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edito
Beste Opwijkenaren
De prachtige zomer is voorbij en ik hoop
dat jullie ten volle genoten hebben van
de stralende zon. Voor de meesten
onder ons is ook de vakantieperiode
voorbij. Terug aan de slag. Ook de
gemeentelijke werking schakelde in de
zomer in een lagere versnelling. Maar
momenteel verloopt alles terug normaal.

Inhoud

6

De politieke mandatarissen werken verder aan
het meerjarenplan 2020-2025. Uit de beleidsnota
werden de nodige actieplannen en acties gedistilleerd. Die moeten
ervoor zorgen dat de doelstellingen vervat in de beleidsnota ook
effectief gerealiseerd worden. In een volgende fase zullen deze
acties gevalideerd worden. Hierbij wordt nagegaan wat er met de
beschikbare gelden kan gerealiseerd worden in de komende vijf jaar.

Café Zetta

13

In dit infoblad wordt heel wat aandacht besteed aan een
mooier en properder Opwijk. We willen hierbij beroep doen op
onze burgers om de overheid een handje te helpen. Sinds het
verbod op het gebruik van onkruidverdelgers wordt het steeds
moeilijker om het onkruid te bestrijden. Met vuur en heet water
is het een ongelijke strijd.

Brei het voort

Maar allen samen moeten we er kunnen voor zorgen dat Opwijk
er proper en net uitziet. Onze vrijwilligers “zwerfvuil” zetten
reeds jaren hun beste beentje voor om het zwerfvuil op te
ruimen. Het zou echter veel beter zijn mocht er geen vuil worden
weggegooid op openbare plaatsen. Laat ons daar mee beginnen.

14
Sport

We moeten hierbij niet alleen naar onszelf kijken, maar we
dienen eveneens onze medeburger die in fout gaat terecht te
wijzen. Tijdens de “Week van de Handhaving” wordt hier speciale
aandacht aan besteed worden.
Het gemeentebestuur doet een oproep om het peter- of
meterschap op zich te nemen van een graspleintje of groen
perkje in je buurt. We hopen dat heel wat mensen gevolg zullen
geven aan deze oproep. Het gaat hier over een zeer beperkt
gedeelte van je vrije tijd die je aan het algemeen belang wil
besteden. Dit kan er wel voor zorgen dat ons openbaar domein
er altijd netjes zal uitzien.
Naast heel wat andere informatie wordt er in deze editie
uitgebreid aandacht besteed aan ons cultureel aanbod. Dit om
de komende herfst- en winteravonden zo aangenaam mogelijk
te laten verlopen. Hopelijk beantwoordt ons aanbod aan jullie
verwachtingen.
Albert Beerens
Uw burgemeester

18
Jongeren
Informatiepunt
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vrijwilliger in de kijker

Willy Vanderveken,

vrijwilliger taallessen Nederlands voor anderstaligen
Dag Willy, bedankt dat we je mogen interviewen vanuit de vrijwilligerscentrale. We kennen elkaar al van in 2010, toen je een lokaal
kwam vragen voor Café Combinne. Wat is jouw verhaal Willy?
Wat heb je gedaan in het beroepsleven en van waar is je interesse
gegroeid in lessen Nederlands voor anderstaligen?
Ik ben gewezen technisch ingenieur bij de luchtmacht en ik was
gespecialiseerd in elektronica. Mijn jonge jaren heb ik doorgebracht
in Ternat en Anderlecht en ik was daar actief in het Davidsfonds en de
heemkring. Ik beschouw mezelf als een fiere Vlaming. Toen ik vroeg
op rust ben gegaan, wou ik me graag inzetten voor het behoud van
onze Vlaamse cultuur. Vanuit de Vlaamse Volksbeweging werden
lessen Nederlands aan anderstaligen ingericht onder de noemer
‘praattafels’. Al snel engageerde ik mij als een van de lesgevers
voor de praattafel Nederlands, want er waren ook praattafels Duits,
Spaans en Frans. Deze praattafels gingen door in de Brasserie ‘De
Koning van Spanje’ op de Grote Markt in Brussel.
In 2006 zijn we naar Opwijk verhuisd en enkele jaren later zag ik een
oproep verschijnen van de adviesgroep Vlaams Beleid en besloot
ik eens langs te gaan. Al snel volgde het initiatief om ook in Opwijk
Nederlandse praattafels in te richten. De datum van onze eerste
bijeenkomst staat in mijn geheugen gegrift: 26 januari 2010 in het
groen zaaltje. Al snel verhuisden we naar de cafetaria van Hof ten
Hemelrijk voor de gezelligheid en stilletjes aan groeide de groep
deelnemers. Onze bedoeling is dat Nederlands de voertaal wordt
tussen de verschillende nationaliteiten, we zijn ten slotte in
Opwijk. De praattafels vormen dé opportuniteit om Nederlands
te leren praten. Verschillende deelnemers hebben al een cursus
Nederlands gedaan in het volwassen onderwijs, maar nu moeten ze
het nog leren toepassen en durven spreken.

Het OCMW van Opwijk richt al jaren Nederlandse lessen in,
werken jullie samen?
Ja, ik kan stellen dat de praattafels er eigenlijk in opgegaan zijn vanaf
september 2013. We wouden het aanbod voor Nederlands te leren
op één tijdstip en één locatie brengen om het beter bekend te maken
bij het grote publiek. Zo verhuisden de praattafels en de lessen van
het OCMW naar de Sint-Annasite. Oorspronkelijk vonden de praattafels na de lessen van het OCMW plaats. Maar de deelnemers waren
vaak dezelfde, waardoor er geen mensen meer doorstroomden naar
de praattafels. Zo kwam er een einde aan de praattafels en werd ik
een van de vrijwillige lesgevers bij het OCMW.
Als je iets mocht wensen voor al de vrijwilligers die de Nederlandse
taal aanleren aan anderstaligen, wat zou dat dan zijn?
Je vindt deze initiatieven over heel Vlaanderen. Meer richtlijnen en
ondersteuning van lokale en bovenlokale besturen is al één wens.
Mijn tweede wens is om opnieuw een praattafel naast het lessenaanbod van het OCMW aan te bieden in Opwijk met een geschikte
locatie. Want Nederlands kan je het best aanleren door te praten en
zinnen proberen te maken. Ik ben voorstander om deze praattafels
ook in te richten met meer cultuurbeleving. Laat de mensen maar
eens samen liederen zingen of volksdansen om banden te smeden.
Bedankt Willy voor dit gesprek en voor je positieve inzet.
Wil je ook vrijwilligerswerk doen?
Of zoek je als vereniging gemotiveerde vrijwilligers?
Maak een afspraak met de vrijwilligerscentrale, Kloosterstraat 10,
Opwijk. T 0800 113 41 of E vrijwilligers@opwijk.be.
PS: er worden nog vrijwillige lesgevers Nederlands gevraagd.

onderwijs

Schoolraad MOZA-IK
Heeft u zich ook al afgevraagd hoe sommige beslissingen in onze
school genomen worden? Waarom bepaalde zaken veranderen en
andere zaken niet? Wil u graag mee nadenken en een adviserende
stem uitoefenen in MOZA-IK? Dat kan, binnen onze schoolraad.
Wij vinden het zeer belangrijk om mensen uit de lokale gemeenschap te betrekken in de beslissingen die wij als school (willen)
maken. Daarom start deze schoolraad binnenkort opnieuw op. Dit is
een overleg- en adviesorgaan, bestaande uit ouders, personeelsleden en vertegenwoordigers uit de ruime omgeving van onze school.
De directeur maakt eveneens deel uit van de vergaderingen.

In de schoolraad wordt er overlegd over geplande beslissingen zoals
wijzigingen aan het schoolreglement, welzijnsbeleid, gezondheidsbeleid… Alles wat beslist wordt binnen de schoolraad, wordt ook gecommuniceerd met de andere ouders, personeelsleden en natuurlijk
ook de leerlingen.
Een schoolraad wordt samengesteld voor maximum vier jaar en is
hernieuwbaar. We komen ongeveer drie keer per jaar samen.
Geïnteresseerden richten zich via e-mail of briefwisseling t.a.v.
MOZA-IK, Heiveld 17, 1745 Opwijk. Vanaf 5 kandidaten worden er
verkiezingen gehouden.
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milieu

Samen voor
een mooier Opwijk!
Word peter/meter van je zelfgekozen
graspleintje of groenperkje
Zin om de handen uit de mouwen te steken? Wil je mee instaan voor
het basis groenonderhoud van een groenperkje of grasperkje in je
onmiddellijke omgeving of wat verdere buurt? Dan ben jij misschien
de peter/meter die we zoeken.
Je engageert je op vrijwillige basis om gedurende het ganse jaar op je
eigen tempo en met eigen middelen enkele eenvoudige handelingen uit te voeren aan het groenperk of grasplein, zoals het verwijderen van onkruid, het ruimen van zwerfvuil, of het maaien van gras.

Interesse? Bezorg je contactgegevens aan onze milieudienst,
GAC I, Marktstraat 55. T 052 36 51 31 - milieudienst@opwijk.be.
Laat ook weten welk perkje of pleintje je wenst te onderhouden.
Voor meer informatie kan je terecht bij de milieuambtenaar.
Samen zorgen we voor een mooier en groener Opwijk!
En daar genieten we ten slotte allemaal van!

BINNENKORT IN JE GEMEENTE

WEEK VAN
DE HANDHAVING
30/9 – 6/10
BINNENKORT IN JE GEMEENTE

Opwijk doetWEEK
mee! VAN
DE HANDHAVING
30/9 – 6/10
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andere openbare plaatsen? Je bent zeker niet de enige. Het straatbeeld
wordt er immers niet mooier op. Bovendien heeft afval een grote impact
jij je ook
afval
datplastic
achterblijft
op straten,
opStoor
het milieu.
Denkaan
maar
aan de
soep, dieren
die verstrikt geraken
pleinen
en
andere
openbare
plaatsen?
in zwerfvuil of zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van koeien
Je bent zeker
niet dekosten
enige. deze
Het straatbeeld
er immers
terechtkomt.
Bovendien
hopen afval wordt
ook hopen
geld aan
lokale
andereop.
overheden.
nieten
mooier
Bovendien heeft afval een grote impact op

Stoor jij je ook aan afval dat achterblijft op straten, pleinen en

het milieu. Denk maar aan de plastic soep, dieren die verstrikt

openbare
plaatsen? Jespannen
bent zeker
niet
enige.
Lokaleandere
overheden
en Mooimakers
zich
al de
jaren
in Het
omstraatbeeld
sluikstort
geraken
in
zwerfvuil
of
zwerfvuil
dat
via
het
veevoeder
in impact
wordt
er
immers
niet
mooier
op.
Bovendien
heeft
afval
een
grote
en zwerfvuil in te perken: ze sensibiliseren, organiseren opruimacties
en
op hetvan
Denkterechtkomt.
maar aan de plastic
soep, dieren
die verstrikt
geraken
magen
koeien
Bovendien
kosten
deze
hopen
zetten
allerleimilieu.
doelgerichte
projecten op
samen
met
lokale
overheden
en
in ook
zwerfvuil
of zwerfvuil
via het
veevoeder
in magen van koeien
afval
hopen
geld aandat
lokale
en andere
overheden.
afvalintercommunales.
terechtkomt. Bovendien kosten deze hopen afval ook hopen geld aan

lokale
en andere
overheden.
Maar
wordt
ookOpwijk
gewerkt
aan
extra controlespannen
op zwerfvuil
Deer
gemeente
en
Mooimakers
zichen
al sluikstort.
Hier wordt
nog
eens
op
ingezet
van
30
september
tot
6 oktober.
Lokale overheden en Mooimakers spannen zich al jaren in om
sluikstort

geruime tijd in om sluikstort en zwerfvuil in te perken.
en zwerfvuil in te perken: ze sensibiliseren, organiseren opruimacties en
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afvalintercommunale, sociale organisaties, enzovoort.

Hier wordt nog eens op ingezet van 30 september tot 6 oktober.
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Verkeer, De Lijn of waterwegbeheerders.

houden wijkagenten een handhavingsronde met sensibilisatie.

Ben
je zelf GAS-vaststeller
gemeenschaps-wacht? Aarzel niet om
Milieudienst,
Marktstraatof55.
tijdens die week iets aandachtiger en kordater op te treden.

T 052 36 51 31 – E milieudienst@opwijk.be.

Zin om als vrijwilliger zwerfvuil te ruimen?
Op de plaatsen waar zwerfvuil werd opgeruimd, wordt tijdelijk
het bord “Hier werd zwerfvuil opgeruimd” geplaatst. Dit om de
aandacht van passanten hierop te vestigen. En natuurlijk omwille
van het ontradende effect.
Naast deze algemene oproep zoeken we in het bijzonder ook
vrijwilligers voor de regio Droeshout en de Baardegemstraat.
Wat met het ingezameld zwerfvuil?
• Het gewone ingezamelde zwerfvuil in de zwerfvuilzakken
plaats je aan de straatkant op de ophaaldag voor huisvuil/
restafval door afvalintercommunale Intradura.
• PMD (zwerfvuil) ingezameld met de PMD-zwerfvuilzakken
plaats je aan de straatkant op de ophaaldag voor PMD door
Intradura.
Ze zien elkaar weinig in actie, nochtans zijn ze met velen. Sinds
heel wat jaren mag onze gemeente een beroep doen op een 100tal vrijwilligers die op periodieke tijdstippen zwerfvuil opruimen
tot in alle uithoeken van Opwijk.
Zij worden logistiek ondersteund door de milieudienst. Elke
zwerfvuilruimer ontvangt speciale zwerfvuilzakken, een fluohesje, handschoenen, een grijpstok*, een ergonomische zakhouder*
en een rugzak* (*zolang de voorraad strekt). We beschikken over
2 bolderkarren, die het werk wat kunnen verlichten. Wie de baan
opgaat in opdracht van het lokaal bestuur, is automatisch verzekerd. Het opruimen van zwerfvuil doe je volgens eigen tempo en
mogelijkheden.

• Voor grotere stukken zwerfvuil die niet in een zak kunnen
(zoals autobanden, sanitair afval, kasten,…) geef je de
juiste locatie (straat, ter hoogte van huisnummer,…) van het
zwerfvuil door aan de milieudienst.
Wil jij ook je steentje bijdragen voor een propere, zwerfvuilvrije
gemeente en een schakel zijn binnen de vrijwilligersgroep?
Wil je samen met andere bewoners een zwerfvuilactie
organiseren in je buurt?
Laat je zeker horen!
Milieudienst – Marktstraat 55 – Opwijk. T 052 36 51 31
E milieudienst@opwijk.be
Dank aan alle vrijwilligers om samen de strijd aan te gaan
tegen zwerfvuil en sluikstorten in Opwijk!

Tankslag - overzicht Opwijk
Heel wat inwoners toonden een tijdje geleden interesse voor het intergemeentelijk project ‘Tankslag’.
Daarbij wordt een niet meer gebruikte stookolietank geneutraliseerd en definitief buitengebruik gesteld. Na afloop van het project
ontvingen we de resultaatcijfers.
• Totaal geïnteresseerden uit Opwijk: 161 of 21,9% van de totaal geïnteresseerden uit 8 deelnemende gemeenten (735).
• Uitgevoerde saneringen in Opwijk: 114 of 90%
• Nog uit te voeren saneringen: 6 of 5%
• Dubbel geregistreerd: 7 of 5%
• Aantal niet meer geïnteresseerden na registratie: 0
• Totaal aanvragen voor saneringen of dubbel geregistreerd: 127
• Aantal geïnteresseerden die niet gereageerd hebben na ontvangst van een offerte: 34
Milieudienst – Marktstraat 55 – Opwijk - T 052 36 51 31 – E milieudienst@opwijk.be
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welzijn

CAFÉ ZETTA
Bijzondere ontmoetingen in jeugdhuis Nijdrop
De meeste edities worden vanuit een sociaal engagement
getrokken door lokale organisaties of verenigingen.
Op 18 september trok Zonnelied de kar en zorgde daarbij voor
lekkere frietjes. De animatie bestond deze keer uit deelnemers
die zo dapper waren om iets te vertellen of mee te delen over hun
talent, werk of hobby.

Naar goede gewoonte opent Café Zetta opnieuw de deuren in het
najaar, elke 3e woensdag van de maand van 18 uur tot 20.30 uur
in Jeugdhuis Nijdrop, Kloosterstraat 9.
Het doel is onveranderd! Zetta is een gemoedelijke bijeenkomst
van verschillende mensen: gewoon, anders, samen of alleen,
een beperking of niet, jong of oud, iedereen wordt vriendelijk
onthaald. Als je wil kan je een kaartje leggen of een ander
gezelschapsspel spelen.

European Disability Card

Ook de andere edities van 2019 zijn reeds gepland: 16 oktober
(’t Kapstokske), 20 november (Femma) en 18 december
(Werkgroep Zetta). Ben je in het bezit van een European Disability
Card (EDC), dan krijg je een korting op een hapje.
Wil je graag meewerken aan Café Zetta als individu of organisatie,
geef gerust een seintje.
Sociaal Huis De Wegwijzer
Kloosterstraat 10.
T 0800 113 41 - E dewegwijzer@opwijk.be

gemeente

Nacht van
de Duisternis 2019
Heb je een beperking? Vraag de European Disability Card (EDC)
aan. Hiermee kan je je beperking aantonen en op die manier
misschien een leuke korting of voordeel ontvangen. Deze EDC kan
je bijvoorbeeld aanvragen bij de sociale dienst van de mutualiteit
en na afspraak bij het Sociaal Huis De Wegwijzer, Kloosterstraat 10.
T. 0800 113 41
Opgelet! Je beperking moet reeds erkend zijn door de FOD Sociale
Zekerheid of het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap.
Is iedereen welkom op de activiteit van jouw vereniging? Wil je dit
in de verf zetten of net dat tikkeltje extra moeite doen? Dat kan!
Gebruik het logo van de EDC op je reclamefolders om dit aan te
tonen en vermeld indien mogelijk wat je aanbiedt.
Dit kan bijvoorbeeld een gratis toegang zijn of toegang tegen
een verlaagd tarief. Het kan evengoed een aangepaste rondleiding
zijn of voorbehouden plaatsen.
Tips voor een toegankelijke activiteit vind je terug via
https://vrijetijd.opwijk.be/zelf-organiseren-evenementenloket.
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De gemeente Opwijk neemt op
zaterdag 12 oktober deel aan
de 24e Nacht van de Duisternis,
een organisatie van de Bond
Beter Leefmilieu, VZW Preventie
Lichthinder, de Vereniging voor
Sterrenkunde (VVS) en diverse
natuurverenigingen.
Met deze campagne vragen we
aandacht voor de impact van lichtvervuiling op mens en milieu
en roepen we op om ’s nachts zo energie-efficiënt mogelijk te
verlichten.
De monumentverlichting van de Sint-Pauluskerk
(Opwijk-Centrum) en de Sint-Pieterskerk (Mazenzele), evenals
een gedeelte van de openbare verlichting in Opwijk, zal tijdens
de Nacht van de Duisternis gedoofd worden.
Meer info:
Milieudienst - Marktstraat 55
T 052 36 51 31 – milieudienst@opwijk.be

politie

Kom jij bij ons team?
Ben jij reeds lid van de geïntegreerde politie en ben je op zoek
naar een nieuwe uitdaging?
PZ AMOW is op zoek naar dynamische en gemotiveerde (hoofd)
inspecteur(s) om ons wijkveiligheidsteam te vervolledigen. Onze
wijkagenten hebben flexibele werkuren. Ze worden ondersteund
door de gemeenschapswachten en gecoacht door een teamchef.
De focus ligt hoofdzakelijk op de kerntaken van de wijkwerking.
Ook de diensten onthaal, interventie en verkeer zijn op zoek naar
versterking.
Interesse? Neem zeker deel aan onze infomomenten op dinsdag
1 oktober om 19 uur en op zaterdag 5 oktober om 10 uur in
het hoofdcommissariaat Asse, Zone 5 Mollem 230 te Asse!
We voorzien een hapje en een drankje. De collega’s van op de
werkvloer zijn er ook en staan je graag te woord over de werking.
Inschrijven voor 23 september 2019 via dorien.denijs@police.
belgium.eu en deel mee aan welk infomoment je wil deelnemen.

1 oktober

5 oktober

19 uur

10 uur

V.U.: D. Callebaut – Dienst Preventie PZ AMOW – Z.5 Mollem 230, 1730 Asse – 02 456 08 81

vrije tijd

Smart Café

Opwijks archief
Vanaf 1 september 2019 wijzigden de openingsuren van ’t Opwijks
Gemeentearchief. Het archief is open op dinsdag van 18 tot 20 uur
en op donderdag van 9 tot 12 uur. Je kan een afspraak maken via
T 052 36 51 79 of E archief@opwijk.be.
’t Opwijks Gemeentearchief, De Loods – Doortstraat 2.

Smart
Café

varia

Smart Café
OPWIJK

De watergroep

19/10 Veilig internetten

De Watergroep heeft voor alle vragen en meldingen van
klanten 1 algemeen contactnummer: 02 238 96 99. Via een
telefoonroutering op basis van je postcode en de aard van de
vraag kom je bij de juiste dienst terecht.

16/11 Foto’s maken
14/12 Google Foto’s

INFO & INSCHRIJVEN
www.archeduc.be
info@archeduc.be
02 454 54 01

Infomoment
aanwerving

Als inwoner van Opwijk
kom je een eerste keer gratis!

POWERED BY

Opwijk

Het algemeen nummer is telefonisch bereikbaar van
8 tot 12 uur en van 12.30 tot 16.30 uur (uitgezonderd op
donderdagvoormiddag). Dit nummer is buiten de kantooruren
doorgeschakeld naar de wachtdienst van De Watergroep.
Klantendienst Vlaams-Brabant:
Herbert Hooverplein 23, 3000 Leuven.
Openingsuren klantendienst:
maandag, woensdag en vrijdag tussen 8 en 12 uur.
E info.vlaams.brabant@dewatergroep.be
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bibliotheek

Bibliotheekmaand
oktober
In oktober organiseren de Vlaamse bibliotheken traditioneel
extra activiteiten voor hun publiek. In Opwijk is er bijvoorbeeld de
Verwendag van zaterdag 5 oktober met de halfjaarlijkse verkoop
van gewiede boeken en cd’s. We verwennen elke bezoeker met
een hapje en een drankje. We beginnen met koffie en thee en
gaan later over naar cava.

Verwendag-verkoop

Zaterdag 5 oktober, van 9 tot 12 uur

Bibliotheek-Leeszaal-Inkom-Groene Zaal
We hanteren nog steeds hetzelfde democratische tarief:
€ 0,50 per boek / cd
€ 1,00 per verzamelbox
Iedereen welkom!

Ook aan de kindjes wordt gedacht! Wie zich voor het eerst inschrijft,
krijgt een exemplaar van de handige herbruikbare bibzak!

Voor je agenda:

Elke bezoeker heeft ook recht op een gratis (dun) boekje op de
boekenverkoop. Dit jaar zijn er extra veel cd’s om te verkopen,
vooral met klassieke muziek.

Op vrijdag 11 oktober om 19.30 uur komt Berten Pil
in de bibliotheek van Opwijk vertellen over zijn boek
“De boekhouder van La Calzada”.

Het einde van de uitleencollectie klassieke muziek op cd
Sinds de doorbraak van mobiel internet, neemt het aandeel
van online muziek (streaming of download) steeds meer toe
in vergelijking met de verkoop van muziek op cd. Ook in de
bibliotheek neemt het uitlenen van cd’s af. Daarom werd reeds
eerder het aankopen van nieuwe cd’s teruggeschroefd.

Dit is een unieke kans om kennis te maken met deze
schrijver die in Opwijk woont.

We gaan nu een stapje verder: Binnen de uitleencollectie cd’s van
bib Opwijk bleef het afgelopen jaar vooral het klassieke repertoire
onaangeroerd staan. Omdat we ook met een tekort aan ruimte
te maken hebben, beslisten we resoluut om hier plaats te maken
voor de stripverhalen voor volwassenen. Een deel van de strips
van stripotheek Nijdrop staat immers nog in de opslagruimte.
Grote fans van klassieke muziek kunnen best langs komen op
de boeken- en cd-verkoop van zaterdag 5 oktober om voor
weinig geld hun eigen collectie aan te vullen.

Leesfoor

Leesclub

Afspraak voor alle kleuters en
jonge kinderen op woensdagnamiddag van 14.30 tot 15 uur:

De leesclub van de bibliotheek komt op maandag 23 september
om 14 uur samen voor de bespreking van “Het ongrijpbare meisje”
van de Peruaanse Nobelprijswinnaar Mario Vargas Llosa.

25 september
9 oktober
23 oktober
13 november
27 november
4 december
Vergeet je spaarkaart niet!
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De daaropvolgende bijeenkomst op dinsdag 5 november om
14 uur draait dan weer om een totaal ander maar even goed
meesterlijk boek.
Deelnemers lezen tegen die datum het meermaals bekroonde
boek “Woesten” van de Vlaming Kris Van Steenberge.

Interactief voorlezen
bij baby’s en peuters
Huis van het Kind en bibliotheek Opwijk organiseren samen met
Iedereen Leest een vorming in het kader van het Boekstart-project.
De vorming is vooral bedoeld voor onthaalouders, kinderbegeleiders, verantwoordelijken kinderopvang en voorleesvrijwilligers maar
ook geïnteresseerde ouders van baby’s en peuters zijn zeer welkom.
De vorming bestaat uit twee interactieve sessies in kleinere groepen: combinatie van het bekijken van voorbeeld-filmmateriaal,
zelf oefenen en ervaringsuitwisseling. Tussen de 2 sessies krijgen
de deelnemers een huiswerkopdracht. Inschrijven kan alleen voor
de twee sessies samen.
Inhoud
De leesontwikkeling van baby’s en peuters; interactieve voorleesvaardigheden; het organiseren van het interactief voorlezen
in de kinderopvang; het boekenaanbod voor baby’s en peuters;
interactief voorlezen en taalontwikkeling; wat verzin je bij babyen peuterboeken. Rode draad doorheen de vorming is het beleven en stimuleren van leesplezier.
Waar en wanneer?
Bibliotheek, Kloosterstraat 7, Opwijk
Maandagen 7 en 21 oktober van 19 tot 22 uur
Gratis deelname, maar inschrijven is verplicht via:
huisvanhetkind@opwijk.be

Voorleesweek
Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud.
Tijdens de Voorleesweek zet “Iedereen Leest”, samen met
bibliotheken en scholen, graag het belang én het plezier van
voorlezen in de kijker.

Kinder- & jeugdjury Opwijk
KJV is een jury van kinderen en jongeren
tussen 4 en 16 jaar. Juryleden krijgen
een lijst van boeken om te beoordelen
en komen samen in leesgroepen om
te praten over de boeken. In april zijn
alle titels per leeftijdsgroep gelezen en
wordt er gestemd.
Alle stemmen van heel Vlaanderen worden verzameld en geteld.
In mei zijn de winnaars bekend en houden we een feestje!
Vorig jaar werd voor het eerst in Opwijk een KJV-leesgroep
georganiseerd voor het 3e en 4e leerjaar.
Omdat dit zo’n succes was, breiden we dit jaar uit naar de hele
lagere school en de eerste graad van het secundair onderwijs.

Week van de
Duurzame Gemeente
van 18 tot 25 september 2019
Duurzame helden gezocht!
In september vieren we de vierde verjaardag van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde
Naties. Tijdens de Week van de Duurzame Gemeente
zetten we onze duurzame helden in de kijker: Opwijkse
burgers, scholen, bedrijven en verenigingen die op hun
manier bezig zijn met duurzame ontwikkeling.

De Voorleesweek loopt dit jaar van 16 tot 24 november 2019.
Al wie de vorming volgde in oktober kan in de voorleesweek
natuurlijk aan de slag. Want voorlezen is het leukste kwartiertje
van de dag!

Ben jij (of ken je) iemand die in het dagelijkse leven bezig is
met een van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen? Wil jij anderen inspireren en meewerken aan
een mooiere wereld? Stel jezelf/hem/haar dan kandidaat
vóór 1 oktober 2019 via milieudienst@opwijk.be.
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen - of
Sustainable Development Goals (SDG’s) - zijn zeventien
doelstellingen om te komen tot een meer rechtvaardige,
duurzame en vreedzame wereld. De doelstellingen gaan
onder andere over armoedebestrijding, onderwijs, water,
gendergelijkheid, duurzame consumptie en productie,
klimaatverandering, ongelijkheid en vrede.
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cultuur
GEMEENSCHAPSCENTRUM HOF TEN HEMELRIJK
Kloosterstraat 7 – 1745 Opwijk
T 052 36 51 72
E gc.info@opwijk.be

Bestel je ticke
ts onli
reservaties.op ne via
wijk.be

SEIZOENSOPENER!

KLASSIEK

Donderdag 26 september – 20.30u

ATANERES ENSEMBLE

FLEMISH FLAVORS (Avant-première)
In Flemish Flavors pakt Ataneres uit met
toegankelijke, kwaliteitsvolle hedendaagse
Vlaamse muziek. Hoewel regelmatig gebruikt
als soundtrack bij Vlaamse en internationale
cinema, blijft deze muziek jammer genoeg
relatief onontdekt. In deze productie draait
het Ataneres Ensemble de rollen om.
De muziek krijgt de protagonistenrol – en wel dankzij de live
vertolking van een 16-koppig orkest.
Als bezielers van dit project, en met vereende krachten, stuwen
dirigent Pieter Schuermans en concertmeester Wim Spaepen
het Ataneres ensemble naar ongekende hoogten.
Begeleidende, vaak originele cinematografische beelden helpen
in de achtergrond om de sfeer te scheppen. Het publiek krijgt
bovendien de componisten zelf aan het woord! Door middel van
portretterende kortfilmpjes worden de composities aan elkaar
geregen, helemaal in de unieke filmische stijl van dit concert.

Flemish Flavors gunt de luisteraar een unieke blik achter
de schermen van de wereld van de filmmuziek, met een duidelijk
doel voor ogen: de kijker op een originele manier de wonderlijke
interactie tussen beeld en muziek laten ontdekken en herontdekken.
2 Préludes (F. Devreese) Suite Atlantic (P. Swerts) Novelettes
(P. Schuermans) Impressions (K. De Wolf) Suite Citizen Lane
(S. Willaert).
Kaarten: VVK: € 10 // Reductie: € 9 // Kassa: € 12
Locatie: Hof ten Hemelrijk – Kloosterstraat 7 - Opwijk

HUISKAMERCONCERT
Zaterdag 12 oktober – 20u

ATALANTE ENSEMBLE

TRIO VAN TWEE TRAVERSEN EN CELLO
Het Atalante ensemble ontleent hun naam
aan de Griekse heldin. De leden van het
ensemble zijn dan gespecialiseerd in historische
uitvoeringspraktijken van muziek uit de 17e en 18e
eeuw.
Atalante ensemble focust in het repertoire
op het duet van fluiten en probeert zo dicht
mogelijk bij de historische uitvoering te komen.
Hun doel is om minder bekend repertoire aan
te reiken. Dus laat je onderdompelen in het
onbekende.
De groep bestaat uit Géraldine Clément (fluit),
Bárbara Ferraz (fluit) en Phyllis Bartolomeus (cello).
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Kaarten: VVK: € 8 // Kassa: € 9 (inclusief een welkomstdrankje)
Locatie: ten huize van F. Hendrickx en D. Leleu,
Moorhoek 6, 1840 Londerzeel

MUZIEK

IMPROVISATIETHEATER

JAN DE WILDE

COMPAGNIE AMAI

Donderdag 17 oktober - 20.30u

VERJAARDAGSCONCERT

Meer dan vijftig jaar muziekgeschiedenis in één leven.
Jan is een unieke vertegenwoordiger van de eerste generatie
Vlaamse kleinkunstartiesten. Moeiteloos behield hij zijn status.
Dankzij liedjes die tot onze culturele ziel zijn gaan behoren:
‘Joke’, ‘Een vrolijk lentelied’, ‘Walter’, ‘Hèhè’, ‘Eerste sneeuw’,
‘Fanfare van honger en dorst’,…
De voorbije jaren trok Jan voor het eerst sinds heel lang weer op
tournee. Langs de grote culturele centra en schouwburgen.
De ‘Dag meneer De Wilde’ theatertour overtrof alle
verwachtingen en was goed voor een dikke 70 concerten in drie
jaar tijd. En passant palmde Jan ook Dranouter, Boterhammen in
het Park en de Gentse Feesten in en speelde hij voor de Gestelde
Lichamen op 11 juli 2017 in het stadhuis van Brussel. En er kwam
een biografie én een cd-box met nieuw werk.
“Was ik geen zanger geworden, dan was ik al lang dood”.
Ook in het theaterseizoen 2019-2020 staat Jan De Wilde
‘ongegeneerd’ op het podium. Onder de titel ‘Hèhè, wat een
Jan!. Witgallig zilvergrijs, onnavolgbaar grappig maar bovenal
muzikaal ijzersterk. Met het beste uit wat hij ooit op plaat zette
én met verborgen parels uit de diepste krochten van zijn eigen
repertorium. Een verrassing voor het publiek, en nog meer voor
Jan en zijn muzikanten zelf. Met de fijnste arrangementen creëren
ze een intiem muzikaal bedje waarop Jan zijn kleinkunstliedjes
spreidt. Met doorleefde stem, soms fluisterend, vaak debiterend,
altijd overtuigend en geloofwaardig.
Met: Jan De Wilde (zang/gitaar/mondharmonica)
Vrienden: Eddy Peremans (gitaar), Kries Roose (toetsen),
Jo Soetaert (drums), Mario Vermandel (bass/contrabas),
Liesbeth De Lombaert (altviool)
Kaarten: VVK: € 18 // Reductie: € 17 // Kassa: € 20
Locatie: Hof ten Hemelrijk – Kloosterstraat 7 - Opwijk

Donderdag 24 oktober - 20.30u

IMPRO

Improvisatiegezelschap
Compagnie Amai
maakt sinds 2012
de Vlaamse podia
en die over de
landsgrenzen heen
onveilig met een op
het moment zelf
verzonnen combinatie van comedy en
theater. De groep is
ondertussen uitgegroeid tot een heus collectief van 40 spelers. Vanavond leiden
een aantal van hen jullie binnen in de wereld der improvisatie! Ze
gaan aan de slag met de suggesties uit het publiek en verzinnen
hilarische, idiote, vreemde en misschien zelfs ontroerende scènes. Heb je geen idee wat zij gaan doen? Zij ook nog niet, dus dat
wordt spannend!
Kaarten: VVK: € 8 // Reductie: € 7 // Kassa: € 10
Locatie: Hof ten Hemelrijk – Kloosterstraat 7 - Opwijk

FAMILIEVOORSTELLING
Zaterdag 26 oktober - 17.00u

SINTVOORSTELLING
SINT OP DIEET

Sinterklaas en de Zwarte
Pieten zijn eindelijk in ons land
aangekomen. Ze verblijven in
het grote huis van Antonietta,
die de heerlijkste gerechten
klaarmaakt. Tenminste voor
de Pieten, want de Sint moet
dringend een paar kilootjes
kwijt en krijgt enkel rauwe
groenten voorgeschoteld.
’s Nachts zijn de pieten niet
echt op hun gemak, in dat
vreemde huis. Ze horen allerlei
rare geluiden waar ze steeds banger van worden, al geven ze dat
niet meteen aan elkaar toe. Is het het oude huis dat kraakt of een
spook dat ronddwaalt? Geen van beide zo blijkt...
Kaarten: VVK: kinderen: € 6 // Volwassenen: € 8
Kassa: Kinderen: € 7 // Volwassenen: € 9
Leden Gezinsbond en houders lerarenkaart genieten € 1 reductie
Locatie: Hof ten Hemelrijk – Kloosterstraat 7 - Opwijk
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cultuur
THEATER

Donderdag 7 november 2019 – 20.30u

SIMONE
MILSDOCHTER
DE WETTEN VAN
MENSELIJKE
STUPIDITEIT

Er zijn twee oneindige zaken
in de wereld: het heelal en
de menselijke domheid.
Maar van het heelal ben ik
niet helemaal zeker.

Menselijke stupiditeit omringt ons. Toch slagen we er maar niet in
om een sluitende definitie voor stupide gedrag te formuleren.
Met het satirische essay van Carlo M. Cipolla (hoogleraar
economische geschiedenis) in haar hand, brengt Simone
Milsdochter, op hilarisch eloquente en bijna wetenschappelijke
wijze, de menselijke stupiditeit in kaart.
Met veel humor en even zoveel pijn in het hart, komt zij tot de
constatering dat elke schatting naar de hoeveelheid domme
mensen binnen de gehele samenleving altijd een ruime
onderschatting zal blijken te zijn. En dat de omgang met deze
domkoppen steevast uitdraait op een kostbare vergissing.

Albert Einstein
We leven in een wereld die ons intelligenter kan maken dan ooit.
We beschikken over meer boeken en meer informatie dan we ooit
kunnen gebruiken. Duizenden universiteiten, tienduizenden tvkanalen en miljoenen websites hebben we tot onze beschikking.
Hoe komt het dan, dat er zoveel domheid heerst?

MUZIEKTHEATER

Donderdag 14 november
2019 – 20.30u

MARCEL
VANTHILT

U houdt zich dus maar beter niet van de domme!
Zie wel en doe niet dom.
Kaarten: VVK: € 12 // Reductie: € 11 // Kassa: € 14
Locatie: Hof ten Hemelrijk – Kloosterstraat 7 - Opwijk

HUISKAMERCONCERT

Zaterdag 16 november 2019 - 20u

KOPERKWINTET BELGIUM BRASS SOLOISTS
AROUND THE WORLD…

PLAYLIST 2019
Dé muziek van het jaar
in een humor-kritisch
overzicht. Vanthilt heeft
alles beluisterd en fileert
de snert van het goud.
Kritisch en genadeloos,
ja. Maar ook devoot
aanbiddend als fan.
Een energieke vertelstijl
in een meeslepende
monoloog met weetjes,
leuke anekdotes,
muziekfragmenten en
gegarandeerd géén
gezang van hemzelf.
Of toch niet te veel, ‘n
beetje misschien...

Een spectaculaire, muzikale reis in de tijd en door de wereld.
Belgian Brass wordt beschouwd als een van de meest
vooraanstaande ensembles van Europa. Deze twaalf musici zijn
allen verbonden aan gerenommeerde symfonische orkesten.
De “Belgian Brass Soloists” maken deel uit van deze
gerenommeerde groep en treden regelmatig op als koperkwintet.

2019, dé playlist, toegelicht én horizontaal geklasseerd door
Marcel Vanthilt.

Met: Manu Mellaerts en Steven Devolder (trompet) Rik Vercruysse (hoorn) - Jan Smets (trombone) Stephan Vanaenrode (tuba).

Kaarten: VVK: € 12 // Reductie: € 11 // Kassa: € 14
Locatie: Hof ten Hemelrijk – Kloosterstraat 7 - Opwijk

Kaarten: VVK: € 8 // Kassa: € 9 (inclusief een welkomstdrankje)
Locatie: Sint-Pauluskerk – Singel – Opwijk
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OPcura

1 jaar handwerk in Den Hopsteek
“Brei het voort”
Het voorbije jaar vond iedere 2e en 4e dinsdag van de maand
een gezellige ontmoeting in de cafetaria van de zorgcampus
plaats. Handwerk maakte hier verbinding tussen de bezoekers,
vrijwilligers, bewoners,…. Sommigen gingen actief aan de slag,
anderen hadden genoeg aan inspiratie, een gezellige babbel,
tips of toegang tot leuke patronen.
In het voorjaar werden meer dan 3.000 vlagjes gemaakt.
De zorgcampus kreeg daardoor een mooie en zomerse sfeer.
Hartelijk dank aan alle helpende handen.
Dinsdag 23 juli leerden 3 kinderen breien met hulp
van oudere experts. Ze gingen met een zelfgemaakte
portefeuille, vriendschap en een nieuw talent naar huis.
Ook interesse? Iedereen van harte welkom iedere 2e en 4e
dinsdag van de maand om 14 uur in de cafetaria.
Buurthuis Zorgcampus De Oase
Kloosterstraat 75 – Opwijk
T 052 36 59 49 – E denhopstaak@opcura.be

VRIENDEN VAN DE HOP

vrije tijd

HOPOOGFEEST
Zondag 22 september 2019
van 13.30 tot 17 uur
Hopveld Molenkouter
Steenweg op Vilvoorde t.h.v. nr. 40+

hop (de; v(m)) netelachtige plant, gebruikt bij het brouwen van bier
oogst (de; m; meervoud: oogsten)
1 het inzamelen van de op de akker staande gewassen
2 de opbrengst van de akker
3 (in het algemeen) opbrengst

feest (het; o; meervoud: feesten)
1 (plechtige) viering van een belangrijke gebeurtenis of gedenkdag
2 vrolijke bijeenkomst ter viering van een heuglijk feit

HOPOOGSTFEEST
22 september 2019
van 13.30 tot 17 uur
Kom samen met ons genieten van
het hopveld, pluk samen met ons
hop en ontvang hiervoor een fles
(H)Opwijk Blond!
Geniet van een lekker biertje.
Met muzikale omlijsting door
The Real Music Band
HOPVELD MOLENKOUTER
STEENWEG OP VILVOORDE
thv nr. 40+
i.s.m. Gemeente Opwijk en
Provincie Vlaams-Brabant
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sport

Oproep
De sportdienst van Opwijk zoekt
gemotiveerde, enthousiaste
monitoren voor de begeleiding
tijdens de sportkampen in
2020 (krokus-, paas- en
zomervakantie).
Heb je ervaring met begeleiden
van kinderen? Ben je sportief en
zoek je een toffe bijverdienste of
vakantiejob? Dan is sportmonitor
misschien iets voor jou! Ben je bovendien gediplomeerd, dan kan je
zelfs onze hoofdmonitor worden.
Contacteer de sportdienst
voor meer informatie:
T 052 36 51 63
E sportdienst@opwijk.be.

Opleiding volgen
voor sportmonitor?

Animator in
het jeugdwerk?

De Vlaamse Trainersschool organiseert tal van trainerscursussen.
Deze vind je op www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders.

Ook met dit diploma kan je werken op onze sportkampen.
Wist je dat de gemeente deze opleiding ook gedeeltelijk
financieel ondersteunt? Bij het inleveren van het ‘bewijs van
deelname’ (dat wordt afgeleverd door de organisator van
de cursus) op de jeugddienst, wordt de helft van de cursus
terugbetaald, met een maximum van 75 euro. De uitbetaling
van de subsidie voor kadervorming gebeurt 1 keer per jaar, in
november. Meer info kan je bekomen bij de jeugddienst.

Opwijk Zonder Grenzen
Op zaterdag 6 juli vond de vijfde editie van Opwijk Zonder
Grenzen plaats. 27 teams gaven de hele dag het beste van
zichzelf. Niemand kon het drooghouden want onder andere de
waterslide en buikschuifbaan zorgden voor de nodige afkoeling
bij de deelnemers.
Op het einde van dag kroonde de Angels Zonder Els zich als
overwinnaar. De Famille werd mooi tweede. Team K-OSS werd
derde.
We willen iedereen bedanken voor de enthousiaste opkomst en
de fairplay. Ook een dikke dankjewel aan de werkgroep OZG die
er telkens weer een topevenement van maakt.
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milieu

Japanse Duizendknoop is een zeer
moeilijk te bestrijden invasieve plant
• de plant afmaaien met een scherpe zeis of bosmaaier met
schijf (niet met draad). In alle geval moet altijd vermeden
worden dat bij het maaien stukjes van de plant terecht
komen op de grond. Op dat moment zijn deze stukjes
immers kiemhaarden voor nieuwe planten! Het materiaal
waarmee je de planten afmaait, moet je achteraf goed
ontsmetten. De gemaaide plantendelen mogen zeker niet
op de composthoop gegooid worden.

Als het gaat om slechts enkele planten is het beter om deze
onaangeroerd te laten. Bij grote hoeveelheden van Japanse
Duizendknoop kan je ofwel:

• de plant met dikke zwarte plastiekfolie goed afdekken zodat
de wortelstokken afsterven. Deze techniek kan evenwel
enkel toegepast worden indien het gaat om een terrein
waar zich geen obstakels bevinden. De randen van de folie
moeten zeker 50 cm in de grond ingegraven worden.
Deze methode vraagt veel tijd (5-7 jaar) en is vooral geschikt
voor geïsoleerde haarden van Japanse Duizendknoop.
Milieudienst, Marktstraat 55.
T 052 36 51 31 – E milieudienst@opwijk.be.

• de plant volledig uitgraven (volledig wortelgestel)
en zeker diep genoeg!

OPcura

Krasse buurt 2019

Bezoek en verras een krasse buur
met een goed-gevoel-zakje!
Héél veel mensen en organisaties doen tal van inspanningen voor
hun buurt. Via het project “Krasse buurt” wensen we deze inzet
te (h)erkennen en aan te moedigen. We dagen de buurt uit om
(naar gewoonte) met een oudere/jongere buurman of buurvrouw
een talent te delen of een gezellige ontmoeting te hebben.
Zo kan je bijvoorbeeld reisverhalen delen, samen handwerk doen,
met de kaarten spelen, rummikubben, een praatje slaan over de
moestuin, soep maken, enzovoort.

Praktisch
• Registreer (vooraf) je bezoek en reserveer voor 8 november
je goed-gevoel-zakje voor jouw krasse buur via T 052 36 59
40 of E denhopstaak@opcura.be. Of deponeer invulstrookjes
in de voorziene brievenbus in de bibliotheek of op
de zorgcampus.

Zo ontstaat er een (nieuw) contact tussen verschillende
generaties (jong/oud). Attent zijn voor elkaar en een gezellig
moment delen, is wat telt! Is je krasse buur 75 jaar of ouder, dan
schenken we graag een goed-gevoel-zakje.

• Iedere geregistreerde deelnemer ontvangt een kraslotje.
10 deelnemers maken kans op een waardebon, te spenderen
bij Opwijkse handelaars.

Regel een bezoekje met je krasse buur in de week van maandag
18 tot en met zondag 24 november 2019 en verwen hem/haar
persoonlijk met een goed-gevoel-zakje.

• Haal vanaf 13 november een goed-gevoel-zakje op
de zorgcampus, Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk en bezorg
deze aan je krasse buur.

• De buurt met de meeste geregistreerde bezoekjes, dus ook
kraslotjes, wint het uithangbord “Krasse Buurt” voor de straat.
Buurthuis Zorgcampus De Oase
Kloosterstraat 75 - T 052 36 59 49 – E denhopstaak@opcura.be
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milieu

Klimaatacties, een kort overzicht…
De gemeente Opwijk ging via het burgemeestersconvenant het engagement aan om de Europese klimaatdoelstellingen ( -20% C02uitstoot tegen 2020) te behalen. Heel wat acties werden uitgevoerd,
zijn nog steeds lopende of gepland.

Klimaatadaptatie
Actieve ondersteuning en promoten van het initiatief “Behaag je tuin
met streekeigen planten (Regionale Landschappen)”.
www.behaagjetuin.be

Vergelijking CO2-uitstoot
• 2011: 44.189 ton (20% doelstelling = 8.835,6 ton)
• 2017: 40.161 ton => daling van 9,12%

Diverse acties
• Het vergroenen van het gemeentelijk wagenpark.

Vergelijking CO2-uitstoot per huishouden
• 2011: 8,08 ton
• 2017: 6,87 ton
Thermografische luchtfoto
Een belangrijke hoeveelheid CO2 komt door het verlies van energie
(warmteverlies) door daken en ramen. De thermografische luchtfoto
bracht dit duidelijk in beeld. Tijdens een druk bijgewoonde infoavond werd de luchtfoto in primeur getoond. De daaropvolgende
individuele begeleidingssessies inclusief gratis advies werd gevolgd
door een 40-tal inwoners. Deze is nog steeds raadpleegbaar via
www.opwijk.be/gluur-naar-je-daktemperatuur.
Voorstel energiebesparende werken
Na een uitgevoerde lichtstudie in de bibliotheek wordt nu bekeken
hoe energiezuinige verlichting kan worden aangebracht. Het energieverbruik van alle gemeentelijke gebouwen wordt jaarlijks op de
voet opgevolgd en geëvalueerd. Er wordt gestreefd naar de maximale toepassing van rationeel energiegebruik in alle gemeentelijke
gebouwen. Energiebesparende maatregelen in deze gebouwen
worden gefaseerd uitgevoerd.
Project SURE2050
SURE2050 is recent opgezet om Vlaamse publieke diensten te
ondersteunen bij het ontwikkelen van een duurzame vastgoedvisie en de planmatige uitvoering ervan. Gemeentelijk interesse en
engagement in dit project.
Overal stroomversnellers
• Een grondige dakrenovatie van het hoofdgebouw
BUSO-school staat gepland.
Tot op heden werden zonnepanelen voor productie van groene
stroom geplaatst op het dak van volgende gemeentelijke gebouwen:
• MOZA-IK school
• GAC I
• GAC II
• Hof ten Hemelrijk
• Feestzaal De Kersenpit Mazenzele
• BUSO-school
• De Boot (nieuwbouwproject)
Een grondige dakrenovatie van het hoofdgebouw
BUSO-school staat gepland.
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• Sportief op weg. Gemeentelijk werknemers stimuleren om het
woon-werkverkeer af te leggen met de fiets. Aankoop van
dienstfietsen om het gebruik van dienstwagens af te bouwen.
• Maak en repareer de toekomst: het opstarten van
een Repair Café.
• Voedselverlies in kantines van gemeentescholen en
het Woonzorgcentrum De Oase beperken.
Nieuwe aanpak van de voedselverdeling in De Oase.
Burgemeestersconvenant 2030
De gemeente Opwijk gaat het engagement aan om zich verder voor
te bereiden op klimaatverandering en de CO2-uitstoot tegen 2030
met ten minste 40% te verminderen via energie-efficiënte maatregelen en het inzetten van hernieuwbare energie.
Week van de Duurzame Gemeente
Deelname aan dit VVSG -initiatief dat plaatsvond van 18 tot 25
september 2019. Lokale duurzame helden worden extra in de
kijker gezet: burgers, scholen, bedrijven en verenigingen die in hun
dagelijkse bezigheden bijdragen aan een of meerdere Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals
(SDG’s). Deze helden geven deze doelstellingen een lokaal gezicht.
Milieudienst
Marktstraat 55 – Opwijk
T 052 36 51 31 - E milieudienst@opwijk.be

Hoe de ondergrondse
afvalstraat gebruiken?
De eerste ondergrondse afvalstraat in onze gemeente bevindt zich op de parking van feestzaal De Kersenpit, Dorp 46
in Mazenzele. Nog dit najaar wordt een tweede ondergrondse
afvalstraat ingericht in het ‘Bootstraatje’ tussen lagere school
De Boot en de sporthal in het centrum van Opwijk.
Een ondergrondse afvalstraat bestaat uit drie ondergrondse
afvalcontainers met inwerpopeningen langs boven:
• 1 afvalcontainer voor papier en karton:
• 1 afvalcontainer voor hol glas
(wit & gekleurd): 
• 1 afvalcontainer voor
restafval (huisvuil): 	

gratis te gebruiken
gratis te gebruiken

betalend te gebruiken

De ondergrondse afvalcontainers zijn een aanvulling op de
bestaande huis-aan-huisophaling voor huishoudelijk afval en het
gebruik van het recyclagepark.
Voor het gebruik van de afvalcontainer voor huisvuil moet je
betalen. Hiervoor moet je vooraf een persoonlijke toegangsbadge
(€ 10 inclusief 2 gratis beurten) aanvragen bij afvalintercommunale Intradura. Daarmee krijg je toegang tot de afvalcontainer.

Procedure aanvraag toegangsbadge
ondergrondse container voor huisvuil
Stap 1:
Bezorg je gegevens (naam, adres + kopie van voor-en achterkant
identiteitskaart) aan Intradura, Dorent 5, 1620 Drogenbos of via
e-mail aan secretariaat@intradura.be. Je kan slechts één kaart per
gezin aanvragen.
Stap 2:
Je krijgt een vraag tot betaling van € 10 = de kostprijs van de kaart
(inclusief 2 gratis beurten). Van zodra dit bedrag is overgeschreven, krijg je de kaart toegestuurd.

Deze toegangsbadge heeft de vorm van een bankkaart. Je kan er
de afvalcontainer mee openen en een vuilzak tot 60 liter in de
inwerpopening plaatsen. Dit kost € 2 per beurt. Je kan hiervoor
eender welk type zak gebruiken. Dit hoeft dus geen zak van de
gemeente Opwijk te zijn. Een centraal systeem houdt bij hoeveel
afval je aanbiedt.

Stap 3:
Je neemt de kaart in gebruik. Via het centraal systeem wordt
je gebruik bijgehouden. Het saldo wordt bij elk gebruik van de
container weergegeven op het display van de zuil. Indien geen
toereikend saldo, wordt de toegang tot de container geblokkeerd. Vergeet zeker niet om tijdig het saldo van uw kaart aan
te vullen!

Aan de ondergrondse afvalstraat in Mazenzele staat een infobord
waarop stapsgewijs is uitgelegd hoe je de ondergrondse afvalcontainers kan gebruiken.

Je kan de kaart heel het jaar door aanvragen.
Als je de kaart verliest, kan je op dezelfde manier een nieuwe
kaart aanvragen bij Intradura.

Nieuw Vlaams uitvoeringsplan voor kunststoffen
De OVAM stelt een nieuw Vlaams uitvoeringsplan voor kunststoffen voor. De belangrijkste uitgangspunten zijn minder en efficiënt
gebruik van kunststoffen, het creëren van een duurzame recyclagemarkt voor kunststoffen, het stimuleren van kunststofrecyclaat als
een volwaardige grondstof, het inzetten op kennis- en datavergaring
en de voorbeeldrol van overheden via een circulair aankoopbeleid.
De ontwerptekst doet een voorstel naar beleidsvisie en acties
gedurende de komende 5 jaar om de eerste stappen te zetten in
de richting van een meer circulaire kunststoffeneconomie.

www.ovam.be/
samen-richting-uitvoeringsplan-kunststoffen-2019-2024
Nog tot en met dinsdag 1 oktober 2019 ligt dit ontwerpplan
voor in openbaar onderzoek. Gedurende de looptijd kan iedereen
bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan schriftelijk
overmaken aan de OVAM.
Dit kan via e-mail naar ontwerpkunststoffenplan@ovam.be of
op het adres van de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.
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Jongeren
INFORMATIEPUNT

• Welke jeugdverenigingen bestaan er
allemaal in mijn gemeente?
• Hoe moet ik op zoek gaan naar een vakantiejob?
• Ben ik strafbaar als ik weed rook?
• Ik hou van jongens én meisjes, ben ik wel normaal?
• Wat moet ik doen om alleen te gaan wonen?
Weet je niet waar je met deze en andere vragen terechtkan?
Neem gerust contact op met de jeugddienst. Of beter nog, spring eens binnen in het
jongereninformatiepunt (JIP). De jeugddienst zet je op weg om zelfstandig informatie te vinden en te
verwerken. Je kan er informatie vinden over uiteenlopende thema’s: school, werken, wonen, rechten
en plichten, sociale zekerheid, gezondheid, relaties, seksualiteit, verslaving, gezin en opvoeding …
Is informatie alleen niet voldoende, dan word je ondersteund om de stap te zetten naar het juiste
hulpverleningskanaal.
Een bezoek aan het JIP is gratis, anoniem en zonder verdere verplichtingen.
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JONGERENINFORMATIEPUNT
(naast Jeugdhuis Nijdrop)

Kloosterstraat 9, 1745 Opwijk
T 052 36 51 60
E jeugddienst@opwijk.be
vrijetijd.opwijk.be/jongereninformatiepunt

Open:
• dinsdag van 15 tot 20 uur
• vrijdag van 15 tot 17.30 uur
• elke laatste woensdag van de maand van 12 tot 15 uur.
• op afspraak
Voor jongeren van 12 tot 25 jaar.
Ook leerkrachten, CLB-medewerkers, jeugdwerkers, …
die op zoek zijn naar informatie over thema’s die jongeren aanbelangen,
zijn welkom.

CHATTEN MET HET JIP
Bij een chatgesprek praat je met een deskundige van de jeugddienst. Onze
chatroom is open tijdens de officiële openingsuren van het JIP. Je kan je verhaal
vertellen, advies of hulp vragen. Je blijft altijd zelf bepalen wat je nodig hebt.
Een chatgesprek is beperkt in tijd, zodat ook anderen de kans krijgen om te
chatten. Indien er teveel oproepen tegelijk zijn, vragen we je mogelijk om het
later nog eens te proberen.
De chatknop vind je hier: vrijetijd.opwijk.be/jongereninformatiepunt
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oktober

Dinsdag 1 oktober

Activiteiten vanaf
26 september 2019
tot 1 december 2019

september

Donderdag 26 september
SEIZOENSOPENER:
ATANERES ENSEMBLE
‘Flemish Flavors’
(avant-première)
https://reservaties.opwijk.be
052 36 51 72
Hof ten Hemelrijk - 20.30u
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs
de speelplaats) – 19.30u
org. AA
Taiji
St. Pauluszaal – 18u
org. San Bao Taiji School

Vrijdag 27 september

Scholenveldloop
Hof ten Hemelrijk
org. Gemeentelijke Sportdienst

Zaterdag 28 september

2de handsbeurs kinderuitzet
en kinderkledij
Hof ten Hemelrijk
org. Femma Opwijk
Oldtimermeeting
Parking station – 14u-20u
vzw Passion and Cars
Cinema Goegezind
Guldenboomstraat
15u-23.30u
org. KWB Droeshout
Bleken TD
St. Pauluszaal – 21u
org. Chiro Pol Opwijk

Zondag 29 september

Speelgoed- en boekenbeurs
Hof ten Hemelrijk – 10u-12u
org. Gezinsbond Opwijk
Eucharistieviering
St. Pauluszaal – 12u
org. COCC
Rommelmarkt
Opwijk centrum – vanaf 12.30u
org. ORC

Maandag 30 september
Dansnamiddag
St. Pauluszaal – 13u
org. OKRA dans
Line-Dance
St. Pauluszaal – 20u
org. KVLV Opwijk

Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19u
org. Govinda

Woensdag 2 oktober
Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19u
www.opwijkyoga.be

Donderdag 3 oktober

AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs
de speelplaats) – 19.30u
org. AA
Taiji
St. Pauluszaal – 18u tot 22u
org. San Bao Taiji School

Vrijdag 4, zaterdag 5
en zondag 6 oktober

Diner
De Kersenpit - org. MRO

Zaterdag 5 oktober

Zaterdag 12 oktober

Huiskamerconcert
ATALANTE ENSEMBLE
Trio van twee traversen
en een cello
https://reservaties.opwijk.be
052 36 51 72
Moorhoek 6 – 1840
Londerzeel – 20u
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk

Zaterdag 12 en
zondag 13 oktober

Vogeltentoonstelling
(gelegenheid om een drankje
of pannenkoeken met koffie
te consumeren)
Hof ten Hemelrijk
org. De Witte Valk

Dinsdag 22 oktober

Dinsdag 15 oktober

Dinsdag 8 oktober

Inschrijven 2de handsbeurs
Hof ten Hemelrijk – 18u
org. gezinsbond Opwijk
Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19u
org. Govinda

Woensdag 9 oktober

Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19 u –
www.opwijkyoga.be

Donderdag 10 oktober

AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs
de speelplaats) – 19.30u
org. AA
Taiji
St. Pauluszaal – 18u-22u
org. San Bao Taiji School

Vrijdag 11, zaterdag 12
en zondag 13 oktober

Eetfestijn
De Kersenpit
org. Eendracht Mazenzele
Opwijk
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Maandag 21 oktober

Maandag 14 oktober

Zondag 6 oktober

Dansnamiddag
St. Pauluszaal – 13u
org. OKRA dans
Line-Dance
St. Pauluszaal – 20u
org. KVLV Opwijk

Eetfestijn
De Kersenpit - org. BC Opwijk
Eucharistieviering
St. Pauluszaal – 12u
org. COCC
Pannenkoekenslag
Hof ten Hemelrijk
org. Vlaamse Liberale Vrouwen

Eucharistieviering
St. Pauluszaal – 12u
org. COCC

Zondag 13 oktober

Verwendag met
boekenverkoop
Hof ten Hemelrijk +
bibliotheek – 9u-12u
org. Gemeentelijk Bibliotheek

Maandag 7 oktober

Zondag 20 oktober

Dansnamiddag
St. Pauluszaal – 13u
org. OKRA dans
Line-Dance
St. Pauluszaal – 20u
org. KVLV Opwijk

Dansnamiddag
St. Pauluszaal – 13u
org. OKRA dans
Line-Dance
St. Pauluszaal – 20u
org. KVLV Opwijk

Eucharistieviering
St. Pauluszaal – 12u
org. COCC

Tweedehandsbeurs herfsten winterkleding, babyuitzet
en speelgoed
Hof ten Hemelrijk
13.30-15.30u
org. Gezinsbond Opwijk
Smartcafé
Bib

Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19u
org. Govinda
Voordracht door Johny
Vansevenant: Het fenomeen
Merckx (leden Neos: €6 niet-leden €11)
Hof ten Hemelrijk – 15u
org. Neos Opwijk
Dansinitiatie
Hof ten Hemelrijk
org. Femma Opwijk

Woensdag 16 oktober
Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19u
www.opwijkyoga.be

Donderdag 17 oktober

JAN DE WILDE –
Verjaardagsconcert
https://reservaties.opwijk.be
052 36 51 72
Hof ten Hemelrijk - 20.30u
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs
de speelplaats) – 19.30u
org. AA
Taiji
St. Pauluszaal – 18u-22u
org. San Bao Taiji School

Zaterdag 19 oktober
Smart Café
Bibliotheek – 9u-12u
org. Gemeentelijke
Bibliotheek

Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19u
org. Govinda

Woensdag 23 oktober
Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19u
www.opwijkyoga.be

Donderdag 24 oktober

Improvisatietheater
COMPAGNIE AMAI ‘Impro’
https://reservaties.opwijk.be
052 36 51 72
Hof ten Hemelrijk - 20.30u
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs
de speelplaats) – 19.30u
org. AA
Taiji
St. Pauluszaal – 18u tot 22u
org. San Bao Taiji School

Zaterdag 26 oktober

SINTVOORSTELLING
‘Sint op dieet’
https://reservaties.opwijk.be
052 36 51 72
Hof ten Hemelrijk - 17u
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk

Zondag 27 oktober

Eucharistieviering
St. Pauluszaal – 12u
org. COCC
Rommelmarkt
Opwijk-Centrum
vanaf 12.30u - org. ORC

Maandag 28 oktober
Dansnamiddag
St. Pauluszaal – 13u
org. OKRA dans

Line-Dance
St. Pauluszaal – 20u
org. KVLV Opwijk

Dinsdag 29 oktober

Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19u
org. Govinda

Woensdag 30 oktober
Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19u
www.opwijkyoga.be

Donderdag 31 oktober

AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs
de speelplaats) – 19.30u
org. AA
Taiji
St. Pauluszaal – 18u-22u
org. San Bao Taiji School

november
Vrijdag 1 november
Eetfestijn
Hof ten Hemelrijk
org. OKV Sjchief

Zondag 3 november
Eucharistieviering
St. Pauluszaal – 12u
org. COCC

Maandag 4 november
Dansnamiddag
St. Pauluszaal – 13u
org. OKRA dans
Line-Dance
St. Pauluszaal – 20u
org. KVLV Opwijk

Dinsdag 5 november
Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19u
org. Govinda

Woensdag 6 november
Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19u
www.opwijkyoga.be

Donderdag 7 november

Theater: SIMONE
MILSDOCHTER ‘De wetten
van menselijke stupiditeit’
https://reservaties.opwijk.be
052 36 51 72
Hof ten Hemelrijk – 20.30u
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs
de speelplaats) – 19.30u
org. AA
Taiji
St. Pauluszaal – 18u-22u
org. San Bao Taiji School

Woensdag 8 november

Filmvoorstelling
Hof ten Hemelrijk
org. Landelijke Gilde OpwijkMazenzele en Landbouwraad

Zaterdag 9 november

Zondag 17 november

Zondag 10 november

Maandag 18 november

Fuif
St. Pauluszaal
org. VVKB Heiveld

Streekbieravond
De Kersenpit
org. OKV Sjchief
Eucharistieviering
St. Pauluszaal – 12u
org. COCC

Maandag 11 november
Dansnamiddag
St. Pauluszaal – 13u
org. OKRA dans
Line-Dance
St. Pauluszaal – 20u
org. KVLV Opwijk

Dinsdag 12 november
Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19u
org. Govinda

Donderdag 14 november
Muziektheater: MARCEL
VANTHILT ‘Playlist 2019’
https://reservaties.opwijk.be
052 36 51 72
Hof ten Hemelrijk – 20.30u
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs
de speelplaats) – 19.30u
org. AA
Taiji
St. Pauluszaal – 18u-22u
org. San Bao Taiji School

Vrijdag 15 november

Culturele zolderwandeling
Hof ten Hemelrijk
org. Vtb Kultuur

Vrijdag 15 en
zaterdag 16 november

Toneelvoorstelling
“Met volle goesting” van
Julia Engelen in een regie
van Eric Grossey
Familieheem Nijverseel – 20u
org. Toneelkring De Bloeiende
Wijngaard

Zaterdag 16 november

Huiskamerconcert:
KOPERKWINTET BELGIUM
BRASS SOLOISTS ‘Around
the world’
https://reservaties.opwijk.be
052 36 51 72
Sint-Pauluskerk - 20u
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk
Spaghettiavond
De Kersenpit
org. oudercomité De Knipoog

Zaterdag 16 en
zondag 17 november
Eetfestijn
Hof ten Hemelrijk
org. Volley Opwijk

Eucharistieviering
St. Pauluszaal – 12u
org. COCC

Dansnamiddag
St. Pauluszaal – 13u
org. OKRA dans
Line-Dance
St. Pauluszaal – 20u
org. KVLV Opwijk
Opvoedingsavond
‘Belonen en straffen’
Hof ten Hemelrijk – 20u–22u
org. De Wegwijzer i.s.m.
Gezinsbond Opwijk

Dinsdag 19 november
Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19u
org. Govinda

Woensdag 20 november

Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19 u
www.opwijkyoga.be
Toneelvoorstelling
“Met volle goesting” van
Julia Engelen in een regie
van Eric Grossey
Familieheem Nijverseel – 20u
org. Toneelkring De Bloeiende
Wijngaard

Donderdag 21 november
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs
de speelplaats) – 19.30u
org. AA
Taiji
St. Pauluszaal – 18u-22u
org. San Bao Taiji School

Vrijdag 22 november

Kaas- en wijnavond
Hof ten Hemelrijk
org. Vlaamse Liberale Vrouwen

Vrijdag 22 en zaterdag
23 november

Toneelvoorstelling
“Met volle goesting” van
Julia Engelen in een regie
van Eric Grossey
Familieheem Nijverseel – 20u
org. Toneelkring De Bloeiende
Wijngaard

Line-Dance
St. Pauluszaal – 20u
org. KVLV Opwijk

Dinsdag 26 november
Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19u
org. Govinda

Woensdag 27 november
Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19u
www.opwijkyoga.be

Donderdag 28 november

Voordracht door Michael
Portzky, klinisch -, neuro- en
gezondheidszorgpsycholoog
en gerechtsexpert over
“Het menselijk brein”
(leden Neos: € 6 niet-leden: € 11)
Hof ten Hemelrijk – 15u
org. Neos Opwijk
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs
de speelplaats) – 19.30u
org. AA
Taiji
St. Pauluszaal – 18u tot 22u
org. San Bao Taiji School

Vrijdag 29 november

27ste tweedaagse
herfstwandelingen
(6-12-18 km)
De Kersenpit - 9u-15u
org. WSV Horizon Opwijk

Zaterdag 30 november

27ste tweedaagse
herfstwandelingen
(5 – 10 – 14 – 19 – 25 – 50 km)
De Kersenpit - 7u-15u
org. WSV Horizon Opwijk

Vrijdag 29, zaterdag
30 november en zondag
1 december

Toneelvoorstelling
“Met volle goesting” van
Julia Engelen in een regie
van Eric Grossey
Familieheem Nijverseel – 20u
(zondag: 14.30u)
org. Toneelkring De Bloeiende
Wijngaard

Zaterdag 23 november

Zaterdag 30 november
en zondag 1 december

Zondag 24 november

december

St. Cecilia
Hof ten Hemelrijk
org. Koninklijke Harmonie
De Volherding
Kaasfestijn
De Kersenpit
org. ZVC De Wijkvrienden
Eucharistieviering
St. Pauluszaal – 12u
org. COCC

Kerstmarkt
Hof ten Hemelrijk
org. Gemeenschapscentrum
Vredeskaffee met optreden
Hof ten Hemelrijk – 13u-20u
org. Wereldwinkel

Zondag 1 december

Maandag 25 november

Eucharistieviering
St. Pauluszaal – 12u
org. COCC

Dansnamiddag
St. Pauluszaal – 13u
org. OKRA dans
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samenstelling
college - gemeenteraad - ocmw
BURGEMEESTER
Albert Beerens (Open VLD)
Ravensveld 4
0478 28 84 19
albert.beerens@opwijk.be
Zitdag
Dinsdagavond:
van 18u tot 19u30
Vrijdag: van 10u tot 11.30u
GAC I - Marktstraat 55
Lid Vast Bureau OCMW

SCHEPENEN
Inez De Coninck (N-VA)
Millenniumstraat 10
0499 51 53 03
inez.deconinck@opwijk.be
Zitdag
Dinsdagavond:
van 18.30u tot 20.00u
GAC I - Marktstraat 55
Lid Vast Bureau OCMW
Johan Deleu (N-VA)
Waaienberg 31
0486 90 54 77
johan.deleu@opwijk.be
Zitdag
Dinsdagavond:
van 19.00u tot 20.30u
GAC I - Marktstraat 55
Lid Vast Bureau OCMW

Joske Vermeir (Open VLD)
Ravensveld 3
0476 750 095
joske.vermeir@opwijk.be
Zitdag
Vrijdag: 10u tot 11.30u
GAC I - Marktstraat 55

VOORZITTER
GEMEENTERAAD
OCMW-RAAD

Lid Vast Bureau OCMW

Lutgard Van der Borght
(CD&V)
Diepenbroek 13
lutgard.vanderborght@opwijk.be

Jan Couck (N-VA)
Dorp 42
0475 97 56 02
jan.couck@opwijk.be
Zitdag
Elke 2e en 4e dinsdagavond:
van 18.30 tot 19.30u
Vrijdag: van 10.30u tot 11.30u
GAC I - Marktstraat 55

Patrick De Smedt (N-VA)
Hulst 179
patrick.desmedt@opwijk.be

RAADSLEDEN

William Engels (Open VLD)
Neerveldstraat 19
william.engels@opwijk.be
Marijke De Vis (INZET)
Millenniumstraat 53
marijke.devis@opwijk.be

Lid Vast Bureau OCMW
Wouter Van Driessche (N-VA)
Marktstraat 57
0474 77 48 70
Zitdag
Elke 1e en 3e dinsdagavond:
van 18.30 tot 20.00u
GAC I - Marktstraat 55
Lid Vast Bureau OCMW

ALGEMEEN DIRECTEUR
Katleen Biesemans
T 052 36 51 11
E katleen.biesemans@opwijk.be

ZITDAG FOD SOCIALE
ZEKERHEID
Sociaal assistente Kelly Lemagie van de
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
houdt elke 3e vrijdag van de maand
zitdag in het Sociaal Huis De Wegwijzer,
Kloosterstraat 10 in Opwijk. Deze gaat door
tussen 10 tot 11 uur.
Meer info: T 0800 113 41
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Jeroen Eenens (CD&V)
Pachthofweg 3
jeroen.eenens@opwijk.be
Els Van Buggenhout (N-VA)
Molenbeekstraat 14
els.vanbuggenhout@opwijk.be
Annelies De Pauw (Open Vld)
Stationsstraat 31
annelies.depauw@opwijk.be
Luc De Ridder (INZET)
Hulst 105
luc.deridder@opwijk.be

BANCONTACT
Bij de Dienst Burgerzaken in de
Marktstraat kan je handig betalen
met bancontact voor de kosten
van bijvoorbeeld je identiteitskaart,
rijbewijs of reispas.

Roland Mortier (Open VLD)
Vitsgaard 1/0001
roland.mortier@opwijk.be
Floris Van den Broeck (N-VA)
Gasthuisstraat 40/201
floris.vandenbroeck@opwijk.be
Els Van Gucht (Open Vld)
Perreveld 49
els.vangucht@opwijk.be
Evelien Beeckman (Open Vld)
Nijverseelstraat 6
evelien.beeckman@opwijk.be
Willem De Pauw (N-VA)
Karenveldstraat 8 B
Willem.depauw@opwijk.be
Jasper Baeyens (CD&V)
Meerweg 6
jasper.baeyens@opwijk.be
Linda Verbesselt (N-VA)
Kattestraat 20/0001
linda.verbesselt@opwijk.be
Bert De Wel (GROEN)
Neerveldstraat 89
bert.dewel@opwijk.be
Eliane Laurent (Open VLD)
Gasthuisstraat 40/0202
eliane.laurent@opwijk.be
BIJZONDER COMITÉ
SOCIALE DIENST OCMW:
Wouter Van Driessche
(N-VA) (voorzitter)
Maaike Deleu (N-VA)
Lutgart Verhaevert (N-VA)
Peter Beerens (Open Vld)
Els Van Gucht (Open Vld)
Tom Bosman (INZET)
Natalie De Coninck (CD&V)
ADJUNCT-ALGEMEEN
DIRECTEUR:
Christel Ringoot
T 052 36 59 31
E christel.ringoot@opwijk.be

gemeenteraad
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donderdag 22 augustus 2019

CONTACTGEGEVENS

Volgende agendapunten werden besproken:
Haviland - Bijzondere algemene vergadering - Agenda - Mandaten – Goedkeuring.
Organisatiebeheersing - Kader voor Organisatiebeheersing en -ontwikkeling – Goedkeuring.
Adviescommissie senioren - Kandidaturen 2019 – Goedkeuring.
Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) - Overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek voor
openbare bibliotheken – Goedkeuring.
ICT - Het installeren van WiFi4EU-netwerken in de gemeente Opwijk – Goedkeuring.
Gemeentelijke zaal De Boot - Aankoop van tafels en stoelen – Goedkeuring.
Aankoop ICT materiaal - PC-vernieuwing fase 2 – Goedkeuring.
Schoolreglement ‘t Schoolhuis - Aanpassing schoolreglement – Goedkeuring.
Scholengemeenschap BLOM - Functiebeschrijving ambt van directeur – Goedkeuring.
Vrijwilligersreglement Opwijk - Aanpassing en goedkeuring nieuwe gecoördineerde versie
– Goedkeuring.
Voetweg nr. 65 - Gedeeltelijke wijziging (tweede beraadslaging) met rooilijnplan – Goedkeuring.
Voetweg nr. 66 - Gedeeltelijke afschaffing (tweede beraadslaging) met rooilijnplan –Goedkeuring.
Gemeentelijke milieuraad-kandidaturen 2019 - Wijziging – Goedkeuring.
LBT De Vlaamse Staak - Energieconcept: princiepsovereenkomst + leningsovereenkomst
– Goedkeuring.
Gemeentelijke toelage nachtzorg - Stopzetting – Goedkeuring.
Taalbeleid - Overeenkomst met het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering in kader van sociaal
tolken en vertalen – Goedkeuring.
Adviescommissie algemeen welzijn - Kandidaturen 2019 – Goedkeuring.
Middenstandsraad - Kandidaturen 2019 – Goedkeuring.

OCMW
Raad voor Maatschappelijk Welzijn
van donderdag 22 augustus 2019

Gemeentelijk Administratief
Centrum (GAC I)
Marktstraat 55
Gemeentelijk Administratief
Centrum (GAC II)
Ringlaan 20
tel 052 36 51 11
fax 052 36 51 03
e-mail: info@opwijk.be
www.opwijk.be
Maandag tot vrijdag
van 9u tot 12u
Dinsdagnamiddag
van 13.30u tot 16u
(niet in juli en augustus)
Dinsdagavond van 18u tot 20u
U kunt de burgemeester en
schepenen altijd contacteren
om een afspraak te maken via
bovenstaande gegevens.
In juli en augustus zijn er geen
zitdagen, enkel op afspraak.
Adres briefwisseling:
College van burgemeester
en schepenen GAC II - Ringlaan 20 1745 Opwijk

Volgende agendapunten werden besproken:
Organisatiebeheersing - Kader voor Organisatiebeheersing en -ontwikkeling – Goedkeuring.
Haviland - Bijzondere Algemene Vergadering - Agenda - Mandaten – Goedkeuring.
Taalbeleid - Vrijwillige taalhelpers Sociale Dienst OCMW – Goedkeuring.
Sociale en culturele participatie - principebeslissing - sociale en culturele participatie - aanpassing – Goedkeuring.
Taalbeleid - Overeenkomst met het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering in kader van sociaal tolken en vertalen – Goedkeuring.
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OPWIJK MET KLASS(I)E(K)

GC HOF TEN HEMELRIJK 2019-2020

T 052 36 51 72 – RESERVATIES.OPWIJK.BE – WWW.OPWIJK.BE

SEIZOENSOPENER!

Donderdag 26 september 2019 / 20.30 u.

ATANERES ENSEMBLE

FLEMISH FLAVORS (AVANT-PREMIÈRE)
Klassieke muziek is van alle tijden. Dat bewijst het Ataneres ensemble. In Flemish flavors brengt een 16-koppig orkest
een live vertolking van toegankelijke, hedendaagse filmmuziek. De muziek krijgt de hoofdrol en begeleidende filmbeelden
brengen je in de juiste sfeer. Werk van o.a. componisten Steve Willaert (serie ‘van eigen kweek’, spektakelmusical ’40-’45)
en Fréderic Devreese (film ‘Pauline en Paulette’).

HUISKAMERCONCERTEN

Intieme voorstellingen op locatie.

Wegdromen bij klassieke muziek in de sfeer van een gezellige huiskamer of op een gelegenheidslocatie.
Als luisteraar geniet je op een toegankelijke manier van een kort concert (1 uur) en maak je kennis met verschillende grote muzikanten en hun repertoire.
Bij aankomst krijg je een gratis welkomstdrankje.

Zaterdag 12 oktober 2019 / 20 u.

ATALANTE
ENSEMBLE

WIDO UVIN

Locatie: Ten huize van F. Hendrickx en D. Leleu, Moorhoek 6 - Londerzeel

Zaterdag 16 november 2019 / 20 u.

KOPERKWINTET
BELGIUM BRASS
SOLOISTS

TROMPET, HOORN, TROMBONE, TUBA
Locatie: Sint-Pauluskerk, Singel - Opwijk

Zaterdag
14 december 2019 / 20 u.

JORIS VERDIN
HARMONIUM

Locatie: Huyse ter Kalkestraete,
Kalkestraat 112 - Opwijk

MUZIEKTHEATER
IN 4 BEDRIJVEN
Tekst > Erik Vlaminck
Spel > Karen De Visscher
Regie > Rita Wouters
Muziek > Fluitenkwartet
Pamina

Illustratie: Astrid Vereycken Vormgeving: StefanLoeckx & Kodevis

LUIT EN GITAAR

Locatie:
Ten huize van J. Vandaele en I. Van Lysebeth,
Groenstraat 17 - Opwijk

Zaterdag 7 maart 2020
/ 20 u.

JAN MICHIELS
PIANO

Locatie: Ten huize van I. Van Driessche
en P. Put, Nanovestraat 26 - Opwijk

Vrijdag
24 april 2020 / 20 u.

FLANDERS
HARP QUARTET
HARPENKWARTET

Locatie: Kleimolen, Klei 206 - Opwijk

MUZIEKTHEATER

Donderdag 12 maart 2020 / 20.30 u.

PAMINA ENSEMBLE PAMINA EN NIKS ANDERS

Klassieke muziek en theater, dit gaat aardig samen. Het kamermuziekensemble Pamina haalde haar inspiratie bij de Toverfluit van
Wolfgang Amadeus Mozart. In een eigentijds verhaal over een moeder-dochter relatie brengen het fluitenkwartet en actrice
Karen De Visscher op een speelse manier woord en klank samen. Diepgang en humor versterken mekaar.
Laat je als toeschouwer raken door deze betoverende voorstelling.

College van burgemeester en schepenen, Ringlaan 20, 1745 Opwijk.

TRIO VAN TWEE
TRAVERSEN EN EEN CELLO

Pamina
en niks
anders

Zaterdag 18 januari 2020
/ 20 u.

