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Nieuwjaarsvuurwerk
Zondag 5 januari 2020
Gemeenschapscentrum
Drink – Schuur 18 uur
Diervriendelijk vuurwerk
met lasershow –
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Park 19 uur

edito
Beste Opwijkenaren
2019 loopt op zijn einde en we kijken uit
naar de jaarwisseling met zijn feestelijk
karakter. Dit jaareinde heeft politiek
een grote betekenis. Het verlopen jaar
was een overgangsjaar. Eind vorig jaar
werd de vorige legislatuur afgesloten
en op 1 januari dit jaar werd een nieuwe
beleidsperiode opgestart. Dit jaar werd
er grondig nagedacht over welk beleid er
naar de toekomst toe moet gevoerd worden.
In januari werd de beleidsnota van de bestuursmeerderheid goedgekeurd door de gemeenteraad. Deze
beleidsnota werd nu omgevormd in acht beleidsdoelstellingen die
de basis zullen vormen voor het te voeren beleid de komende jaren.
Deze beleidsdoelstellingen zijn:

Inhoud

6
Ophalingen
afval 2020

1. Streven naar een efficiënte, moderne en financieel gezonde
situatie. 2. Werken aan een beter welzijn met gelijke kansen voor
iedereen in een veilige gemeente. 3. Aanbieden en ondersteunen
van kwalitatief onderwijs, speel- en ontwikkelingskansen. 4. Zorgen
voor een breed, gevarieerd en voor iedereen toegankelijk vrijetijdsaanbod. 5. Werken aan een groene, propere, duurzame en milieubewuste gemeente. 6. Beheren en optimaliseren van openbare
ruimten, infrastructuur en eigen patrimonium. 7. Versterken en
creëren van een trage wegennet. 8. Ondersteunen van ondernemers
en werken aan een aangenaam dorpscentrum.

9
Smart Café

16

Vanuit deze beleidsdoelstellingen werd het meerjarenplan 2020
- 2025 opgemaakt. Deze beleidsdoelstellingen en de meerjarenplannen werden voor advies voorgelegd aan onze diverse adviescomités en adviesraden. Na dit advies zullen deze beleidsdocumenten
besproken worden op de gemeenteraad van december 2019. Op
financieel vlak houdt de gemeente zich aan de belofte dat de
aanvullende personenbelasting en de belasting op de onroerende
voorheffing niet worden verhoogd.

G-sport

23

De invoering van de federale taxshift betekent voor de gemeente
minder inkomsten, wat voor de komende legislatuur kan geschat
worden op vijf miljoen euro.
Toch hebben we een meerjarenplan waarbij voldoende investeringen zullen gebeuren en waar gewaakt wordt over het financieel
evenwicht. Het meerjarenplan voorziet voor ongeveer negentien
miljoen euro aan investeringen. De belangrijkste investeringsprojecten zijn de realisatie van de eerste fase van de Vetweyde met een
sporthal en jeugdinfrastructuur (samen meer dan vier miljoen euro),
fietspaden in de Neerveldstraat, Mansteen, …., het rioleringsproject
in de Kalkestraat, het vervangen van de tent en vernieuwen van de
toiletten van het Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk en nog
vele andere projecten. Er zal dus de komende jaren heel wat verbeteren in onze gemeente. Om af te sluiten wens ik jullie nog fijne
eindejaarsfeesten en een sprankelend begin van 2020.
Albert Beerens
Uw burgemeester
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milieu

Week van de Duurzame Gemeente
Duurzame helden gezocht en gevonden
In september laatstleden vierden we de vierde verjaardag van de
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.
Tijdens de Week van de Duurzame Gemeente (18-25 september)
kon via een open nominatie onze ‘duurzame helden’ in de kijker
worden gezet: Opwijkse burgers, scholen, bedrijven en verenigingen die op hun manier bezig zijn met duurzame ontwikkeling.

Alle scholen van Opwijk: die samen met het OCMW, het gemeentebestuur en de vzw SOS Schulden op School een charter
opstelden om kinderarmoede in het onderwijs tegen te gaan.
Aanvullend: de deelname aan ‘Operatie proper’ waarbij zwerfvuil
werd geruimd.

169 doelen om ten laatste tegen 2030 te komen tot een meer
rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld. De gemeente
Opwijk werkt hier actief aan mee. Ook jij kan bijdragen door deze
doelstellingen om te zetten in dagelijkse bezigheden en lokale
initiatieven.
• bestrijden van armoede
• gezonde voeding voor iedereen
• verbeteren van gezondheid en welzijn voor alle leeftijden
• kwaliteitsvol onderwijs en levenslang leren
• gelijkheid van man en vrouw
• schoon water en sanitair
• betaalbare en duurzame energie
• eerlijk werk en economische groei
• duurzame industrie, tewerkstelling en infrastructuur
• gelijkheid bevorderen tussen personen, groepen, landen,...
• veilige, inclusieve en veerkrachtige dorpen, buurten en wijken
• verantwoorde consumptie en productie
• tegengaan van klimaatverandering
• duurzaam verbeteren van onze waterlopen
• bescherming van ecosystemen op het platteland
• inzetten voor vrede, veiligheid, gerechtigheid en democratie
• bevorderen van samenwerking tussen burgers, bedrijven,
bestuurders, organisaties,...

17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen - of Sustainable
Development Goals (SDG’s) - zijn 17 doelstellingen met

Meer informatie
Milieudienst – Marktstraat 55 – 1745 Opwijk.
T 052 36 51 31 – E milieudienst@opwijk.be

Duurzame helden 2019
vzw De Werkbank: draagt bij aan een maatschappij gericht op
duurzaamheid, menselijke noden en een efficiënt gebruik van
grondstoffen, dit door een uitleendienst voor werktuigen/gereedschap uit te baten, gericht op particulieren en non-profit
verenigingen.
Vrijwillige zwerfvuilruimers: zetten zich verschillende keren per
jaar geheel belangeloos en in alle anonimiteit in om achtergelaten vuil op te ruimen en onze wegen en paden proper te maken
en te houden.
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Week van de handhaving 2019
Van maandag 30 september tot en met zondag 6 oktober vond
de Week van de Handhaving plaats. Tijdens deze periode was er
een bijzondere aandacht voor het bestraffen van sluikstorten en
het achterlaten van zwerfvuil.

Tijdens de vrijdagmarkt van 4 oktober hielden onze wijkagenten een
sensibilisatiewandeling langs het parcours.

De ordehandhavers voerden naast de reguliere controles ook
extra inspecties uit waardoor de pakkans enorm verhoogde.
Als gemeentebestuur zetten we eveneens in op sensibilisering.
Onze zwerfvuilvrijwilligers Arianne en Marleen namen op verschillende tijdstippen plaats aan de kruispunten Klei/Steenweg
op Merchtem en Steenweg op Vilvoorde/Steenweg op Brussel.
Ze spraken in weer en wind honderden chauffeurs aan over hun
zwerfvuilgedrag en overhandigden hen een praktisch gadget om
te gebruiken in de wagen.

De Week van de Handhaving is een initiatief van Mooimakers met de actieve
participatie van de gemeente Opwijk.

Arianne, zwerfvuilvrijwilliger

�

-

-

Marleen, zwerfvuilvrijwilliger

Opwijkenaar, je bent bloednodig
Waar?

Wanneer?

Wie?

De Kersenpit
Dorp 46
Mazenzele

Donderdag 12 december
Vrijdag 13 december
18 - 21 u

Iedereen ouder dan 18 jaar en in goede gezondheid
Twijfel je? Doe de test op
www.rodekruis.be/donorzelftest

Kom bloed geven en red levens
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gemeente

Nieuwe brochure (H)eerlijk Lokaal
Nieuwe oproep naar de vele korte ketenproducenten uit
de streek.
Drie jaar geleden bracht Regionaal Landschap Schelde-Durme
in samenwerking met de gemeentediensten van Aalst, Affligem,
Opwijk en Asse en Voedselteams vzw de gesmaakte brochure
(H)eerlijk Lokaal uit. Deze is raadpleegbaar via
http://heerlijklokaal.be. Nu wordt deze brochure geactualiseerd.

We vragen u dan ook om nieuwe informatie over jouw korte
ketenbedrijf door te geven via bovenstaande link of via e-mail:
• Lijst van producten
• Beschrijving van activiteiten
• Contactgegevens
• Openingsuren
• Eventuele webshop
Indien de informatie over uw bedrijf nog volledig en correct is,
volstaat een bevestiging.
Voorwaarden tot (gratis) opname in de brochure:
1. Je bedrijf is gelegen in Opwijk
(of Asse, Affligem en Aalst).
2. Je hebt een (bepaalde mate van) eigen productie.

(H)EERLIJK
LOKAAL
Producenten van hoeve- en streekproducten
in Aalst, Affligem, Asse en Opwijk: een overzicht.

3. Je verkoopt (een gedeelte van) de eigen productie
rechtstreeks aan de consument en krijgt hiervoor een
eerlijke, kostendekkende prijs.
4. Je verbindt je er toe om seizoensgebonden foto’s aan
te leveren indien deze worden gevraagd.
In functie van de Europese privacywetgeving (GDPR) vragen wij
je ook expliciet om je gegevens te mogen gebruiken en weer te
geven, zowel op digitale als analoge wijze. Bij het ingeven/doorgeven van uw gegevens impliceert dit jouw akkoord.
Informatie:
Milieudienst – Marktstraat 55 – Opwijk.
T 052 36 51 31 - E milieudienst@opwijk.be

We hebben je bloed nodig!
Onze bloedvoorraad staat momenteel laag.
Dagelijks hebben mensen bloed, plasma of bloedplaatjes nodig,
omdat ze ziek zijn of na een ongeval, bevalling of operatie.
70% van de bevolking heeft ooit in zijn leven bloed nodig. Toch
geeft maar 3% effectief bloed.
Met één zakje bloed kan je tot drie levens redden.
Wil jij ook helpen levens redden? Aarzel niet en kom bloed
geven in de Kersenpit op 12 of 13 december.

Ben je al donor? Breng iemand nieuw mee en we trakteren je op een extra drankje.
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Afvalophalingen geoptimaliseerd vanaf 1 januari 2020
Vanaf 1 januari 2020 treedt een nieuwe ophaalregeling voor afval
in Opwijk in werking. De wekelijkse ophaling van restafval tijdens
de zomermaanden wordt vervangen door de ophaling voor GFTafval én snoeihout! Aanvullende initiatieven zorgen ervoor dat je
als burger tijdonafhankelijk je restafval kwijt kan.
De wijzigingen zijn onder meer het resultaat van een grondige analyse en evaluatie van het gemeentelijk afvalbeleid door
OVAM en gebaseerd op de voorstellen van afvalintercommunale
Intradura om binnen haar werkingsgebied op termijn te komen
tot een uniform afvalbeheer. De nieuwe regeling past eveneens
binnen de doelstellingen van het uitvoeringsplan huishoudelijk
afval en bedrijfsafval van de Vlaamse regering.
Dit verandert er vanaf 1 januari 2020 voor onze inwoners:
Restafval: 2-wekelijkse ophaling tijdens de zomermaanden.
GFT-afval: wekelijkse ophaling tijdens de zomermaanden juni,
juli en augustus (voorheen 2-wekelijks).
De wekelijkse ophaling van het restafval werd in 2013 omwille van
hygiënische redenen ingevoerd tijdens de zomermaanden. Door
veranderende ophaalregels mogen heel wat etensresten intussen
mee in de GFT-zak. Uit de resultaten van de recentste afvalenquête bleek er bij onze inwoners een grote behoefte te bestaan
aan een wekelijkse GFT-ophaling.
De wekelijkse GFT-ophaling tijdens de zomermaanden moet
overlast (geurproblemen) bij stockage van GFT-afval vermijden
en de burger motiveren om afval beter te scheiden en GFT-afval
apart mee te geven met de GFT-ophalingen aan huis. Op die
manier wordt de huisvuilzak weer wat lichter en krijgt GFT-afval
de juiste bestemming; namelijk compostering en verwerking tot
een nuttig bodemverbeteringsproduct.

Folies en (harde)plastics: kunnen al een tijdje gratis worden
afgeleverd op het recyclagepark.
Recyclagepark: gratis afleveren tijdens de openingsuren van
huisvuil in een gemeentelijke huisvuilzak en van GFT-afval in een
gemeentelijke GFT-zak in de aparte 1.100 l-containers op het
gratis gedeelte van het recyclagepark. Op die manier is er – ook
bij zeer warme periodes – steeds een mogelijkheid om zich te
ontdoen van GFT-en restafval.
Ondergrondse afvalcontainer restafval: deponeren van
restafval in een niet-gemeentelijke huisvuilzak tegen betaling
(DIFTAR-principe).
Een bijkomende ondergrondse afvalstraat tussen De Boot en de
sporthal, Heiveld 61-65, werd door afvalintercommunale Intradura
ingericht in oktober 2019. Je vindt er gebruiksklare afvalcontainers
voor papier & karton, hol glas en restafval. Het gebruik van de
ondergrondse afvalcontainers voor huisvuil (restafval) is betalend
via gebruikmaking van een toegangsbadge die burgers kunnen
aanvragen bij afvalintercommunale Intradura. De aanvraagprocedure kon je lezen in Opwijk Info van oktober-november 2019.
Snoeihout: wekelijkse ophaling samen met GFT-ophaalronde.
Snoeihout wordt niet langer via een aparte ophaalronde (4 x per
jaar) aan huis opgehaald. Als burger kan je jaarrond snoeihout
meegeven gelijktijdig met de huis-aan-huis ophaalrondes voor
GFT-afval door afvalintercommunale Intradura.
Kerstbomen: kerstbomen kunnen meegegeven worden tijdens
één GFT-ophaalronde in januari.
Milieudienst – Marktstraat 55 – 1745 Opwijk.
T 052 36 51 31 – E milieudienst@opwijk.be

cultuur

Jouw cultuurcheque
nog niet afgehaald?
Wij naderen het einde van 2019. Dus denk eraan om vóór 31 december 2019 de cultuurcheque af te halen in het gemeenschapscentrum Hof Ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7. Deze cheque heeft
een waarde van € 5 en wordt op naam uitgeschreven. De cheque
is te gebruiken voor alle culturele activiteiten, georganiseerd door
het gemeenschapscentrum of voor activiteiten van verenigingen,
na goedkeuring van de cultuurraad. De cheque kan niet gebruikt
worden voor consumpties, ledenbijdragen of andere betalingen.
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€5
E
U
Q
E
H
C
R
U
CULTU
Deze cheque kan in mindering gebracht worden bij reservatie van
toegangskaarten voor culturele activiteiten van het Gemeenschapscentrum
en erkende activiteiten van verenigingen aangesloten bij de Cultuurraad.

1 jaar geldig vanaf datum van uitgifte.
Naam:
Datum uitgifte:

De cultuurcheque is geldig tot 1 jaar na de datum van uitgifte.

milieu
welzijn

Lenen aan 0 % voor energiebesparende investeringen
De Vlaamse energielening met een rente van nul procent voor investeringen in energiebesparende maatregelen, bestaat nog altijd.
Wilt u in uw woning werken uitvoeren om energie te besparen,
bijvoorbeeld door isolatie, hoogrendementsglas of door een
oude stookketel te vervangen? Dan kunt u die werken misschien
financieren met een energielening van de Vlaamse overheid. Het
is mogelijk om maximaal 15.000 euro te lenen met een looptijd van 10 jaar. Ook is er gratis ondersteuning bij onder meer
het bepalen van de werken, het aanvragen van prijsoffertes, het
kiezen van een aannemer, de opvolging van de werken, het aanvragen van premies of subsidies
Welke werken komen in aanmerking?
• Isolatie van daken, zoldervloeren, muren of vloeren.
• Hoogrendementsbeglazing.
• Luchtdichting.
• Energiezuinig ventilatiesysteem.
• Zuinige verwarmingsinstallatie
(condensatieketel, warmtepomp, …).
• Zonnepanelen op een goed geïsoleerd dak zonder glas.

Wie komt in aanmerking?
• Personen die recht hebben op een verhoogde
tegemoetkoming van het ziekenfonds
(stickertje eindigt op 1).
• Personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen
dat lager is dan 18.730,66 euro, te verhogen met
3.467,55 euro per bijkomend gezinslid.
• Personen in schuldbemiddeling die hun
verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
• Personen begeleid door OCMW omdat ze
de gas- en stroomfacturen niet kunnen betalen.
• Beschermde afnemers.
• Personen met een gezamenlijk belastbaar inkomen
dat lager dan of gelijk is aan 31.340 euro,
verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste
(inkomen van 3 jaar eerder).
Vraag de volledige
voorwaarden op via
02 451 53 85
of energie@3wplus.be

• Zonneboiler of een ander zuinig systeem voor sanitair
warm water.
• Vervanging van lichtarmaturen en lampen.

jeugd

Kinderraadsleden
gezocht!
De kinderraad buigt zich over thema’s die belangrijk zijn voor de
kinderen binnen onze gemeente. Dit doet de kinderraad door advies te geven aan de gemeenteraad over alles wat met kinderen
te maken heeft (speelterreinen, activiteiten, openbare ruimte,
verkeersveiligheid,…).
Wat doe je als lid van de kinderraad?
• De kinderraadvergadering tweemaandelijks bijwonen.
• Bespreken en organiseren van een aantal activiteiten.
• Je oren te luisteren leggen in de klas, bij vrienden,
thuis en in de wijk… en hun tips, wensen en problemen
meebrengen naar één van de vergaderingen.
• Je goed humeur en al je ideeën meebrengen
naar de vergadering.
Ben jij tussen 10 en 14 jaar en wil je je steentje bijdragen om
Opwijk een kindvriendelijke gemeente te maken?
Dan zijn wij op zoek naar jou als lid van de kinderraad!

Zin om je kandidaat te stellen?
Stuur dan voor 27 december 2019 een mailtje naar
jeugddienst@opwijk.be. Zet in dit mailtje een voorstel
of idee waarrond jij wilt werken.
Meer info: jeugddienst@opwijk.be
https://vrijetijd.opwijk.be/kinderraad - T 052 36 51 60
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SPEEL MEE
MET HET DICTEE!

bibliotheek

Vrijdag 6 december 2019 - 20u
Kersenpit
Dorp 46 - Mazenzele

Speel mee met
De Schrijfwijzen

Inschrijven via
bibliotheek@opwijk.be

Het Groot Dictee Heruitgevonden
Op vrijdagavond 6 december verwelkomen we je graag in onze
bib om deel te nemen aan De Schrijfwijzen. Dat is Het Groot
Dictee Heruitgevonden, een dictee voor íédereen die graag met
letters speelt. Je hoeft dus zeker geen spellingkrak te zijn om
mee te doen. Het dictee wemelt niet van de moeilijke woorden,
maar laat je creatief aan de slag gaan met taal.
Het spel start stipt om 20 uur stipt en dat simultaan in meer dan
100 bibs over heel Vlaanderen. Om genoeg plaats te hebben, gaat
De Schrijfwijzen op verplaatsing naar De Kersenpit, Dorp 46 in
Mazenzele (deuren open vanaf 19.30 uur).
Trommel je taalminnende vrienden op en speel mee! Inschrijven
is gratis en kan vanaf nu in onze bib (bibliotheek@opwijk.be of aan
de balie tijdens de openingsuren).
Wat valt er te winnen? Toffe prijzen en eeuwige roem. De winnaars
van alle bibliotheken nemen het tegen elkaar op tijdens de grote
finale van De Schrijfwijzen, die midden januari plaatsvindt. De grote
winnaar gaat aan de haal met een exclusieve Belgische designpen.

Het Groot Dictee
Heruitgevonden
deschrijfwijzen.be

De Schrijfwijzen/Het Groot Dictee Heruitgevonden wordt
gecoördineerd door Creatief Schrijven vzw i.s.m. de bibliotheken
en De Standaard naar een idee van de bibliotheek van Mechelen.

Tweede editie Opwijk
Stripdorp op 16 mei 2020
In mei 2018 werd voor het eerst na het eind van Stripotheek
Nijdrop een opvolger georganiseerd voor hun traditionele
stripbeurs.
Het Stripdorp wil daarop verder bouwen, maar kiest resoluut voor
een ruimer concept. Met naast een beurs ook heel wat animatie,
workshops en beleving én een eigen mascotte genaamd Hopper.
Dit figuurtje werd gecreëerd door Jessica Raes en zal opduiken
doorheen de hele gemeente en bij alle nieuws over strips.
Voor het onderdeel “Stripbeurs” geven we ook graag plaats aan
lokale handelaars van tweedehandsstripverhalen. Om een
verkoopstand te houden, betaal je € 7 per lopende meter.
Wie interesse heeft, kan dit kenbaar maken via
E stripdorp@opwijk.be. Vermeld je contactgegevens
(naam, adres, telefoonnummer, e-mail, eventueel ook bedrijfsnaam en BTW-nummer) en het gewenste aantal meters.
Je ontvangt dan een gedetailleerde factuur. Je inschrijving is pas
geldig na betaling.
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Nog vragen of twijfels?
Ook dan kan je voor meer info terecht op hetzelfde e-mailadres!

IEDEREEN LEEST
PRESENTEERT

Leesfoor
De jaarlijkse voorleesweek van
november 2019 draait vooral
rond voorleesrituelen. Hoort
een verhaal ook bij jullie ritueel
voor het slapen gaan? Of bij een
gezellige zondagochtend, bij
een bezoek aan oma, bij het
babysitten door nonkel Dirk of
bij het laatste kwartiertje voor
de schoolbel gaat?
Voor veel kleuters in Opwijk is
het reeds een vaste gewoonte om op woensdagnamiddag naar de bib te komen om
te luisteren naar de verhalen
van de Leesfoor! Onze voorleesdames komen ook naar
goede gewoonte in actie op woensdagen 27 november,
4 en 18 december, telkens om 14.30 uur.

VOOR
LEES
WEEK

16-24 NOVEMBER

2019

Wat is jullie

Onder de Hoge Bescherming
van Hare Majesteit
de Koningin

Een initiatief van Iedereen Leest. Iedereen Leest wordt gesubsidieerd door
het Vlaams Fonds voor de Letteren en staat onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin.
V.U. Sylvie Dhaene, Frankrijklei 130/4, 2000 Antwerpen — illustratie: Pieter Gaudesaboos — vorm Kris Demey

Smart Café
Zaterdag 14 december is er opnieuw Smart Café in de
bibliotheek. Deze keer kan je samen met de ervaren begeleider
Dirk Nys en met de andere deelnemers je foto’s op je smartphone of tablet leren beheren en bewerken met behulp
van “Google Foto’s”. Weet dat het geen cursus is,
maar een gezellig en leerrijk moment, speciaal op jouw maat.

Openingsuren
bibliotheek
kerstvakantie
De openingsuren van de bibliotheek zijn tijdens
de kerstvakantie net iets anders dan normaal.
Welkom op volgende dagen:
• maandag 23 december van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 20 uur
• dinsdag 24 december van 9 tot 12 uur

Ook in het nieuwe jaar zetten we de Smart Cafés verder.
Op zaterdag 25 januari laat Dirk Nys het licht schijnen op
de “Bestanden in de cloud”.

• maandag 30 december van 16 tot 20 uur
• vrijdag 3 januari van 9 tot 12 uur
• zaterdag 4 januari van 9 tot 12 uur
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Bibliotheken van Asse, Lebbeke en Opwijk werken
samen voor de Kinder- & Jeugdjury
De Kinder- & Jeugdjury Vlaanderen of kortweg KJV is een initiatief van ‘Iedereen Leest’
voor leesbevordering bij kinderen van
4 tot 16 jaar. Juryleden krijgen een lijst van
8 genomineerde boeken om te beoordelen.
Scholen en bibliotheken organiseren leesgroepen per leeftijd om te praten over de
boeken. In april als alle boeken gelezen zijn, wordt dan gestemd. Alle
stemmen van heel Vlaanderen worden verzameld en geteld.
De bibliotheken van Asse en Opwijk startten vorig jaar met de kinder& Jeugdjury elk met één leeftijdsgroep, respectievelijk voor 6 tot
8 jaar en 8 tot 10 jaar. Zij konden daarbij rekenen op de steun van de
collega’s van Lebbeke die beschikten over jarenlange ervaring met
KJV. Alle drie de bibliotheken kunnen ook rekenen op vrijwilligers om
de leesgroepjes op een creatieve manier te begeleiden.
Voor het nieuwe werkjaar van KJV wordt er echter duchtig uitgebreid:
Asse organiseert nu twee leesgroepen, Opwijk gaat voortaan voor
4 leesgroepen net als Lebbeke.

Uit de contacten van het vorige jaar groeide ook de idee om meer
structureel te gaan samenwerken. Een paar vergaderingen later is
deze samenwerking een feit.
Enerzijds werden afspraken gemaakt zodat telkens de boeken
van de drie bibliotheken samen ter beschikking zijn en er dus
genoeg exemplaren zijn om alle kinderen alle boeken te laten
lezen.
Anderzijds wordt er een gezamenlijk slotfeest georganiseerd op
9 mei 2020 in De Biekorf in Lebbeke voor alle juryleden tot 12
jaar van de drie bibliotheken. Door samen te werken bekostigt
‘Iedereen Leest’ ook de medewerking van een of meer genomineerde jeugdauteurs aan dit feest. KJV Opwijk startte dit werkjaar
op dinsdag 1 oktober.
Samen zijn dat tientallen kinderen die graag lezen, hierin gesteund en aangemoedigd worden en door hun enthousiasme ook
hun vriendjes gaan stimuleren. Een positief antwoord dus op alle
negatieve berichten over leescultuur!

Leesclub viert haar
eerste verjaardag
In december wordt de Leesclub van Bib Opwijk één jaar!
Het afgelopen jaar kwamen negen interessante boeken aan bod.
Informatief, klassiek, actueel, literair en spannend, heel verschillende genres kwamen aan bod. De boeken werden gelezen,
besproken, aangevuld met interessante weetjes, geïllustreerd
met foto’s of kaarten en de kwaliteit werd gewikt en gewogen.

De leesclub bespreekt op maandag
16 december “Elegant als een egel”
van Muriel Barbery.
Dit boek werd bekroond in Frankrijk, is verfilmd en een pareltje
dat het zeker waard is om ontdekt te worden.
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KERSTMARKT
OPCURA ZORGCAMPUS DE OASE
ZONDAG 8 DECEMBER 2019
VAN 14 TOT 19 UUR

Diverse leuke kerstkraampjes
Eet- en drinkstandjes
Cafetaria en kerstdranken
Randanimatie
Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Verantwoordelijke uitgever: OPcura, Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk.

Sommige titels deden verlangen naar
meer van hetzelfde genre of meer
van dezelfde schrijver, maar werden
door anderen minder gesmaakt. En
dat is juist belangrijk in deze leesclub:
ieder heeft zijn eigen idee en elke
mening telt. 16 dames maken er telkens weer een gezellig namiddag van
en delen hun grote LEESPLEZIER.

jeugd

Officiële opening nieuwe jeugdlokalen Mazenzele

Op zaterdag 25 september laatstleden werden in Mazenzele
de nieuwe jeugdlokalen officieel voor geopend verklaard door
het college van burgemeester en schepenen. Omdat de vorige
lokalen van jeugdbeweging 12+ Mazenzele in het voormalige gemeentehuis van Mazenzele (GAC III) aan de Steenweg niet langer
voldeden aan de veiligheidsnormen, zocht en vond het gemeentebestuur een oplossing voor de lokale jeugd.

Streekintercommunale Haviland startte op 25 maart van dit jaar
de werken. De lokalen werden opgeleverd in augustus. Haviland
opteerde om te werken met modulaire units die met elkaar
verbonden kunnen worden. Dit omwille van de beperkte bouwoppervlakte en om de kostprijs te drukken. De units zijn langs
buiten afgewerkt met houten latten zodat ze mooi inpassen in de
omgeving.

Er werd gekozen voor een locatie in het centrum omwille van de
nauwe band tussen de plaatselijke jeugdbeweging en het wonen
en leven in de dorpsgemeenschap. Ook is de nabijheid van Vrije
Basisschool De Knipoog als buur een groot pluspunt.

Intussen is GAC III in privéhanden. De Sint-Pietersgilde die er een
kamer had, krijgt op de nieuwe locatie een unit voor de opslag
van materiaal. De vele nieuwsgierigen werden getrakteerd op een
hapje en een drankje.

vrije tijd

Nieuw!(jaar)
Diervriendelijk vuurwerk
met lasershow
Zondag 5 januari 2020!

Het gemeentebestuur nodigt alle inwoners uit om vanaf 18 uur te
klinken op het nieuwe jaar. Je wordt getrakteerd met gratis glühwein, jenever en chocomelk! Heb je zin om te genieten van een
spetterend vuurwerk? Het gemeentebestuur biedt je een prachtig
vuurwerk met lasershow aan op zondag 5 januari 2020 om
19 uur! Dit evenement vindt plaats in het Park Hof ten Hemelrijk,
Kloosterstraat 7.
Deze keer werd gekozen voor een diervriendelijk vuurwerk. Zo’n
vuurwerk is minder luid (90 dB i.p.v. 160 dB) en gaat minder hoog.
Omdat vuurwerk in het algemeen dieren afschrikt, vragen wij
om deze binnen te houden van 19.30 tot 20 uur. Deze oproep
wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid en de provincie
Vlaams-Brabant.

Omwille van de
brandveiligheid en het dierenwelzijn is het ten strengste verboden
om als particulier vuurwerk af te steken in de gemeente Opwijk.
Dit geldt zowel op de openbare ruimte als op private eigendommen. Er is eveneens een verbod op het laten ontploffen van voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen of andere zaken.
Wensballonnen oplaten is ook verboden.
Doe dus niet gek met vuurwerk en vermijd een flinke boete.
En denk er aan: kruip nooit dronken achter je stuur!
We wensen iedereen prettige eindejaarsfeesten toe!
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cultuur
GEMEENSCHAPSCENTRUM HOF TEN HEMELRIJK
Kloosterstraat 7 – 1745 Opwijk
T 052 36 51 72
E gc.info@opwijk.be

TENTOONSTELLING

Zaterdag 30 november 2019
10u-12u en 14u-21u
Zondag 1 december 2019
10u-12u en 14u-20u

ODILON VAN ROSSEM

SCHILDERIJEN UIT OPWIJK
EN OMGEVING
Odilon begint reeds op jonge
leeftijd te tekenen en krijgt hiervoor
de grootste onderscheiding.

FAMILIEVOORSTELLING
Zondag 8 december 2019 – 15u

COMPAGNIE QUAND JE SERAI GRAND-E
bOOm

Visueel theater voor iedereen vanaf 3 jaar.

De stap is snel gezet om te starten met schilderen. Vanuit een
diep natuurgevoel, waarbij muziek en de wezenlijke dingen
een grote rol spelen, zet hij dit in beeld met waterverf. Daarna
maakt hij de overstap naar olieverf. Tientallen werken krijgen
hun bestemming op doek en paneel. De rust die de schilderijen
uitstralen, geef de mens een eenvoudig, gelukkig gevoel. Zijn
wandelingen met tent en rugzak door bos en hei vormen de
mooiste uitgangspunten. Kom ontdekken hoe Odilon’s werken
een dankbaarheid voor het leven uitstralen en anderen inspireren
tot innerlijke schoonheid.
Locatie: Hof ten Hemelrijk – Kloosterstraat 7 – Opwijk
Groene zaal (bibliotheek) - Gratis toegang

Alsof je je op een open plek in het bos bevindt, maak je in ‘bOOm’
mee hoe een kleine stek uitgroeit tot een grote, sterke boom. Het
leven van de boom ontwikkelt zich voor je ogen, doorheen de
verschillende seizoenen en zijn verschillende levensstadia.
Je kijkt, je voelt, je hoort hoe de boom groeit en bloeit, maar ook
het leven in, rond en op de boom wordt voelbaar gemaakt. Het
bos en zijn bewoners komen mee tot leven in klank en beeld.
Want als je verder kijkt, zie je dat de boom niet alleen is. Achter
zijn stevige schors krioelt het immers van leven. Zijn jonge twijgen buigen wanneer er een rups over loopt, eekhoorntjes spelen
lustig in zijn takken, een vleermuis houdt zijn winterslaap in de
holte van de stam.
Zonder woorden, maar visueel erg sterk, met een knappe
‘boom’-constructie, muziek en een tikje acrobatie brengt
Compagnie Quand je serai grand-e het levensverhaal van
de boom op de scène. Poëtisch en trefzeker.
Twee acteurs/acrobaten construeren de boom -letterlijkvoor je ogen. Met een trompet en een accordeon, met loops van
geluiden, muzikale effecten en bruitage creëren ze een hele
wereld. Ze klimmen in de boom, houden zich eraan vast, verstoppen zich erin, wat het leven van en in de boom extra illustreert.
Concept en spel: Anouchka Crahay en Maxime Membrive
Regie: Phil Kaiser
Tickets: 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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HUMOR

En dan twijfelt hij ook nog aan zichzelf. Is zijn eigen eerlijkheid wel
te vertrouwen, of hebben zijn woede en verdriet die gekaapt?

ROBRECHT VANDEN THOREN

Morgen is het zover. Vanavond wil hij, in uw bijzijn, oefenen wat
hij tijdens de bruiloft gaat zeggen. Maar voorlopig staat er alleen
nog maar op papier dat ze vooral níet moeten trouwen.

Donderdag 12 december 2019 – 20.30u

DE HOOGSTE BERG

Robrecht Vanden Thoren
heeft een probleem. Een
maand geleden gaf hij een
feest. Een goede vriend en
vriendin van hem werden
er verliefd op mekaar. Uit
dankbaarheid willen ze graag
dat hij getuige wordt op hun
trouwfeest. En natuurlijk
willen ze ook dat hij speecht,
Robrecht is een begenadigd
spreker.
Robrecht weet wat van hem
en zijn toespraak verwacht
wordt. Romantiek, gevoeligheid, waarachtigheid. Maar na een
akelige ervaring in de liefde heeft hij voor zichzelf de dure eed
gezworen dat hij voortaan alleen nog maar eerlijk en recht uit zijn
hart mag spreken.

Maar ja. Dat is ook wat.
Deze voorstelling wordt gesteund en gecoacht
door Wouter Deprez.
Robrecht Vanden Thoren is een Belgische acteur die studeerde
in Eindhoven aan de academie voor drama. In het theater kennen
we hem voornamelijk van Compagnie Cecilia (regie Arne Sierens)
en Het KIP. Hij debiteerde op het grote doek in Nederland met de
film Masterclass van Hans Teeuwen. Terug in België speelde hij
mee in tal van films en series. De laatste zomer, Offline, Code 37,
Flikken, Quiz me Quick, Terug naar Morgen, Tegen de sterren op,
Verborgen Verlangen, en de Emmy winnende “Wat als”,….
De meeste mensen kennen hem echter van de één reeks
“Tom&Harry” en van zijn vertolking in de veel bekroonde film
“Hasta la vista” waarvoor hij op het internationaal filmfestival van
Cinoche (Quebec) de prijs van beste acteur in de wacht sleepte.

En hij twijfelt. Aan de twee geliefden en hun motieven. Hij kent ze
langer dan vandaag. Zijn ze oprecht, is het een roes, of is er meer
aan de hand?

In 2019 komen er twee films uit waarin hij te zien zal zijn, namelijk
The Best Of Dorien B en de eerste Vlaamse actieduikbootfilm
TORPEDO.

En hij twijfelt aan de liefde zelf. Wordt er van het hele fenomeen
niet veel te veel verwacht?

Tickets: VVK: € 13 // Reductie: € 12 // Kassa: € 15
Locatie: Hof ten Hemelrijk – Kloosterstraat 7 - Opwijk

HUISKAMERCONCERT
Zaterdag 14 december 2019
20u

JORIS VERDIN
HARMONIUM

Hoe meer je probeert door te
dringen in de wereld van het
harmonium, hoe meer je ervan
overtuigd raakt niets meer te
weten. Verbazing ook, dat het bestaat dat op zulk een korte tijd,
tussen 1940 en nu, een muziekcultuur van het hoogste niveau
kan verdwijnen. Vertwijfeling soms, waar zijn al die instrumenten
gebleven, de partituren, de methodes, de concertprogramma’s.
Nostalgie omdat deze wereld, waarin mijn grootmoeder jong was,
nu deel uitmaakt van de oude muziek. Maar vooral,
het pure genot om deze unieke muziek weer te kunnen horen
met de onvervangbare klank van toen.
Tickets: VVK: € 8 // Kassa: € 9 (inclusief een welkomstdrankje)
Locatie: Huyse ter Kalkestraete - Kalkestraat 112 - Opwijk

HUISKAMERCONCERT

Zaterdag 18 januari 2020 - 20u

WIDO UVIN - LUIT
WEL BESNAARD!

Gitaren, luiten? Ze bestaan
in wel honderd soorten en
afmetingen. Voor dit boeiende
programma laadt Wido Uvin de
koffer van zijn wagen vol: klassieke gitaren, een elektrische
gitaar, een klein luitje uit de
Renaissance en een reuzegrote
theorbe.
En de muziek is al even gevarieerd als de instrumenten waarop
gespeeld wordt.
Tickets: VVK: € 8 // Kassa: € 9 (inclusief een welkomstdrankje)
Locatie: ten huize van J. Vandaele en I. Van Lysebeth
Groenstraat 17 - Opwijk
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TENTOONSTELLING
Van donderdag 9 tot
zondag 26 januari 2020

RETROSPECTIEVE
LUC-PETER CROMBÉ
Periode 1920-1965

Gratis inkom.
Locatie: De Kersenpit,
Dorp 46, Mazenzele
Meer info: zie pagina hiernaast.

LEZING

Donderdag 23 januari 2020 – 20.30u

FAMILIEVOORSTELLING

Zondag 26 januari 2020 – 15.00u

FILIP OSSELAER en
FREDDY MAERTENS

CIRCUSTHEATER
MARCO SOLO

WAAROM HET LIEP ZOALS
HET GELOPEN IS

MARCO SOLO GAAT OP REIS
Marco Polo was, net als Marco Solo,
een beroemde ontdekkingsreiziger.
Trek met deze charmante jongleur op
een vrolijke reistocht naar je fantasie.
We gaan naar heel bijzondere landen
en ontdekken van alles over de mensen
die er wonen. En misschien valt er wel
een schat te ontdekken? En dat zonder
je stoel te hoeven verlaten. Nou ja,
soms even, als je durft, om de fantasie
een beetje te spekken.

Het gaat goed met Freddy
Maertens. Rijk zal hij wel
nooit meer worden, maar rijk
aan verhalen is hij wel.
Vorig jaar verscheen het boek FREDDY, geschreven door Filip
Osselaer, tevens auteur van de bestseller over Lucien Van Impe.
Freddy wou ook wel eens zijn verhaal vertellen. Filip maakte er
een sappig boek van over onze bekendste Belgische sprintkampioen uit de jaren zeventig en tachtig.
Freddy won op kracht een recordaantal overwinningen in De
Ronde van Frankrijk en de Ronde van Spanje. Samen met
Demeyer en Pollentier vormde hij jarenlang de drie musketiers
van Flandria, een ijzersterke ploeg uit de jaren zeventig. Na een
polsbreuk en een inzinking kon hij terug aan de slag bij Boule d’Or
en behaalde hij alsnog een tweede wereldtitel.
Freddy is niet bang voor enige controverse, zijn carrière is doorspekt
met smeuïge verhalen. Zo zal Roger De Vlaeminck Freddy liever
niet tegen komen, maar met Eddy Merckx is hij terug beste maten.

Marco is een (voetbal)jongleur en acrobaat met gevoel voor poëzie en theater. Uiteraard worden er een paar mooie kunsten vertoond. Maar de mooiste kunsten komen uit je hoofd tijdens deze
fantastische reis. Over water en dansend in de wind. Goeie reis!
Marco is de drijvende kracht achter de moderne circustheatergroep DUO DIESEL en de Circusschool in Groningen. Hij staat
meermaals vermeld in het Guinness Book of Worldrecords. Marco
reist met zijn voorstelling de hele wereld rond.
Leeftijd: van 4 tot 10 jaar.

Freddy was ongetwijfeld onze meest kleurrijke groenetruidrager
in de Ronde van Frankrijk.
Een lezing met Freddy en Filip als aangever kan niet anders dan
snel demarreren en beslecht worden in een sprint.
Tickets: VVK: € 12 // Reductie: € 11 // Kassa: € 14
Locatie: Hof ten Hemelrijk – Kloosterstraat 7 - Opwijk
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Deze voorstelling is i.s.m. Gezinsbond Opwijk-Mazenzele.
Randanimatie 1 uur voor en 1 uur na de voorstelling.
Tickets: 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

TENTOONSTELLING
Van donderdag 9 tot zondag 26 januari 2020

RETROSPECTIEVE LUC-PETER CROMBÉ
Periode 1920-1965
Kunstschilder Luc-Peter Crombé werd geboren op 14 januari 1920
in Droeshout.
In de achtertuin van zijn ouderlijke woonst aan de Steenweg op Vilvoorde
schilderde hij op de leeftijd van 9 een rots. Het begin van een indrukwekkend
oeuvre.
Op deze tentoonstelling in Mazenzele kan je zijn werken bewonderen
van de periode 1920 – 1965.
Tot 1950: Vroegste werken, intimisme en decoratieve gerichtheid,
begin van de tempera techniek. Kleur, vorm en bladvulling krijgen de volle
aandacht.
1950-1960: Spanje, Marokko, Italië. De invloed van het zuiden laat zich
gelden op het gebied van kleur en lichtspel door kleurencombinatie.
De figuur krijgt ook terug zijn plaats als hoofdmotief (kinderwereld,
portretten en figuranten).
Pastel en houtskooltekeningen.
1960-1965: In deze periode herneemt Luc-Peter Crombé de Spaans-Marokkaanse periode, maar met grote vrijheid geschilderd.
Er ontstaat meer atmosfeer. Hier ontstaat ook zijn grootste verwezenlijking die hij in een latere periode herhaalt. Het was zijn grootste sprong naar schilderkundige vrijheid. De Corsica-cyclus: Eind de jaren vijftig ging Luc-Peter Crombé naar het Franse eiland.
De geschiedenis van Corsica was hem niet vreemd. Zijn aandacht ging vooral naar het ontstaan en de erosie van de rotsen.
Hij maakte er de eerste schetsen en mediteerde over de erosie en over de geschiedenis die de roze graniet suggereert. Zo ontstonden vlugge schetsen. Begin de jaren 60 begon hij de opgedane visie te verwerken, zo ontstond de Corsica-suite. Het natuurelement
wordt in soepele schilderkundige waarden breed en groots geborsteld op de voorgrond. Luc-Peter Crombé heeft in de natuur van
Corsica leren abstraheren.
Opening met uitnodiging op donderdag 9 januari 2020 om 19.30 uur.
Je kan de tentoonstelling bezoeken op:
- donderdagen 16 en 23 januari 2020 van 14 tot 18 uur
- zaterdagen 11, 18 en 25 januari 2020 van 14 tot 18 uur
- zondagen 12, 19 en 26 januari 2020 van 10 tot 18 uur
Op dinsdag 14 januari 2020 om 19.30 uur herdenken we zijn 100ste geboortedag met een lezing.
Tickets via https://reservaties.opwijk.be. De tentoonstelling kan op deze bijzondere dag bezocht worden vanaf 14 uur.
We sluiten de tentoonstelling af met een rondleiding door Dominique Crombé op zondag 26 januari 2020 om 14 uur.
Inschrijven via E gc.info@opwijk.be, T 052 36 51 72.
Locatie: De Kersenpit, Dorp 46, Mazenzele. GRATIS INKOM.
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G-sport basketbal en voetbal in Opwijk!
BC Opwijk
Deze Opwijkse basketbalclub ging samen met enkele geëngageerde
vrijwilligers begin september van start met G-basketbal. De ‘G’ staat
voor ‘gepast’ sporten, maar de termen ‘gezellig’, ‘goesting’, geanimeerd’, ‘gemotiveerd’ en ’geïntegreerd’ vallen er zeker ook onder.
De club richt zich op kinderen met een lichte tot matige mentale
beperking van 6 tot 14 jaar.
Het zoontje van een clublid heeft autisme en een mentale beperking. Omdat hij tijdens de pauze van de matchen van de grote
broer graag zelf een balletje wou gooien, ontstond het idee om
hier ook op in te zetten. Zo ontwikkelde de club een aangepast
basketbalaanbod.
Coach Lisa Buyle studeerde LO en volgt nog een opleiding orthopedagogie. Samen met een hulpcoach begeleidt ze elke zondag de
deelnemers. Het ploegje traint elke zondag van 9.15 tot 10.15 uur in
de gemeentelijke sporthal (Heiveld).

Eendracht
MazenzeleOpwijk
“Niemand buitenspel” is een belangrijk streefdoel voor de
Koninklijke Belgische Voetbalbond en de federatie Voetbal
Vlaanderen. In het kader van het UEFA Hattrick Social
Responsibility programma en het beleidsplan van Voetbal
Vlaanderen besliste de club om hier ook op in te zetten. EMO
vindt het belangrijk dat ook deze kindjes het echte voetbalspel
kunnen ervaren binnen een toffe clubwerking.
EMO richt haar G-werking op kindjes van 6 tot 12 jaar.
Ze trainen sinds 9 oktober elke woensdag van 16.30 tot 17.30 uur
op het kunstgrasveld Campus Tesseskouter, Klaarstraat 138.
Wil je graag deel uitmaken
van het G-voetbalteam?
Stuur een mailtje naar
gvoetbal@eendrachtmazenzele.be
of kom langs tijdens
de trainingsuren.
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Meer info: gbasketbco@gmail.com.

sport

Gezocht:
sportkampioenen

Inschrijvingsperiode
gemeentelijk sportkamp
krokusvakantie

Het gemeentestuur huldigt op vrijdag 7 februari 2020 om 20 uur
in de gemeentelijke sporthal de Opwijkse sportkampioenen.
We zijn hiervoor op zoek naar leden van Opwijkse (sport)clubs/
verenigingen of inwoners uit Opwijk, die in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 op sportief gebied (provinciaal, nationaal, Europees of wereldniveau) een gouden, zilveren
of bronzen medaille hebben gewonnen of die als team een
kampioenstitel behaalden. Er worden ook 4 speciale sportprijzen
uitgereikt: Sportverdienste, Sportvrouw/Sportman, Sportploeg
en Beloftevolle jongere.
Voorwaarde is lid zijn van een Opwijkse sportvereniging of
in Opwijk wonen. Wens je iemand te nomineren? Neem dan
contact op met de sportdienst via sportdienst@opwijk.be.
Kandidaturen moeten ten laatste op maandag 6 januari
2020 de sportdienst bereiken.

Onder leiding van de sportdienst en gediplomeerde monitoren
worden er opnieuw een sportkamp georganiseerd voor kinderen
van de lagere scholen:
De krokusvakantie loopt van 24 tot 28 februari 2020.
Inschrijven kan van maandag 6 t.e.m. zondag 19 januari 2020.
Inschrijven via https://reservaties.opwijk.be. Met een gezinsprofiel kan je onder de afdeling ‘Sport voor kinderen’ dit sportkamp
terugvinden, direct inschrijven en online betalen.
Sportdienst: Heiveld 65 - T 052 36 51 63 - E sportdienst@opwijk.be

jeugd

Oproep: overzicht vakantieopvang 2020
De gemeente Opwijk maakt een totaaloverzicht van alle opvanginitiatieven in Opwijk voor kinderen tijdens
de krokus-, paas- en zomervakantie 2020. Bied je ook dergelijke opvanginitiatieven aan en wens je opgenomen
te worden in dit overzicht? Laat het ons weten voor maandag 9 december 2019.
Mail je gegevens door naar jeugddienst@opwijk.be met vermelding:
naam organisatie, omschrijving activiteit/kamp, contactgegevens, datum, prijs, locatie en wijze van inschrijven.
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Op zoek naar foto’s
oude Opwijkse cafés
In het infoblad van augustus-september laatstleden deden we
een oproep naar straffe Opwijkse caféverhalen.

Café De Hert

Dank je wel, Opwijkenaren voor
jullie talrijke reacties hierover.
We willen graag verder gaan met
dit verhaal en zijn daarom nog op
zoek naar foto’s van vroegere
Opwijkse cafés. Heb je ergens
een foto liggen, dan mag je deze
bezorgen of e-mailen naar het
archief. Je mag ook langskomen,
dan scannen we de foto en krijg
je deze direct terug mee.
Deze foto’s worden gebruikt
voor Erfgoeddag 2020.
We zijn zeer benieuwd wat er nog in jullie kasten
en op zolder ligt aan beeldmateriaal.
Gemeentelijk archief - Doortstraat 2 – Opwijk
Open op dinsdag van 18 tot 20 uur en donderdag van 9 tot 12 uur.
Een afspraak maken kan via T 052 36 51 79 en E archief@opwijk.be

Café De Pennant

Brouwershuis
postkaart

CAFÉ ZETTA
Feestelijke ontmoetingen
in jeugdhuis Nijdrop

Café Zetta opent elke 3e woensdag van de maand haar deuren
van 18 uur tot 20.30 uur. Woensdag 18 december wordt een
bijzondere feestelijke editie. Enerzijds omdat we zo dicht tegen de
eindejaarsfeesten zijn. Maar ook omdat we kerstornamenten gaan
maken voor de kerstboom. Elke bezoeker krijgt van de Werkgroep
Zetta een gratis welkomstdrankje aangeboden. En wie zin heeft in
een spaghetti zal niet worden teleurgesteld. Ben je in het bezit van
een European Disability Card (EDC), dan krijg je een korting.
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Café Zetta streeft ernaar om verschillende mensen in een informele sfeer samen te brengen. Mensen die anders minder makkelijk
met mekaar in contact komen. Wil je graag iets komen drinken,
een praatje maken, een gezelschapsspel spelen of een plaatje
aanvragen? Ben je jong of oud? Gewoon of anders? Blij of bedroefd?
Samen of alleen? Een beperking of niet? Iedereen is welkom!
Jeugdhuis Nijdrop bevindt zich in de Kloosterstaat 9.
Meer info: Sociaal Huis De Wegwijzer, Kloosterstraat 10, Opwijk.
T 0800 113 41 – E dewegwijzer@opwijk.be

vrijwilliger in de kijker

Kris Lasuy, vrijwilliger zwerfvuilruimer
We treffen Kris Lasuy (55) op
een maandagmiddag in het
Gemeentelijk Administratief
Centrum II aan de Ringlaan. Hij komt
er net de grote bolderkar terugbrengen, die hij meer dan een week
ontleende om zwerfvuil te gaan
ruimen. Dat doet hij enkele keren
per jaar, samen met zijn vrouw Astrid
De Baerdemaeker (54) en kinderen
Joke (22), Lars (16) en Lot (14).
"Opwijk ligt er soms wat vuil bij. Een week geleden ruim je alles op,
7 dagen later zie je op dezelfde plekken weer volop zwerfvuil liggen.
Dat is niet leuk, maar beter in actie schieten dan niets doen. Toen een
gelijkaardig initiatie vanuit Merchtem 10 jaar geleden overwaaide naar
Opwijk onder impuls van Chantal Leenknecht, sloten we als gezin
onmiddellijk aan.
Wij gaan ruimen in Perreveld, een stuk van Diepenbroek, een deel
van de Groenstraat en de Droeshoutstraat tot aan Diepenbroek.
Onder de baan kom je van alles tegen, zoals blikjes, flesjes, afvalzakjes en plastiek. Tijdens onze ronde een week geleden zagen we dat
er heel veel sigarettenpeuken lagen in Speelbos Trod, veel flesjes en
blikjes en… een zwangerschapstest. Hoewel er een vuilnisbak staat,
wordt er veel afval naast gegooid.

We trekken minstens 2 keer per jaar op zwerfvuilzoektocht.
Een 1ste keer doen we dit na maaibeurten in het voorjaar omdat
dan de grachten in Perreveld beloopbaar zijn. Deze raken soms
verstopt tijdens het knotten van de wilgen. Als we onderweg verkeer tegenkomen, steken fietsers altijd hun duim op en zeggen
“proficiat”. Je wordt onderweg vaak aangesproken over wat je aan
het doen bent. Ook tijdens gewone wandelingen heb ik intussen
de gewoonte om onderweg het zwerfvuil op te ruimen.
Ik koos specifiek voor dit vrijwilligerswerk omdat ik vind dat mensen bewuster moeten worden over dingen die worden weggegooid langs het openbaar domein en in de natuur. Wist je dat een
sigarettenpeuk minstens 2 en soms tot 12 jaar er over doet om
door de natuur afgebroken te worden? Het zou goed zijn indien
elke straat zijn zwerfvuilvrijwilliger zou hebben. Als iedereen zijn
steentje zou bijdragen, zou de wereld er een stuk mooier uitzien!"
Dank aan Kris en alle andere zwerfvuilruimers van Opwijk!
Zin in vrijwilligerswerk gekregen?
Of zoekt je vereniging gemotiveerde vrijwilligers?
Maak een vrijblijvende afspraak met de Vrijwilligerscentrale,
Kloosterstraat 10, Opwijk.
T 0800 113 41 - E vrijwilligers@opwijk.be

gemeente

Verwelkoming nieuwe Opwijkenaren

© EGO

Op zaterdag 28 september werden een 80-tal nieuwe inwoners
door het gemeentebestuur verwelkomd op Zorgcampus OPcura
in de Kloosterstraat. Wat volgde, was een “Rondje Opwijk”,
een gegidste busrit langs de belangrijkste bezienswaardigheden
van Nijverseel, Droeshout, Mazenzele en Opwijk.

Terug op de bestemming werden de deelnemers getrakteerd op
een drankje en werd kennisgemaakt met de aanwezige mandatarissen. Daarna volgde een lekkere barbecue. De Opwijkenaartjes
lieten zich gaan op het springkasteel of passeerden bij
de schminkstand. Allen gingen tevreden huiswaarts met een
welkomstpakket, rijkelijk gevuld door onze lokale handelaars.
Dit verwelkomingsmoment vindt jaarlijks plaats.
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gemeente

Rookmelders verplicht
vanaf 1 januari 2020 in iedere woning!

Vanaf 1 januari 2020 is het wettelijk verplicht in Vlaanderen om elke
verdieping van je woning te voorzien van minstens één rookmelder.
Woningbranden in België eisen enorm veel slachtoffers. Naast het
vermijden van brandrisico’s in en om de woning is het belangrijk
om te investeren in voldoende rookmelders. Veel te weinig mensen
weten dat als er ’s nachts brand uitbreekt, je heel weinig kans hebt
om tijdig wakker te worden. Als je slaapt, ruik je immers niets. De
rook van een brand verspreidt zich zeer snel en is verstikkend.
Heb jij al rookmelders hangen? Voldoende rookmelders
en een afgesproken vluchtplan redden levens!
Belangrijk is om alle kamers te voorzien van een rookmelder, met
als uitzondering de keuken, de badkamer en de garage. Maar hier
is uiteraard ook een risico op brand, dus plaats een rookmelder in
de nabijheid van deze ruimtes.
Kies voor rookmelders met een niet-vervangbare batterij met
een levensduur van tien jaar. In grotere woningen kan je best kiezen voor gekoppelde rookmelders zodat het alarm op meerdere
plaatsen hoorbaar is.

Rookmelders en een geoefend vluchtplan zorgen ervoor dat jij
en je gezin tijdig de woning kunnen verlaten in geval van brand.
Bespreek met heel de familie wie er bij brand wat gaat doen (wie
neemt de kinderen mee, waar hangt de sleutel, langs welke weg
kan je naar buiten, …).
Waar rookmelders plaatsen?
Om wettelijk in orde te zijn moet een zelfstandige woning
(eengezinswoning, appartement of studio) of kamerwoning op elke
verdieping minstens een rookmelder hebben. In kamerwoningen
moet er bovendien ook in elke kamer een rookmelder zijn.
Het is aan te raden om rookmelders te plaatsen in elke ruimte
waar u doorheen moet op weg naar buiten (de kortste vluchtweg).
Kelders en zolders die rechtstreeks toegankelijk zijn moeten minstens één rookmelder hebben. Dat is ook het geval voor een kelderof zolderruimte waarin zich een technische installatie bevindt. Deze
verplichtingen zijn ook van toepassing op kelders en zolders in gedeeld gebruik (bv. in appartementsgebouwen en in kamerwoningen).

Gebruik van de elektronische handtekening
Ben je 18 jaar geworden en wil je gebruik maken van jouw elektronische handtekening? Dat kan.
Is jouw identiteitskaart aangevraagd vóór de leeftijd van 18 jaar? Dan moet je de elektronische handtekening komen activeren bij Dienst
Burgerzaken. Breng je identiteitskaart en je pincode mee. In geval je de pincode niet meer zou weten, wordt aan de hand van je pukcode
de pincode hernieuwd.
Dienst Burgerzaken - Marktstraat 55.
Openingsuren: maandag-vrijdag: 9u-12u | dinsdagnamiddag: 13.30u-16u | dinsdagavond: 18u-20u | Na afspraak: T 052 36 51 42
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ocmw

Rookmelders te koop

Heeft u nog geen rookmelder in uw woning?
Het is nog mogelijk om tot en met 31 december 2019
rookmelders aan het woonloket van het gemeentehuis
te kopen. Daarna wordt de verkoopactie afgesloten.
Deze actie werd opgestart i.s.m. Stichting Brandwonden.
Sinds de start van de verkoopactie van de rookmelders in
2017 werden meer dan 500 rookmelders verkocht.
Wacht dus niet te lang meer en vraag uw rookmelder aan
het woonloket van het gemeentehuis aan. De rookmelders
kosten 16 euro per stuk en hebben een garantie van 10 jaar.
De betaling dient te gebeuren via overschrijving op rekeningnummer BE70 0910 1257 0825 met vermelding van het
aantal rookmelders, uw naam en adres. Daarna kunt u uw
rookmelder komen afhalen aan het woonloket, op vertoon
van uw betalingsbewijs.
Woonloket - Marktstraat 55
T 052 36 51 46 – E woonloket@opwijk.be
AANDACHT
De producent van de rookmelders (merk Fire Angel – via
Stichting Brandwonden) kan de grote vraag niet volgen.
Stichting Brandwonden volgt dit op en verwacht dat de
rookmelders half december 2019 in Opwijk zullen geleverd
worden. Wij raden u aan om vanaf 15 december 2019 eerst
telefonisch contact op te nemen met de dienst Stedenbouw
(T 052 36 51 34) of het Woonloket (T 052 36 51 46) om na te
gaan of de rookmelders geleverd zijn.

Gezocht: vertaalvrijwilligers
Opwijk is een Vlaamse gemeente. De Nederlandse taal leren is voor
anderstalige nieuwkomers niet altijd eenvoudig. De gemeente Opwijk
organiseert daarom taallessen Nederlands. Zo krijgen anderstaligen
meer oefenkansen om onze taal te begrijpen en te spreken. Onze
gemeente heeft ook een kleinschalig lokaal opvanginitiatief voor
vluchtelingen. Deze mensen zijn volledig nieuw in ons land. FEDASIL
(Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers) wijst deze
voor opvang toe aan het OCMW. Ook hierbij is een goede communicatie over regels, rechten, plichten en verwachtingen zeer belangrijk.

“I’m tolking to you”
Sociaal Huis De Wegwijzer zoekt vrijwilligers om te tolken tijdens
een begeleidingsgesprek met een persoon of een gezin, bijvoorbeeld bij een eerste bezoek aan de sociale dienst van het OCMW.
De meest voorkomende andere talen in onze gemeente zijn: Frans,
Pools, Roemeens, Arabisch, Syrisch, Engels, Spaans, Italiaans,
Portugees en Bulgaars. Spreek jij vlot Nederlands en beheers jij
een van bovenstaande talen? Dan ben jij misschien de persoon
die we zoeken! Meld je aan bij het Sociaal Huis De Wegwijzer,
Kloosterstraat 10 tijdens de kantooruren. Maak best een afspraak
via E vrijwilligers@opwijk.be of T 0800 113.41.

Infoavond: Bouwmeester Scan
De Bouwmeester Scan is een tool voor lokale besturen die werk willen
maken van een duurzamer en beter ruimtegebruik zoals de gemeente Opwijk. De scan brengt ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en
zwaktes in kaart en reikt een concrete agenda van projecten en ingrepen aan. De scan staat gemeenten bij in de transitie naar een kwaliteitsvolle leefomgeving, gekoppeld aan een zorgzamere en duurzamere omgang met het leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen.
Het team Vlaamse bouwmeesters licht de resultaten van de
Opwijke scan toe op maandag 10 februari 2020 om 19.30 uur in
Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk (Schuur), Kloosterstraat 7.
Gratis toegang.

Buurtfeest

Leen ten Eken,
Zaterdag 31 augustus 2019
Het gemeentebestuur ondersteunt de organisatie
van een buurtfeest met een feestcheque van 200 euro!
Alle info: www.opwijk.be
(vrije tijd/cultuur/subsidiereglement)
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onderwijs

Leerkrachtencafé
‘t Schoolhuis voor
Rode Neuzen Dag!
BuSO ‘t Schoolhuis in Opwijk mag zich net als vorig jaar een trotse “Rode Neuzenschool” noemen. Dit jaar zagen ze het groots.

Op vrijdag 27 september organiseerde de school voor buitengewoon onderwijs na schooltijd een groot leerkrachtencafé: een
afterwork voor leerkrachten van scholen uit de regio. Ondanks
de wolkbreuk die rond 15.30 uur roet in het eten én in de cocktails
dreigde te gooien, werd het café een groot succes.

De refter en speelplaats van de school vulden zich al snel met
leerkrachten van meer dan 7 scholen. Naast leerkrachten mocht
de school ook tal van sympathisanten verwelkomen. Zo werd
het een gezellige samenkomst waarop iedereen na een zware
werkweek ontspannend kon bijpraten met een lekker drankje en
hapje. De opbrengst van dit evenement gaat volledig naar Rode
Neuzen Dag 2019. Dit is een actie van Q-music, Belfius, HLN en
VTM die het psychisch, sociaal en fysiek welbevinden van jongeren wil versterken op scholen.
Aangezien ’t Schoolhuis zelf een Rode Neuzenschool is,
kan dit geld ingezet worden om te investeren in projecten
rond dit thema.

Blauw, geel, roos, groen...
wat gaat MOZA-IK
er dit jaar mee doen?
In ons jaarthema brengen we
deze keer de 4 pijlers onder
de aandacht, met nadruk op
zorg dragen voor.
Benieuwd voor wat ons logo staat?
Blauw is de wereldburger in ons, we ontdekken onze wereld en
passen ons aan zoals een echte kameleon.
Geel staat voor alle buitengewone talenten die wij hier op school
hebben en ontdekken.
Roos voor gezondheid, want wij zetten dit jaar extra in
op bewegen en zijn nu ook een echte WATERschool.
Groen symboliseert onze MOS, we doen mee aan mooimakers en
maken de Opwijkse straten net. Zelf reduceren we de afvalberg
door geen verpakkingen meer mee te brengen naar school.
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Als u binnenkort in de Opwijkse straten onze MOZA-IK
gloob-fanfare voorbij ziet komen, dan weet u dat wij het zijn!

gemeente

Opwijk ondertekent nieuw klimaatengagement
Op vrijdag 18 oktober ondertekenden 64 Vlaams-Brabantse
gemeenten in Leuven een nieuw Klimaatengagement.
Ook de gemeente Opwijk deed dit met veel overtuiging.
Alle 35 gemeenten en steden uit de regio Halle-Vilvoorde doen
mee. Samen met de Provincie Vlaams-Brabant, Haviland en
Interleuven, spreken wij hierdoor onze ambitie uit voor een sterk
en doorgedreven klimaatbeleid.
De afwisselende periodes van hitte, droogte en overstromingen
vertellen ons duidelijk dat het klimaat verandert. De laatste vier
jaar waren de warmste ooit. Concreet vernieuwt de gemeente Opwijk haar engagement om minder CO2 uit te stoten, door
energie te besparen, het gebruik van fossiele brandstoffen af te
bouwen, in te zetten op hernieuwbare energie en te kiezen voor
efficiënte, schone technieken.
Daarnaast wil Opwijk ook de effecten van de klimaatverandering,
zoals hitte, droogte en wateroverlast, milderen.

onderwijs

Digitaal inschrijvingssysteem voor nieuwe leerlingen
Je kind inschrijven in school verloopt vanaf heden heel wat eenvoudiger. Voortaan maken alle kleuter- en lagere scholen van
Opwijk (met uitzondering van het buitengewoon basisonderwijs)
gebruik van het digitaal inschrijvingssysteem. Aandacht: deze
centrale inschrijvingsprocedure is enkel van toepassing bij nieuwe
inschrijvingen.
Het nieuwe inschrijvingssysteem is een gevolg van de beslissing van
de Vlaamse Regering om kampeertoestanden voor de schoolpoorten zinloos te maken. We vinden het zeer belangrijk om iedereen
dezelfde kansen te geven om zijn/haar kind in te schrijven in een
school naar keuze.
Het inschrijvingssysteem is van toepassing op het schooljaar 2020-2021. De procedure en de te volgen stappen worden uitgelegd in een handige brochure. Deze kan
je ook digitaal terugvinden via https://vrijetijd.opwijk.be/
digitaalinschrijvingssysteem-kleuter-en-lagere-scholen.

Na de aanmeldingsperiode krijg je een aanmeldingsdocument
met de gegevens van de school waar je je kind kan inschrijven. Als
ouder maak je dan zelf een afspraak met deze school om je kind
in te schrijven. De inschrijving van het kind is pas definitief van
zodra de leerlingenfiche ondertekend wordt in de school zelf.
Deze aanmeldingsprocedure wordt georganiseerd door de gemeente Opwijk in samenwerking met de kleuter- en basisscholen: GBS
De Boot Opwijk - De Leertrommel Opwijk - De Duizendpootrakkers
Opwijk - Kleuterschool ’t Neerveldje Opwijk - ’t Luikertje Nijverseel
- De Lettertuin Droeshout - De Knipoog Mazenzele.

Digitaal
inschrijvingssysteem
voor kleuter- en
lagere scholen
vanaf schooljaar
2 0 2 0 -2 0 2 1

Belangrijk om doen
Eerst wordt het kind aangemeld, daarna schrijft men het in.
Aanmelden gebeurt door tijdens de voorziene tijdsspanne via
https://opwijk.aanmelden.in voor je kind één of meerdere scholen
van voorkeur aan te duiden. Het is aangeraden om meerdere scholen
van voorkeur aan te duiden om je kansen tot inschrijven te garanderen. Deze link is enkel toegankelijk tijdens de aanmeldingsperiode.
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Zaterdag 30 november
en zondag 1 december

Activiteiten vanaf
28 november 2019
tot en met
5 februari 2020

november
pje
ha kje
en
t e ran
me een d
en

AVOND
SHOPPING
in
‘t Kapstokske

december

don 28 november 2019
van 18 tot 21 uur
V.U. OCMW Opwijk, Ringlaan 20, 1745 Opwijk

Zondag 1 december

FEESTKLEDIJ in de kijker
10% KORTING op elke aankoop

Vrijdag 29 november

27e Tweedaagse herfstwandelingen (6 – 12 – 18 km)
De Kersenpit - 9u-15u
org. WSV Horizon Opwijk
Music for life quiz t.v.v.
de Soepkadees (Zonnelied)
VKO Opwijk – 20u
inschrijven via www.zoni.be

Zaterdag 30 november

27e Tweedaagse
herfstwandelingen
(5 – 10 – 14 – 19 – 25 – 50 km)
De Kersenpit - 7u-15u
org. WSV Horizon Opwijk
Benefietconcert t.v.v.
De Wereld van Indra,
ArtMuze en Kodiel vzw
Sint-Pauluskerk – 19.30u
org. Jeugdharmonie en
Cantabilekoor Opwijk

Vrijdag 29, zaterdag 30
november en zondag
1 december

Wintertrefpunt met dranken eetchalets Opwijkse
verenigingen
Borchtsite Opwijk-Centrum
18u tot 04u
org. gemeente Opwijk
Tentoonstelling van Odilon
Van Rossem: schilderijen uit
Opwijk en omgeving
Hof ten Hemelrijk
10-12u en 14-21u
org. Odilon Van Rossem i.s.m.
gemeente Opwijk
Vredeskaffee
Hof ten Hemelrijk – 13u-20u
org. Wereldwinkel
Eetfestijn
School De Duizendpootrakkers
org. VK De Sjoeters

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

Winterse kerstmarkt
met muzikale omlijsting
‘The Real Music Band’ en
de Koninklijke Harmonie
De Volherding’
Opwijk centrum
13.30u tot 19u
Vredeskaffee met optreden
van Dominique Vermeir en co
Hof ten Hemelrijk – 14u
org. Wereldwinkel
Eucharistieviering
St. Pauluszaal – 12u
org. COCC

Maandag 2 december

Dansnamiddag
Hof ten Hemelrijk – 14u-16u
org. OKRA
Line-Dance
St. Pauluszaal – 20u-21u
org. KVLV Opwijk
Callanetics
Hof ten Hemelrijk – 20u-21u
org. Femma

Dinsdag 3 december

Crea namiddag
Hof ten Hemelrijk - 13.30u-16u
org. OKRA
Workshop
‘Rouwen, hoe doe je dat?’
Hof ten Hemelrijk
org. CM SMB
Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19u
org. Govinda

Woensdag 4 december

Leesfoor
Bibliotheek – 14.30u-15u
org. Bib
Yoga- en meditatielessen
Hof ten Hemelrijk
www.opwijkyoga.be
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Donderdag 5 december

AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de
speelplaats) – 19.30u – org. AA

Vrijdag 6 december

Speel mee met het dictee!
Inschrijven via bibliotheek@
opwijk.be
Zaal Kersenpit - org. bib

Zaterdag 7 december
Kaas- en wijnavond
Hof ten Hemelrijk
org. Femma Opwijk
43ste quiz
Kersenpit Mazenzele
org. Vtb Kultuur

Zondag 8 december

org. Rode Kruis Vlaanderen
afdeling Opwijk

Zaterdag 14 december

Huiskamerconcert
‘Harmonium’
met Joris Verdin
https://reservaties.opwijk.be
T 052 36 51 72
Huyse ter Kalkestraete,
Kalkestraat 112 – 20u
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk

Zondag 15 december
Eucharistieviering
St. Pauluszaal – 12u
org. COCC

Maandag 16 december

Eucharistieviering
St. Pauluszaal – 12u
org. COCC
Familievoorstelling ‘bOOm’
door Compagnie quand je
serai grand-e
(visueel theater vanaf 3 jaar)
https://reservaties.opwijk.be
T 052 36 51 72
Hof ten Hemelrijk – 15u
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk

Dansnamiddag
Hof ten Hemelrijk – 14u-16u
org. OKRA
Callanetics
Hof ten Hemelrijk – 20u-21u
org. Femma
Crea rond Kerstmis
(verplicht inschrijven:
M 0474 41 88 40)
’t Schoolhuis – 19.30u
org. Socio-culturele
vereniging van
Vlaamse Liberale Vrouwen

Maandag 9 december

Dinsdag 17 december

Dansnamiddag
Hof ten Hemelrijk – 14u-16u
org. OKRA
Callanetics
Hof ten Hemelrijk – 20u-21u
org. Femma

Dinsdag 10 december

Workshop
‘Rouwen, hoe doe je dat?’
Hof ten Hemelrijk
org. CM SMB
Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19u
org. Govinda

Woensdag 11 december
Yoga- en meditatielessen
Hof ten Hemelrijk
www.opwijkyoga.be

Donderdag 12 december

Humor met Robrecht
Vanden Thoren
‘De hoogste berg’
https://reservaties.opwijk.be
T 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

Donderdag 12 en
vrijdag 13 december

Bloedinzameling
Kersenpit Mazenzele - 18u-21u

Crea namiddag
Hof ten Hemelrijk
13.30u-16u - org. OKRA
Workshop
‘Rouwen hoe doe je dat?’
Hof ten Hemelrijk
org. CM SMB
Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19u
org. Govinda
Fuif Fin D’examen
St. Pauluszaal org. Replay
Events BV

Woensdag 18 december
Leesfoor
Bibliotheek – 14.30u-15u
org. Bib
Yoga- en meditatielessen
Hof ten Hemelrijk
www.opwijkyoga.be

Donderdag 19 december

AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de
speelplaats) – 19.30u – org. AA

Vrijdag 20 december

Kerstborrel@ ’t Neerveldje
met optredens van de kleuters
’t Neerveldje – 15.30u tot 18u
org. werkgroep Neerveldje
Kersthappening t.v.v.
Duchenne Parent Project
Kantine Omnisport Eeksken,
Stwg. op Lebbeke 9 – 18u-03u
org. Omnisport Eeksken

Zaterdag 21 en
zondag 22 december

Fleurig Eindejaar
Hof ten Hemelrijk
(zaterdag) 15u tot 20u
(zondag) 14u tot 18u
org. De Zonnige Tuin Opwijk
Opvoering toneelvoorstelling “De Kameleon”
Parochiezaal Droeshout
(zaterdag) 19.30u
(zondag) 14.30u
org. KTV Sterrenregen

Maandag 23 december

Dansnamiddag
Hof ten Hemelrijk – 14u-16u
org. OKRA

Dinsdag 24 december
Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19u
org. Govinda

Woensdag 25 december
Kerstwandeling
(5 – 10 – 16 – 21 km)
Hof ten Hemelrijk - 9u-15u
org. WSV Horizon Opwijk

Woensdag 25, donderdag
26 en vrijdag 27 december

Opvoering toneelvoorstelling “De Kameleon”
Parochiezaal Droeshout
19.30u - org. KTV Sterrenregen

Donderdag 26 december

Eenzame Kerst
Hof ten Hemelrijk
org. Eenzame Kerst
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de
speelplaats) – 19.30u – org. AA

Zondag 29 december
Eucharistieviering
St. Pauluszaal – 12u
org. COCC

Maandag 30 december

Dansnamiddag
Hof ten Hemelrijk – 14u-16u
org. OKRA

januari
Donderdag 2 januari

AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de
speelplaats) – 19.30u – org. AA

Zondag 5 januari

Nieuwjaarsdrink
met vuurwerk
Hof ten Hemelrijk - 18 tot 19 uur
org. gemeentebestuur

Maandag 6 januari

Dansnamiddag
St. Pauluszaal – 14u-16u
org. OKRA

Line-Dance
St. Pauluszaal – 20u-21u
org. KVLV Nijverseel

Dinsdag 7 januari

Crea namiddag
Hof ten Hemelrijk
13.30u-16u - org. OKRA
Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19u
org. Govinda

Woensdag 8 januari

Leesfoor
Bibliotheek – 14.30u-15u
org. Bib

Donderdag 9 januari

AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de
speelplaats) – 19.30u – org. AA

Donderdag 9 tot
zondag 26 januari

Tentoonstelling:
Retrospectieve Luc-Peter
Crombé: periode 1920-1965
(gratis inkom)
Zaal Kersenpit
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk

Zondag 12 januari

Nieuwjaarsreceptie
Hof ten Hemelrijk
org. N-VA Opwijk-Mazenzele
en FVV

Maandag 13 januari

Callanetics
Hof ten Hemelrijk – 20u-21u
org. Femma
Line-Dance
St. Pauluszaal – 20u-21u
org. KVLV Nijverseel

Dinsdag 14 januari

Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19u
org. Govinda

Donderdag 16 januari

AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de
speelplaats) – 19.30u – org. AA

Vrijdag 17 januari

Nieuwjaarsreceptie
Hof ten Hemelrijk
org. Open VLD
Opwijk-Mazenzele

Zaterdag 18 januari

Huiskamerconcert ‘Wel
besnaard!’ met Wido Uvin
(luit, gitaar)
https://reservaties.opwijk.be
T 052 36 51 72
Ten huize van
J. Vandaele en I. Van Lysebeth,
Groenstraat 17 – 20u
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk

Zondag 19 januari

Nieuwjaarsreceptie
en dessertenbuffet
’t Schoolhuis
org. CD&V Opwijk-Mazenzele
Dartstornooi
Hof ten Hemelrijk
org. Dartsclub Onder ‘t Dak

Maandag 20 januari

Dansnamiddag
Hof ten Hemelrijk – 14u-16u
org. OKRA
Callanetics
Hof ten Hemelrijk – 20u-21u
org. Femma
Line-Dance
St. Pauluszaal – 20u-21u
org. KVLV Nijverseel

Dinsdag 21 januari

Crea namiddag
Hof ten Hemelrijk
13.30u-16u - org. OKRA
Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19u
org. Govinda

Woensdag 22 januari

Leesfoor
Bibliotheek – 14.30u-15u
org. Bib

Donderdag 23 januari

Lezing ‘Waarom het liep
zoals het gelopen is’ met
Filip Osselaer en Freddy
Maertens
https://reservaties.opwijk.be
T 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

Vrijdag 24 januari

Receptie
Hof ten Hemelrijk – org. MRO

Zaterdag 25 januari
Kermisrestaurant
Hof ten Hemelrijk
org. KVLV Opwijk

Maandag 27 januari

Dansnamiddag
St. Pauluszaal – 14u-16u
org. OKRA
Callanetics
Hof ten Hemelrijk
20u tot 21u – org. Femma

Dinsdag 28 januari

Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19u
org. Govinda
Line-Dance
St. Pauluszaal – 20u-21u
org. KVLV Nijverseel

Donderdag 30 januari

AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de
speelplaats) – 19.30u – org. AA

Vrijdag 31 januari
Kwis
Hof ten Hemelrijk
org. Volley Opwijk

Zaterdag 1 februari

Valentijns-wijnproeverij
t.v.v. projecten m.b.t. kankerbehandeling gesteund door
de stichting Roparun
't Schoolhuis - org. Samenloop

Zaterdag 1 en
zondag 2 februari

Pannenkoekfestijn
Feestzaal De Boot
org. Sint Pauluspaardenprocessie

Maandag 3 februari

Dansnamiddag
Hof ten Hemelrijk – 14u-16u
org. OKRA
Callanetics
Hof ten Hemelrijk
20u tot 21u – org. Femma
Line-Dance
St. Pauluszaal – 20u-21u
org. KVLV Nijverseel

Dinsdag 4 februari

Zaterdag 25 en
zondag 26 januari

WINTERKERMIS
Opwijk-Centrum
org. gemeentebestuur

Zondag 26 januari

Hof ten Hemelrijk – 15u
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk

Familievoorstelling ‘Marco
Solo gaat op reis’ door
Circustheater Marco Solo
+ randanimatie door
Gezinsbond Opwijk-Mazenzele
van 4 tot 10 jaar
https://reservaties.opwijk.be
T 052 36 51 72

Crea namiddag
Hof ten Hemelrijk
13.30u-16u - org. OKRA
Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19u
org. Govinda

Woensdag 5 februari

Leerlingenconcert
Hof ten Hemelrijk
org. Kunstenacademie
Yoga- en meditatielessen
Hof ten Hemelrijk
www.opwijkyoga.be
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gemeenteraad

Gemeenteraadzitting van dinsdag 22 oktober 2019
Volgende agendapunten werden besproken:
Openbare verlichtingsinfrastructuur - Overdracht aan Fluvius – Goedkeuring.
MAT - Huishoudelijk Reglement – Kennisneming.
BBC - Rapportering - Opvolgingsrapport 2019 – Kennisneming.
Blijdorp III - Algemene vergadering 10 december 2019 - Agenda - Mandaten – Goedkeuring.
Infrax West - Algemene vergadering in buitengewone zitting - Agenda - Statutenwijzigingen - Mandaten – Goedkeuring.
Iverlek - Algemene vergadering in buitengewone zitting - Agenda - Statutenwijziging - Mandaten – Goedkeuring.
Fluvius - Buitengewone algemene vergadering - Agenda - Mandaten – Goedkeuring.
3Wplus - Omvorming tot intergemeentelijk samenwerkingsverband onder vorm van Dienstverlenende Vereniging Aanduiding vertegenwoordigers in overlegorgaan – Goedkeuring.
Adviescommissie Derdewereldhuis - Samenstelling adviescommissie 2019-2025 - goedkeuring kandidatenlijst – Goedkeuring.
Centraal Kerkbestuur - Wijziging budget 2019 kerkfabriek Sint-Paulus-Opwijk, met advies bisdom budget 2020 en nieuwe meerjarenplan 2020-2025 kerkfabriek Sint-Jozef en Sint-Paulus kerkfabrieken met advies bisdom – Goedkeuring.
Algemene vergadering OPcura - Notulen algemene vergadering OPcura – Kennisneming.
Patrimonium - Gratis grondafstand perceeltje grond Nieuwstraat naar aanleiding van omgevingsvergunning – Goedkeuring.
Patrimonium - Gratis grondafstand perceeltje grond Neerveldstraat naar aanleiding van omgevingsvergunning – Goedkeuring.
Patrimonium - Gratis grondafstand perceeltje grond Hulst naar aanleiding van omgevingsvergunning – Goedkeuring.
Adviescommissie Sport - Kandidaturen 2019 – Goedkeuring.
Gemeentelijke verkeersadviesraad - Kandidaturen 2019 – Goedkeuring.
Infrastructuur - Aankoop veegmachine met een 5-jarig onderhouds - en herstellingscontract – Goedkeuring.
Adviescommissie Vlaams beleid, integratie en inburgering - Kandidaturen 2019 – Goedkeuring.
Gemeentelijke kinderraad Opwijk - Oprichting gemeentelijke kinderraad Opwijk – Goedkeuring.
Jeugdraad - Kandidaturen 2019 - 2020 – Goedkeuring.
Adviescommissie Lokaal Overleg Kinderopvang en Huis van het Kind - Kandidaturen 2019 – Goedkeuring.
3WPlus Kinderopvang - Evaluatie – Kennisneming.
Rollend materieel - Aankoop minibus voor Schoolhuis - Goedkeuring
MOZA-IK - Beleid op leerlingbegeleiding – Goedkeuring.
Convenant Groene Gordel - Vernieuwing convenant toeristische werking 2020-2025 - Goedkeuring.
Gemeentelijke land- en tuinbouwraad - Samenstelling 2019-2023 – Goedkeuring.

Gemeenteraadzitting van dinsdag 19 november 2019
Volgende agendapunten werden besproken:
Uitzendarbeid - Algemeen kader en regels – Goedkeuring.
Verenigingswerk - Algemeen kader en regels – Goedkeuring.
Belastingen - Aanvullende belasting op personenbelasting – Goedkeuring.
Belastingen - Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing – Goedkeuring.
Meerjarenplanaanpassing - Meerjarenplanaanpassing 2 - 2019 (vaststelling van het deel gemeente) – Goedkeuring.
Meerjarenplanaanpassing - Meerjarenplanaanpassing 2 - 2019 (vaststelling van het geheel Gemeente en OCMW samen) – Goedkeuring.
Haviland - Buitengewone algemene vergadering - Agenda - Mandaten – Goedkeuring.
Iverlek - Buitengewone algemene vergadering - Agenda - Mandaten – Goedkeuring.
Cipal - Algemene vergadering - Agenda - Mandaten – Goedkeuring.
Intradura - Algemene vergadering - Agenda - Mandaten – Goedkeuring.
Verbod oneigenlijk gebruik lachgas - Aanpassing algemeen politiereglement – Goedkeuring.
RUP Okay - Definitieve vaststelling – Goedkeuring.
Onverharde wegen - Onderhoud voor de dienstjaren 2020-2022 – Goedkeuring.
ICT - Aankoop urenpakket Tobania - Intranet en Website – Goedkeuring.
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OCMW
Raad voor Maatschappelijk
Welzijn van dinsdag 22 oktober 2019
Volgende agendapunten werden besproken:
Aardgas - minimale levering aardgas tijdens de winterperiode 2019/2020 Tussenkomst voor minimale levering van aardgas in de winterperiode 2019/2020 – Goedkeuring.
MAT - Huishoudelijk reglement – Kennisneming.
BBC - Rapportering - Opvolgingsrapport 2019 – Kennisneming.
Algemene vergadering OPcura - Notulen algemene vergadering OPcura – Kennisneming.

OCMW
Raad voor Maatschappelijk Welzijn
van dinsdag 19 november 2019
Volgende agendapunten werden besproken:
Uitzendarbeid - Algemeen kader en regels – Goedkeuring.
Verenigingswerk - Algemeen kader en regels – Goedkeuring.
Haviland - Buitengewone vergadering - Agenda - Mandaten – Goedkeuring.
Meerjarenplanaanpassing - Meerjarenplanaanpassing 2 - 2019 / deel OCMW – Goedkeuring.

milieu

Premies voor dakisolatie en super
isolerende beglazing opgeheven
De provincieraad heeft beslist om de subsidiereglementen voor het plaatsen van dakisolatie en voor
het plaatsen van super isolerende beglazing op te heffen vanaf 1 januari 2020. Voor het plaatsen van
dakisolatie worden de aanvragen die voor 1 november 2019 ingediend zijn bij de provincie
Vlaams-Brabant nog behandeld.

CONTACTGEGEVENS
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

SLUITING
GEMEENTEDIENSTEN
TIJDENS
DE FEESTDAGEN

Voor het plaatsen van super isolerende beglazing zullen de aanvragen die bij netbeheerder Eandis
ingediend zijn voor 1 januari 2020 nog behandeld worden. De gegevens zullen zoals steeds doorgestuurd worden door de netbeheerder en de aanvragers zullen een vooraf ingevuld formulier
ontvangen.

Alle gemeentelijke diensten zijn
gesloten op woensdag 25 december en donderdag 26 december
2019 en op woensdag 1 januari en
donderdag 2 januari 2020.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be  wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/
leningen-premies-subsidies/premie-superisolerende-beglazing
Netbeheerder Eandis – T 078 35 35 34
Lokaal Wonen Provincie Vlaams-Brabant
T 016 26 73 28 – E lokaalwonen@vlaamsbrabant.be

Cafetaria Hof ten Hemelrijk
is gesloten van zaterdag
21 december tot en met
dinsdag 31 december 2019.

Infoblad gemeente Opwijk | december - januari 27

KERSTMARKT
OPWIJK 2019

WINTERTREFPUNT

• Zaterdag 30 november
van 18 tot 4 uur

Borchtsite Opwijk-Centrum: Drank- en eetchalets Opwijkse verenigingen

• Zondag 1 december
van 13.30 tot 24 uur

Borchtsite Opwijk-Centrum: Drank- en eetchalets Opwijkse verenigingen

WINTERSE KERSTMARKT

• Zondag 1 december
van 13.30 tot 19 uur

Opwijk-Centrum
Originele cadeautjes – heerlijke hapjes en drankjes – een vat vol
kerst- en eindejaarsideeën – heel veel sfeer en gezelligheid!
Muzikale omlijsting The Real Music Band tussen 15 en 19 uur

KERSTBRADERIJ

MIDDENSTANDERS

• Vrijdag 29 november Zondag 1 december

Opwijk-Centrum
Athena – De Hoprank – Ekskluzief – FM Shoe – Foto
Cnapelinckx – Gift & Fun – Gusto Italiano - Karbon –
Kids Boetiek – Lingerie LaHo – Meubelen Theo –
Meubelen Theo Junior – Titatimi verloten 15 goodiebags
met elk een waarde van € 300 onder hun klanten.

• Zondag 1 december

Andere deelnemers: ‘t Brouwershuis - Café ’t Bierhuis Café de 7 zonden – Café De Plets - Café Thursday’s Cafetaria Hof ten Hemelrijk – iHobby – Oxfam Wereldwinkel

Animatie:
Bezoek de kerstman op de kerstmarkt en we verwennen
je met een waardebon en snoepjes.
De Koninklijke Harmonie De Volherding brengt je in de sfeer
met de heerlijkste kerstdeuntjes.

