Vincent

ROBERT EVI

SCHELFHOUT Bert

ANCIAUX Koen

VANDEMERSCH Piet

KROES Neelie


