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Kindercarnaval
Vrijdag 21 februari van 13.30 tot 15 uur
Centrum Opwijk

edito
Beste Opwijkenaren
Hopelijk hebben jullie met zijn allen het (schrikkel)jaar 2020 goed ingezet. Deze legislatuur
heeft haar eerste werkjaar achter zich. In december 2019 stelden we het meerjarenplan
2020-2025 voor. Dit plan is een vertaling van onze beleidskeuzes en bevat onder meer
de beleidsdoelstellingen, actieplannen en een financieel luik. U vindt elders in dit infoblad meer duiding.
We vinden het belangrijk om onze burgers, verenigingen en ondernemingen op een
zo breed mogelijke manier te informeren over wat er leeft en bestuurlijk beslist
wordt in Opwijk. In 2018 gaf de door de gemeente- en OCMW-raad goedgekeurde
“Strategische nota communicatie gemeente & OCMW Opwijk” aan op welke wijze de
gemeentelijke communicatiekanalen en middelen de komende jaren verder geoptimaliseerd
konden worden. Een grondige analyse leidde tot een aantal wijzigingen. Het gemeentelijk infoblad onderging, zoals u bij deze kan vaststellen, een kleine facelift. Voortaan verschijnt het maandelijks
(met uitzondering van juli) in plaats van 6 x per jaar.
De laatste weken is er heel wat te doen geweest over het al dan niet stopzetten van ’t Opwijks Leven,
het wekelijkse huis-aan-huis magazine dat privaat wordt uitgegeven door drukkerij Heremans uit Lennik.
De beslissing hierover ligt uiteraard volledig in handen van deze zelfstandige uitgever en NIET bij het
gemeentebestuur dat hierin een adverteerder is. De laatste betaalde advertentie van onze “Nieuwsbrief”
is voorzien in de OL-uitgave van 20 februari 2020. Het gemeentelijk infoblad van maart vult deze leemte op,
onder meer door de opname van nieuws over de burgerlijke stand. De activiteitenkalender werd uitgebreid;
hierin kunnen voortaan ook alle activiteiten van het verenigingsleven worden opgenomen.
Het pad van de digitalisering van onze gemeentelijke communicatie wordt verder bewandeld en uitgediept. De gemeentelijke website/deelwebsites worden voortdurend geëvalueerd en verfijnd waar nodig.
De komst van sociale media heeft een groeiend aandeel in ons lokaal communicatiepakket. Zo zijn er facebookpagina’s van Gemeente Opwijk, Jeugddienst-Jeugdraad, Sportdienst, Gemeenschapscentrum Hof ten
Hemelrijk, Toerisme, Bibliotheek, GBS De Boot, Schoolhuis, Buitengewoon Basisonderwijs MOZA-IK en Huis
van het Kind Opwijk. Deze pagina’s bevatten recente informatie en hebben een stijgend aantal volgers.
Op dit ogenblik bekijken we de opportuniteiten om via een digitaal sociaal netwerk een buurtgerichte
communicatie op te starten. Bij een vastgestelde meerwaarde kan deze toepassing op korte termijn worden opgestart in Opwijk. Concreet gaat het om informatie die buurtversterkend werkt en gedragen wordt
door burgers/verenigingen/bedrijven, met de steun van de gemeente in een voortrekkersrol.
De informatiestaketsels langs onze invalswegen en de 4 digitale informatieborden in de 4 dorpskernen
worden vervangen door 6 moderne, digitale LED-exemplaren, met uitgebreide publicatiemogelijkheden.
Nog dit voorjaar wordt de aankoopprocedure opgestart. We voorzien een inwerkingstelling van de borden
in het najaar of begin volgend jaar.
Als gemeentebestuur staan wij
erop u zo goed mogelijk te informeren over de gemeentelijke
dienstverlening, het beleid en het
ruime culturele en maatschappelijk
aanbod. Hierbij is onze communicatiestrategie grondig onderbouwd,
resultaatgericht en wars van alle
demagogische impulsen. Laten we
dit koesteren.
Albert Beerens
Uw burgemeester
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Thuis in
de Toekomst
Hoe we leven, verandert razendsnel. Hoe we wonen ook. Maken
we in de toekomst plaats voor
meer groen? Hoe pakken we parkeerproblemen aan? Wordt het
contact met onze buren beter?
Kan iedereen straks te voet naar
de supermarkt? Wat er allemaal
anders wordt, is niet altijd even
duidelijk.
Daarom lanceert de Vlaamse
Overheid samen met onder meer
de gemeente Opwijk
“Thuis in de Toekomst”. Via deze
online woontest geef jij Opwijk
informatie over hoe je graag wilt
wonen: wat je belangrijk vindt
en wat niet. En daarmee kunnen
jullie en wij samen plannen voor
de toekomst maken. Bovendien
krijg je al een kleine inkijk in het
wonen van morgen.

Dat is zo gek niet als het klinkt.
Hoe we leven verandert razendsnel. Hoe we wonen ook. Dat brengt nieuwe
mogelijkheden met zich mee. Nieuwe mogelijkheden waar ook jij beter van wordt.
Nieuwsgierig naar het wonen van morgen?

Doe de woontest op thuisindetoekomst.be

Vlaanderen

is slim wonen en leven

Nieuwsgierig? Doe de woontest op https://www.thuisindetoekomst.be.
Affiche_A4_TIDT_parking.indd 1

Afvalkalender 2020
Midden december werd de afvalkalender 2020
verdeeld in elke brievenbus. Wie per toeval geen
afvalkalender ontving, kan een gratis exemplaar
afhalen in GAC I, Marktstraat 55 (infostand milieu of
bij de milieudienst). Zie ook: www.opwijk.be/afvalkalender. Of download de recycle app van Fostplus.
Vragen over de afvalophaling of
niet opgehaalde afvalzakken?
Afvalintercommunale Intradura
T 02 334 17 40
Digitaal meldingsformulier: www.intradura.be

29/11/19 10:23

Pin/puk-code
identiteitskaart
verloren?
Vanaf 1 januari 2020 wordt het aanvragen van
een nieuwe code voor een identiteitskaart,
een kids-id en een vreemdelingenkaart
aangerekend. De kostprijs bedraagt € 5.
Burgerzaken
Marktstraat 55, Opwijk
T 052 36 51 43 / E burgerzaken@opwijk.be
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Hoe een ‘ondergrondse afvalstraat’ gebruiken?
In onze gemeente bevinden zich 2 ‘ondergrondse
afvalstraten’:
- Parking Dorp Mazenzele aan zaal
‘De Kersenpit’
- Gemeentelijke basisschool De Boot-Sporthal
te bereiken via parking sporthal
Een ondergrondse afvalstraat bestaat uit 3 ondergrondse afvalcontainers met inwerpopeningen
langs boven:
- 1 afvalcontainer voor
papier en karton:
GRATIS gebruik
- 1 afvalcontainer voor hol glas
(wit en gekleurd):
GRATIS gebruik
- 1 afvalcontainer voor
restafval (huisvuil):
BETALEND gebruik
Voor het gebruik van de afvalcontainer voor
huisvuil moet je betalen.
Hiervoor dien je vooraf een toegangsbadge aan
te vragen bij afvalintercommunale Intradura.
Deze kost € 10, inclusief 2 gratis beurten.

Ondergrondse afvalstraat Mazenzele

Sporthal
Ondergrondse afvalstraat De Boot-

Met deze persoonlijke toegangsbadge – in de vorm
van een bankkaart – kan je de afvalcontainer 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 2:
je krijgt een vraag tot betaling van € 10 = de kostprijs
van de kaart (inclusief 2 gratis beurten). Van zodra
je dit bedrag hebt overgeschreven, krijg je de kaart
toegestuurd.

Een infobord aan de ondergrondse afvalstraat
maakt je op een duidelijke manier wegwijs in het
gebruik ervan.

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.

Hoe een toegangsbadge aanvragen voor
de ondergrondse huisvuilcontainer?
STAP 1:
je bezorgt 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.
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Indien geen toereikend saldo, wordt de toegang tot
de container geblokkeerd. Vergeet dus zeker niet
om tijdig het saldo van uw kaart aan te vullen!
Je kan de kaart heel het jaar door aanvragen.
Als je de kaart verliest, kan je op dezelfde manier
een nieuwe aanvragen bij Intradura.
Meer info: T 02 334 17 40

milieu

Wees alert met rattenklemmen
In een vorig infoblad berichtten we over de verschillende
manieren om ratten te
verdelgen. Daarbij
vermeldden we ook
de gewone rattenklem als een van
de middelen om ratten
te vangen. Wees alert waar
en hoe je deze rattenklem plaatst, zodat er geen
andere dieren slachtoffer worden. Onlangs kregen
we de melding dat er een egel in vast zat.

Het dier werd voor verzorging afgevoerd. Ga dus
zeker niet nonchalant om met rattenklemmen.
In onze berichtgevingen over rattenbestrijding is
het zo dat wij alle bestrijdingsmogelijkheden
opsommen, zoals dit ook gebeurt via andere
officiële kanalen en instanties. Het is heel belangrijk
dat u als burger zelf goed inschat welke de beste
methode is om ratten te bestrijden en in het bijzonder de risico’s voor andere kleine dieren bij het gebruik van rattenklemmen. Laat het gezond verstand
primeren. Info: www.opwijk.be/rattenbestrijding

huis van het kind
Infoavond

Positief Opvoeden
Donderdag 5 maart 2020
van 20 tot 22 uur – gratis.
Zorgcampus OPcura (zaal Satijn),
Kloosterstraat 75.
De basis van positief denken is heel simpel:
werkt een bepaalde aanpak? Doe er dan meer
van! Werkt het niet? Stop er dan mee en probeer
iets anders. Dit zoeken doe je samen met je
kinderen. Je hanteert hiervoor een open communicatie. Dit lijkt eenvoudig, maar de toepassing in
de praktijk is anders! Daarom krijg je geen zware
theorieën, wel praktische tips door de gezinscoach Pascal Bruynseels.

Deze avond richt zich tot ouders van kinderen
in de lagere school.
Inschrijven via Sociaal Huis De Wegwijzer,
Kloosterstraat 10.
T 0800 113 41 / E huisvanhetkind@opwijk.be
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GEMEENSCHAPSCENTRUM HOF TEN HEMELRIJK
Kloosterstraat 7 / 1745 Opwijk
T 052 36 51 08 / E gc.info@opwijk.be
www.opwijk.be

MUZIEKTHEATER

Donderdag 6 februari 2020 – 20.30u

DOMINIQUE VAN MALDER
& RIDE THIS TRAIN

JOHNNY CASH, THE MAN AND THE MUSIC

Het leven van Johnny Cash zit boordevol anekdotes
en straffe verhalen en zijn muziek is een onwaarschijnlijke aaneenschakeling van klassiekers.
De productie ‘Johnny Cash, The Man and The Music’
brengt die twee werelden samen in een cultureel
verantwoorde avond.
Voor de muziek zorgt Ride This Train, een zeskoppig
gezelschap, dat geldt als de beste Johnny Cashcoverband van België en omstreken. Ride This Train
is een goed bewaard geheim dat klaar is om uw zaal
op zijn kop te zetten. Al een jaar of drie spelen ze de
pannen van het dak in cafés en op festivals.

Bestel je ticke
ts online via
RESERVATIES
.OPWIJK.BE
Nu zijn ze ervaren en geroutineerd, klaar om Johnny
Cash een podium hoger te tillen. Uiteraard passeren
alle hits van Johnny Cash want zoals hij het zelf zei:
“Er is maar één ding beter dan een hit van Johnny
Cash en dat is een verzameling hits van Johnny Cash.”
Staan dus zeker op de setlist: I walk the line, Folsom
Prison Blues, A boy named Sue, Jackson, Ring of fire,
… De sympathieke muzikanten van Ride This Train
brengen ze met aandoenlijk respect en aanstekelijke
liefde voor de countrymeester.
Maar naast de band, de hits en de vergeten parels
zorgt de acteur Dominique Van Malder voor extra
spelplezier, voor passie, humor en plezante informatie.
Dominique Van Malder speelt Johnny Cash, nee, hij IS
Johnny Cash. Hij raast door tientallen prettig gestoorde
mijmeringen of staat stil bij de tragische passages uit
een gekweld bestaan. De pillen, de pijn, de prijzen,
de liefde, de diepe dalen en staande ovaties… Met een
knipoog en een kwinkslag, met een plaagstoot en een
glimlach sleurt hij je mee in de ongemeen boeiende
wereld van Cash. Het publiek wordt een avondje
ondergedompeld in het country-bad van de vijftien
jaar geleden overleden legende.
Tickets: VVK: € 13 // Reductie: € 12 // Kassa: € 15

Cultuur in een cadeaucheque
Op zoek naar een origineel cadeau? Denk eens aan cultuur in een cadeaucheque! Vanaf nu verkrijgbaar
bij Hof ten Hemelrijk. Haal deze af tijdens onze openingsuren: elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook open van 13.30 tot 16 uur en van 18 tot 20 uur.
De cheques kunnen gebruikt worden voor activiteiten
georganiseerd door het GC Hof ten Hemelrijk en
voor activiteiten goedgekeurd door
de Adviescommissie Cultuur.
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HUMOR

Donderdag 13 februari 2020 – 20.30u

PIV HUVLUV

ZIJN ER NOG VRAGEN?
Piv staat dit seizoen
20 jaar op de planken
en bleef zijn unieke
stijl altijd trouw. Zijn
gebruikelijke 45-toerenspeler is opnieuw
van de partij. Dit keer
heeft hij ook een
multifunctionele constructie meegebracht
die hem toelaat om de
actie te verplaatsen en
beeldmateriaal uit te
vergroten.

Er wordt met licht en geluid gespeeld.
Piv gaat ook de grote thema’s niet uit de weg:
de hoge zelfmoordcijfers in West-Vlaanderen,
verantwoord scheiden, het vrouwbeeld in onze
maatschappij… De inventieve callbacks (verwijzingen naar eerdere grappen) vormen het ideale
cement voor deze gevarieerde, verrassende en
vooral onweerstaanbaar grappige show.
De herkenbaarheid van zijn humor zorgt voor een
onweerstaanbare meerwaarde. In zijn 6de avondvullende show ‘Zijn er nog vragen?’ maakt Piv komaf
met de triviale vragen die hem vaak gesteld worden
na optredens. Hij beantwoordt ze voor eens en voor
altijd op heel eigen wijze. Tijdens (en wie weet ook
na) deze voorstelling kom je álles over Piv te weten.
De liedjes in je hoofd krijg je er gratis bovenop.
Tickets: VVK: € 13 // Reductie: € 12 // Kassa: € 15

MUZIEK – MIDDAGCONCERT
LAATSTE TICKETS!

Met songs als ‘Gele rozen’, ‘Als je weer wakker
wordt’, ‘Slaap m’n kind’ en ‘Bartje is een leuke naam’.

Zondag 16 februari 2020 – 15u

Midden 2018 verraste Bart met de cd ‘Tussen Ons.
Gezegd en gezongen’. Dit is ook de kapstok voor de
theatertour die Bart door Vlaanderen laat reizen.
‘Tussen Ons’ dekt vele ladingen. Hij heeft het over
zijn band met zijn publiek dat seizoen na seizoen,
show na show groter wordt. Hij noemt ze ‘de vrienden
van de rock en roll’. Hij stelt vele vragen: over liefde,
over verleden en toekomst, over dromen en fantasie.
Antwoorden doet hij met wat hij het beste kan en het
liefste doet: zingen en vertellen. Oude en nieuwe
liedjes van eigen hand, nu eens om mee te zingen,
dan weer om in te verdrinken. En heel af en toe een
sluiks uitstapje naar een sluimerend cowboy- en rock
and rollverleden. Ook zijn hit ‘Heb jij dat ook’, met
Marcel De Groot – zoon van Boudewijn – illustreert
zijn liefde voor echte country.

BART HERMAN

TUSSEN ONS. GEZEGD EN GEZONGEN.

Bart Herman startte zijn carrière met een
Engelstalig country-repertoire in binnen- en
buitenland. In 1993 brak hij door in Vlaanderen met
de hit ‘Ik ga dood aan jou’. Het werd zijn all-time
klassieker. Wat volgde was/is een lange, succesvolle
carrière als Nederlandstalige singer-songwriter.

‘Tussen Ons’ is een gevarieerde, warmhartige show
van één van de uniekste stemmen uit de Lage
Landen.
Tickets: VVK: € 18 // Reductie: € 17 // Kassa: € 20
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PIANODAYS2020

Zondag 1 maart 2020 – 11u en 14u

IMPROVISATIETHEATER

Donderdag 5 maart 2020 – 20.30u

KIM VAN DEN BREMPT

COMPAGNIE AMAI

Deze voorstelling vindt plaats
in het kader van het pianofestival PianoDays2020
(van 1/03 t.e.m. 29/03)

In oktober kwamen ze het Opwijks
podium al onveilig
maken. Het publiek
zag dat het goed was
en op 5 maart zijn ze
weer van de partij.
Dit keer brengen
ze hun Battle. Ze
gaan opnieuw aan de slag met suggesties uit het
publiek en verzinnen hilarische, idiote, vreemde en
misschien zelfs ontroerende scènes. Hoe de battle
er concreet zal uitzien, is een verrassing want bij
improvisatie weet niemand echt wat ze precies gaan
doen. Spannend dus!

MOVING HANDS

Op 1 maart geven we het startschot van
PianoDays2020. Dat doen we met intieme pianoconcerten, op bijzondere plekken in de verschillende deelnemende gemeenten. We stippelen een
fietsroute uit tussen de verschillende concertlocaties. Tussen de concerten is er tijd om van de ene
naar de andere plek te fietsen. Kim Van Den Brempt
brengt ‘Moving Hands’ in de unieke locatie van het
Opwijks klooster. De piano krijgt een minimalistisch
en hedendaags kleedje. Een meditatieve wandeling doorheen het piano oeuvre van Philip Glass
gecombineerd met enkele filmische partituren
van componisten van bij ons. In de namiddag is het
Klooster enkel bereikbaar met de fiets of te voet
door de wielerwedstrijd Brussel-Opwijk.
Tickets: € 5
Locatie: Klooster Opwijk, Kloosterstraat 50

HUISKAMERCONCERT
Zaterdag 7 maart 2020 – 20u

JAN MICHIELS
PIANO

BATTLE

Improvisatiegezelschap Compagnie Amai maakt sinds
2012 de Vlaamse en buitenlandse podia 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.
Tickets: VVK: € 8 // Reductie: € 7 // Kassa: € 10

Jan Michiels, of ook wel docent, laureaat van de
Koningin Elisabethwedstrijd, jurylid, prijzenpakker bij
(inter)nationale muziekwedstrijden, maar vooral dé
pianovirtuoos die je moet gehoord hebben.
De recitals van Jan Michiels zijn opgevat als rituelen
van (her)ontdekking via soms onverwachte combinaties van diverse momenten uit de pianoliteratuur
van Bach tot vandaag. Gun uw oren deze fantastische klanken…

Deze voorstelling vindt plaats in het kader van het
pianofestival PianoDays2020 (van 1/03 t.e.m. 29/03)
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Tickets: VVK: € 8 // Kassa: € 9
(inclusief een welkomstdrankje)
Locatie: Ten huize van I. Van Driessche en
P. Put, Nanovestraat 26, Opwijk

PianoDays2020
88 toetsen
Op zaterdag 28 maart is het Piano
Day 2020. Dit is de 88ste dag van het
jaar, zoals ook een piano 88 toetsen
telt. Piano Day werd in het leven geroepen door de
Duitse muzikant en componist Nils Frahm. Het is ondertussen uitgegroeid tot een internationaal project.
11 gemeenten
11 gemeenten uit de Brusselse Noordrand sluiten
aan bij Piano Day en plaatsen 1 maand lang de piano
centraal tijdens PianoDays2020. Zo kan je de hele
maand maart in alle hoeken van onze regio
pianoklanken horen.
1 fietsroute
Op zondag 1 maart geven we het startschot van
PianoDays2020. Dat doen we met intieme pianoconcerten, op bijzondere plekken in de verschillende
deelnemende gemeenten. We stippelen een fietsroute uit tussen de verschillende concertlocaties. Tussen
de concerten is er tijd om van de ene naar de andere
plek te fietsen. KIM VAN DEN BREMPT brengt om 11
en 14 uur MOVING HANDS in de unieke locatie van
het OPWIJKS KLOOSTER (Kloosterstraat 50). De piano
krijgt een minimalistisch en hedendaags kleedje. Een
meditatieve wandeling doorheen het piano-oeuvre
van Philip Glass gecombineerd met enkele filmische
partituren van componisten van bij ons.
29 dagen
Met PianoDays2020 bieden we van 1 t.e.m. 29 maart
pianomuziek in de hele regio. Geniet je van klassiek,
jazz of pop? Verkies je een vleugje poëzie of literatuur
erbij? PianoDays2020 voorziet alvast voor elk wat
wils. In Opwijk kan je op zaterdag 7 maart om 20u
een huiskamerconcert van JAN MICHIELS bijwonen.
I. Van Driessche en P. Put stellen hiervoor hun woning
aan de Nanovestraat 26 open. Op vrijdagvoormiddag 20 maart siert het kleinste concertzaaltje van
PIGEON de wekelijkse marktdag.
200 leerlingen
De piano begeleidt ook 200 leerlingen uit 4 lagere
scholen uit de regio. Samen met Koor&Stem vormen
ze 2 kinderkoren. In het Deeltijds Kunstonderwijs gaan
leerlingen aan de slag met pianostukjes van Belgische

componisten, onder begeleiding van MATRIX.
Zaterdag 28 maart
Op 28 maart, de officiële Piano Day 2020,
zijn we aanwezig op de luchthaven van Zaventem,
een markante plek in onze regio. Reizigers in Brussels
Airport kunnen genieten van een pianomarathon.
Deze zal gespeeld worden door professionele- en
amateurpianisten. De kinderkoren zullen de passanten in de luchthaven verrassen.
Voor deze voorstellingen kan je tickets kopen:
- Zondag 1 maart 2020: Kim Van den Brempt
in het Klooster (Kloosterstraat 50).
Tickets via https://reservaties.opwijk.be
- Zondag 1 maart 2020: Novastar
in Cc Bolwerk Vilvoorde.
- Vrijdag 6 maart 2020: De keuze van David
Thomaere – Jazzlezing in Bibliotheek Vilvoorde.
- Zaterdag 7 maart 2020:
Jan Michiels in GC Hof ten Hemelrijk Opwijk.
Tickets via https://reservaties.opwijk.be
- Zaterdag 7 maart 2020: Daniel Capelletti &
studenten Kunstacademie Zaventem
in Biblitoheek De Factorij.
- Woensdag 11 maart 2020: Claire Bourdet,
Kim Van den Brempt en Jan Bossier - La Sonate
van Marcel Proust in Cultuurhuis Meise.
- Zaterdag 21 maart 2020: Pieter & Hannelore Café Chantant in GC ’t Kwadrant.
- Zondag 22 maart 2020: Piet Kuijken
in GC De Muze Meise.
- Vrijdag 27 maart 2020: Nicolas Callot,
Bart Rodyns en Griet De Geyter
in Sacristie Abdijkerk Grimbergen.
- Zondag 29 maart 2020: Zonzo Compagnie
in CC De Factorij Zaventem.
Tickets van de partners kunnen gekocht worden
op hun websites.
Deelnemende partners regio Noordrand:
Cultuur- en gemeenschapscentra, bibliotheken,
Deeltijds Kunstonderwijs en cultuur- en vrijetijdscoördinatoren uit de gemeenten Grimbergen,
Kampenhout, Kapelle-Op-den-Bos, Machelen,
Meise, OPWIJK, Steenokkerzeel, Strombeek,
Vilvoorde, Wemmel en Zaventem. In samenwerking
met Koor&Stem en MATRIX en met de steun van
de Vlaamse Overheid.
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Echt of nep?
Laat je niet misleiden!

Een interactieve tentoonstelling
rond nepnieuws in Bib Opwijk
In tijden van internet en sociale media is de manier
waarop nieuws wordt gemaakt en verspreid grondig
veranderd. We worden geconfronteerd met een
overvloed aan informatie en tegenstrijdige berichten, die zich razendsnel verspreiden. Nepnieuws
verstoort het publieke debat, polariseert en
ondergraaft de geloofwaardigheid van traditionele
nieuwsmakers. En terecht stellen we ons de vraag:
wat kan ik nog geloven? De bibliotheek helpt je om
klaar te zien!
In onze regio lanceren de bibliotheken in het voorjaar
2020 een project rond misleiding en desinformatie. We
willen inzicht bieden in de strategieën van desinformatie én handvaten aanreiken om misleidende berichten
te ontmaskeren.

Je ontdekt hoe cijfers,
beelden en taal worden gebruikt om jou bewust
op het verkeerde been te zetten. De tentoonstelling
kan je bekijken tijdens de openingsuren van de bib.
Wil je jouw kennis verder verdiepen? Schrijf je dan in
voor het Smart Café met VUB-professor & docent
media Ike Picone op 28 maart of speel met de jeugdbeweging de Bibster-quiz.
Project in samenwerking met LINC, de bibliotheken
van Asse, Grimbergen, Kampenhout, Kapelle o/d Bos,
Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk,
Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel en Zaventem met
de steun van de Vlaamse overheid.

Van 3 tot 28 maart 2020 vind je in de bib van
Opwijk een interactieve tentoonstelling die
je laat ervaren hoe misleiding werkt.

Bibkaart niet bij? Gebruik voortaan je eID!
Vergeet je vaak je bibkaart mee te nemen als je
boeken of dvd’s wilt ontlenen? Dat is vervelend,
want de bibliotheekmedewerker heeft je bibkaart
nodig om zeker te weten dat de materialen op de
juiste lidkaart worden uitgeleend. Om problemen
te vermijden bieden we vanaf 2020 een mogelijke
oplossing aan:
Geef je eID af aan de bibliotheekmedewerker en zij
doet het nodige zodat je eID ook als lidkaart kan
gebruikt worden. Je rijksregisternummer wordt gekoppeld aan je bibkaart, waardoor je bij je volgende
bezoek ook je eID kan gebruiken als je materialen
wilt ontlenen. Ook voor de kids-ID werkt dit!
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Opgelet: gooi je originele lidkaart zeker niet weg.
Onze bibliotheek maakt immers deel uit van het
Bibliotheeknet Vlaams-Brabant: met de bibkaart
van Opwijk kan je ook terecht in de andere VlaamsBrabantse bibliotheken. Niet alle bibliotheken aanvaarden echter de eID als lidkaart, je bibkaart heb je
daar dus nog nodig.

Smart café
Omwille van het groot succes van de Smart Cafés
in 2019 gaan we ook nu verder met de interactieve
themasessies rond tablet- en smartphone gebruik.
Tijdens het Smart Café ontdek je samen met anderen de uitgebreide mogelijkheden van je toestel en
wissel je ervaringen uit.
Op zaterdag 22 februari gaat het Smart Café over
online betalen. We gaan dieper in op de mogelijkheden om te betalen en te bankieren met je toestel.

Alle Smart Cafés vinden plaats van 9 tot 12 uur in
de leeszaal van de bibliotheek, Kloosterstraat 7.
De inschrijvingen verlopen via Archeduc.
E info@archeduc.be / T 02 454 54 01

Op zaterdag 28 maart toont Ike Picone hoe je fake
news en hoaxes op sociale media ken herkennen.

Maart is Jeugdboekenmaand

In 2020 is KUNST het thema van de Jeugdboekenmaand. We hebben het over hoe kunst je fantasie en
verbeelding stimuleert. Over waarnemen – in de zin
van kijken, maar ook in de zin van luisteren en voelen. Over kunst als middel om iets uit te drukken, of
dat nu jezelf, een idee, gedachte, een gevoel, een
sfeer of nog iets anders is. Kunst gaat over meer dan
alleen maar mooie dingen. Het zet iets in beweging.
Het trekt je verbeelding op gang. Het roept een
gevoel op. Het triggert de nieuwsgierigheid. Het zet
je aan het denken. Je zou kunnen zeggen dat het
kunstwerk op zich pas het begin is. We ontdekken
kunstig gemaakte – knap geschreven of prachtig
geïllustreerde – boeken.
Er komen ook verschillende jeugdschrijvers langs
in de bib. Illustratrice Marjolein Pottie en jeugdschrijvers Stefan Boonen, Karla Stoefs en
Luc Embrechts komen kennis maken met
de bibliotheek en de kinderen van Opwijk.

Wat
doet

kunst

?

2020
1 –31 maart
nd.be
Jeugdboekenmaa
iedereenleest.

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 Isabelle Vandenabeele — vorm Kris Demey

De bibliotheek biedt aan alle scholen in de gemeente de kans om deel te nemen aan verschillende
activiteiten om het lezen te bevorderen. Er zal
opnieuw verteld, voorgelezen en gespeeld worden.

Opgelet: al deze activiteiten vinden plaats
in klasverband.
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bibliotheek

Leesclub bib Opwijk
De leesclub komt ook dit jaar regelmatig samen om boeken te
bespreken. Op maandag 9 maart is het boek “Mazzel tov” van
Margot Vanderstraeten het onderwerp van het gesprek.

Leesfoor
De Leesfoorvrijwilligers komen in
actie op woensdagen 12 en 26
februari en 11 en 25 maart 2020.
Vergeet je spaarkaart niet om het
vossenstickertje te kleven want
5 deelnames aan Leesfoor is een
geschenkje waard!

Kunstwerken
in de bib
Stripdorp Opwijk op 16 mei 2020
Opwijk heeft doorheen de jaren een zekere faam opgebouwd als
stripdorp. Stripdorp is ook de naam waaronder de eerste
gemeentelijke stripbeurs in 2018 plaats vond. In 2020 organiseert
de bibliotheek op zaterdag 16 mei samen met
vrijwilligers en met de andere vrijetijdsdiensten
de tweede editie van dit evenement voor families en stripliefhebbers van alle leeftijden.

De Academie voor Beeldende en
Audiovisuele Kunst stelt in de bib
tentoon. Tussen de boekenrekken
vind je werk van de 6- tot 17-jarigen. Het thema is KUNST! De academieklassen bevinden zich in de
Sint-Annasite, Processiestraat 24.
Als je meer info over de academie
wil, kan je mailen naar
gabk@liedekerke.be of surfen
naar www.liedekerke.be/ABAK.

Maak nu kennis met Hopper, de mascotte
van Stripdorp Opwijk!
Deze creatie van Jessica Raes is een avontuurlijk,
actief personage dat zowel mannelijk als
vrouwelijk zou kunnen zijn en een vuursalamandertje uit Kravaalbos bij zich heeft.

Nieuwe
openingsuren
bibliotheek sinds
1 januari 2020:

Hopper zal ons regelmatig wijzen op
stripnieuwtjes. Tijdens de komende
maanden zal je de mascotte ook
steeds meer in het straatbeeld zien
verschijnen. Nu nog zonder kleur
maar hoe dichter bij 16 mei hoe
kleurrijker!

• Maandag
• Dinsdag
• Woensdag
• Donderdag
• Vrijdag
• Zaterdag
• Zondag
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gesloten
15.30 tot 20 uur
14 tot 17 uur
15.30 tot 20 uur
9 tot 12 uur
9 tot 12 uur
gesloten

sport

Wielerwedstrijd
Brussel-Opwijk
Op zondag 1 maart 2020 start het wielerseizoen
met de 70e editie van de beloftenklassieker BrusselOpwijk. De wedstrijd voor beloften Heren wordt op
gang geschoten aan het Koning Boudewijnstadion op
de Heizel. Dezelfde dag is er ook een wedstrijd voor
beloften Dames met eveneens Brussel als startplaats.
De aankomstzone ligt aan het Heiveld (sporthal). Vele
straten van het centrum zijn niet bereikbaar gedurende
de wedstrijd.

gemeente

GBS De Boot
officieel geopend

De leerlingen van
Gemeentelijke Basisschool
De Boot in Opwijk maken
voortaan in hun nieuwe
schoolgebouw mooie jeugdherinneringen. Op donderdag 12 december 2019 vond
de feestelijke opening plaats.

Buurtbewoners en aangelanden dienen rekening
te houden met verkeershinder en het tijdelijk
verkeersvrij zijn van heel wat straten.
Meer info en details vind je op www.opwijk.be
en www.brusselopwijk.be.

Buurtfeest
Bunderstraat, 13e kerstdrink
vrijdag 27 december 2019
Organisatie: Lourekensreitecomité.

Het gemeentebestuur ondersteunt de organisatie van een buurtfeest met een feestcheque van
200 euro! Alle info: www.opwijk.be
(vrije tijd/cultuur/subsidiereglement)

De energiezuinige nieuwbouw omvat 12 kleuterklassen, 18 klassen voor basisonderwijs, 2 zorgklassen, een leraarslokaal, een secretariaat, een directiekantoor,
ICT-ruimte, een refter/feestzaal (400 zitplaatsen) met polyvalente ruimte en een volledig uitgeruste keuken,
een aparte afdeling voor buitenschoolse kinderopvang. Daarnaast werd ook een speelplaats met een kunstgrasvoetbalveldje aangelegd. De totale bouwprijs bedraagt € 9.000.000, waarvan € 5.101.250 gesubsidieerd door
Agion (agentschap voor infrastructuur in het onderwijs). Meer info: www.opwijk.be/openingdeboot
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brandweer

Alexis, een moedige man
Ik hoor dat jij iets bijzonder hebt gedaan?
Wat is er gebeurd?
Woensdag ga ik gewoontegetrouw naar mijn vriendin
in Asse en neem ik rond 11 uur de bus. Dit verliep op 11
december vorig jaar anders dan verwacht. Ik wandelde
in de Karenveldstraat en rook iets abnormaal. Wanneer
ik opkeek, zag ik allemaal rook uit een raam komen van
een appartementsgebouw op de tweede verdieping.
Onmiddellijk erna riep een tiener om hulp. Samen
met een man die iets verder op een werf werkte en de
hulproep ook had gehoord, betraden we het gebouw.
We klopten op alle deuren die we passeerden en raadden de bewoners aan om naar buiten te gaan. Vrij snel
stonden we in het desbetreffende appartement. De jongen had een kastrol met frituurolie op een elektrisch
vuur gezet en de vlammen sloegen omhoog. Ik vroeg de jongen om naar de brandweer te bellen. Verbazend
genoeg kende hij dit noodnummer niet en had hij zijn gsm niet bij zich. Toen ik naar de omstaanders riep om te
bellen, stonden ze allemaal op de stoep te filmen. Zucht!
De keukenkast begon al te smeulen. De jongen zette de elektriciteit af en ik zocht naar een handdoek die ik nat
maakte en over de brandende pot wou leggen. Dit was niet zo simpel en de eerste poging mislukte, met een
steekvlam tot gevolg. Ineens was ik alleen in het appartement. Ik besloot het nog één keer te proberen en toen
lukte het! Net op dat ogenblik arriveerden de hulpdiensten. Op hun aandringen reed ik mee met de ambulance
en liet ik me onderzoeken. Mijn tijdelijke souvenirs waren hoesten en hoofdpijn. Gelukkig was er niets ernstig en
lieten de hulpdiensten me al snel uit het ziekenhuis. Achteraf bekeken ben ik verschoten van de moed die ik aan
de dag legde, want ik ben normaal erg stressgevoelig.

welzijn

Gezonde Gemeente
Opwijk is door de Vlaamse Overheid erkend
als Gezonde Gemeente. Met het DNA-project
wordt er bovendien gewerkt aan een actief
Drugs- eN Alcoholpreventiebeleid, met allerlei
acties doorheen verschillende beleidsdomeinen.
Voortaan worden tijdens alle gemeentelijke recepties, naast cava,
alcoholvrije bubbels aangeboden. Drinken en rijden onder invloed
gaan nooit samen! Daarnaast worden ook dit jaar weer heel wat
gezondheidsactiviteiten georganiseerd. Laatste info: www.opwijk.be.
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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

Belangrijke tips van de Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
Proficiat aan deze man, voor zijn koelbloedig
optreden! Het doven van vuur uit een pot of pan
(dat meestal ontstaat omdat vetstoffen of oliën vuur vatten) gebeurt inderdaad best met een
vochtige doek, waarbij je ook meteen de kookplaat
uitschakelt.
- Breng jezelf niet in gevaar.
- Schakel de kookplaat uit.
- Onderneem één bluspoging met een vochtige
doek.
- Ben je onzeker? Vind je de situatie te gevaarlijk
of is de hitte te groot? Verlaat dan meteen
de woning en breng jezelf en de andere
aanwezigen eerst in veiligheid.
- Eens je veilig buiten bent geraakt, bel je de
brandweer op het noodnummer 112. Heb je
een smartphone? Download dan de app 112 BE
en bel via de app. Zo weet de operator van de
noodcentrale meteen waar je je bevindt. Dit
kan belangrijk zijn wanneer de lijn plots zou
wegvallen of je zelf te fel in paniek bent om je
adres duidelijk door te geven.

Via het noodnummer 112 kan je niet alleen de
brandweer, maar ook medische hulp inroepen,
indien je brandwonden opliep of werd bevangen
door de rook.
Maar onze belangrijkste tip is toch om beter preventief al de juiste maatregelen te nemen:
- Voorzie je woning van voldoende rookmelders. Je hangt die best niet in de keuken. Dat
is op zich geen probleem, want rook verspreidt zich snel en de eerstvolgende rookmelder in de naastgelegen ruimte zal snel
van zich laten horen. Dankzij je rookmelder
ben je alvast gealarmeerd.
- De volgende stap is zo snel mogelijk naar
buiten geraken. Dat lijkt makkelijk, maar
het gebeurt soms dat je de gebruikelijke
weg naar buiten ontoegankelijk is geworden
omdat er bijvoorbeeld teveel rook is. Stel
daarom voorafgaand een vluchtplan op. Dat
hoeft niet uitgebreid te zijn en er zijn ook
geen vormvereisten voor. Bespreek gewoon
met je huisgenoten op welke manier je het
huis uit kan, mocht de gang naar de voordeur,
de slaapkamergang,… onder de rook hangen:
hoe geraken we buiten? En wat als we niet
weg geraken? Hoe isoleer ik me dan best af
van de rook (bijvoorbeeld door natte doeken
onderaan de deur van je kamer te leggen)
totdat de brandweer me komt redden?

Ken je noodnummers! Zo vermijd je dat mogelijk kostbare tijd verloren gaat!
112, Europese noodcentrale: 112 is het Europese noodnummer. Het kan in 27 lidstaten van de Europese
Unie gebruikt worden in geval van een noodsituatie. Wie naar dit nummer belt, komt terecht bij de centrale
van de hulpdiensten. Deze kan de politie, een medisch team of de brandweer ter plaatse sturen.
APP 112 BE: Installeer de app 112 BE op je smartphone en bel via deze gebruiksvriendelijke app naar de noodcentrale. Het grote voordeel van deze app, is dat de operator van de noodcentrale meteen de GPS-coördinaten
ontvangt van de exacte plek waarop je je op dat moment bevindt. Dit laat toe de hulpdiensten naar de meest
exacte locatie te sturen, ook wanneer je je niet op een gekend adres bevindt (bijvoorbeeld bosgebied).
101, Politie: voor dringende politiehulp, bel je naar 101. Wie in België bijvoorbeeld naar noodnummer 112
belt voor de politie, wordt naar 101 doorgeschakeld. Merk je iets verdacht op, bij een ongeval, ben je getuige
of slachtoffer van een inbraak,... dan kan je 101 bellen.
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gemeente
OCMW

Meerjarenplan 2020-2025
Tijdens de gemeente- en OCMW-raad van 17
december 2019 werd het meerjarenplan 2020-2025
goedgekeurd.
Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat elke
gemeente en OCMW een strategisch meerjarenplan
moet opmaken zodat het lokaal bestuur vanuit een
welbepaalde visie een beleid op lange termijn kan
uitstippelen.
Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota
en een financiële nota, waarin de doelstellingen
voor de periode van de huidige legislatuur zijn
beschreven. In de strategische nota worden
de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor
het extern en intern te voeren lokaal beleid op
elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven.
In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe het
financiële evenwicht wordt gehandhaafd en worden
de financiële consequenties van de beleidsopties
van de strategische nota weergegeven.
Het strategisch meerjarenplan van Opwijk is
gebaseerd op het politieke bestuursakkoord
en kwam tot stand na de raadpleging van
de gemeentelijke diensten. Het college van
burgemeester en schepenen bepaalde de
prioriteiten in functie van de budgettaire ruimte.
Het meerjarenplan hield rekening met de door
gemeente opgemaakte ‘omgevingsanalyse’, een
onafhankelijke analyse die werd opgemaakt vóór de
gemeenteraadverkiezingen van 2018.
Alle gemeentelijke adviesraden werden uitgenodigd
op een infoavond en brachten - voorafgaand aan de
gemeente- en OCMW-raadszitting van december
- een advies uit. Tijdens de gemeenteraad van
17 december 2019 werd de definitieve versie van
het meerjarenplan voorgelegd en goedgekeurd.
Hierna enkele accenten…

Schuldafbouw en toch voldoende investeringen
De algemene belastingen – de algemene
personenbelasting en de onroerende voorheffing
– worden niet verhoogd. De impact van de federale
taks shift zorgt voor een serieuze vermindering
van inkomsten (€ 5.000.000 over de periode
meerjarenplan), maar het financieel evenwicht
wordt bewaakt zodat er voldoende investeringen
mogelijk zijn. De lokale belastingtarieven worden
onder de loep genomen. Ook hier worden geen
verhogingen voorzien, hoogstens aanpassingen aan
de index.
Nadruk op duurzaamheid, fietspaden en goede
infrastructuur bij investeringen
Het meerjarenplan voorziet voor ongeveer
€ 19.000.000 aan investeringen. Dit is nodig om
de inhaalbeweging van de vorige legislatuur verder
te zetten. Opwijk kende immers in de periode
2005-2013 een enorme bevolkingsaangroei.
Uiteraard moet er dan geïnvesteerd worden in
onze voorzieningen, onder meer in scholen,
sportinfrastructuur, fietspaden en wegen.
De nood is in elk geval hoog. Deze legislatuur wordt
ingezet op de realisatie van de eerste fase van
de Vetweyde, met een sporthal en jeugdinfrastructuur (€ 4.150.000), een nieuwe
werkliedenloods (€ 3.750.000), fietspaden in
Neerveldstraat, Mansteen en volgende(n),
het rioleringsproject in de Kalkestraat,…
Verder is er ook budget voorzien voor de renovatie
van de huidige sporthal (€ 327.000), voor het
vervangen van de tent en vernieuwen van de
toiletten van het gemeenschapscentrum Hof ten
Hemelrijk, voor het ombouwen van een deel van
de huidige IBO (voor- en naschoolse kinderopvang)
tot een locatie voor Kind en Gezin en voor de komst
van een ‘sociale kruidenier’. Opwijk blijft gaan voor
een duurzame gemeente en zet de strijd tegen het
zwerfvuil verder.
Het volledige meerjarenplan kan u terugvinden
op www.opwijk.be/mjp-2020-2025.
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gemeente

sociaal huis

1745e volger Facebook- Gezocht:
pagina gemeente
vertaalvrijwilligers

Het gemeentebestuur zet meer en meer in op
de uitbreiding van haar digitale dienstverlening.
Ook het communiceren via de gemeentelijke
Facebookpagina’s maakt hier deel van uit. Op de
pagina van de gemeente vind je heel wat (diverse)
berichten terug en ook de evenementenkalender.

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.

Het voorbije jaar vergrootte het aantal volgers met
meer dan duizend, onder meer een gevolg van
een intensifiëring van de geposte berichten en een
betere afstemming van lokale evenementen.

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.

Waarom eens niet onze 1745e volger (postcode
Opwijk) in de bonnetjes zetten, dachten we. En zo
geschiedde. Jan Van Cutsem werd begin december officieel ontvangen op het gemeentehuis, in
aanwezigheid van vriendin Cristien en zoon Karel.
“Ik ben aangenaam verrast om de ‘winnaar’ te zijn.
“Digitale communicatie wordt alsmaar belangrijker.
Facebook is een goed medium als communicatiekanaal”, vertelt Jan.
Hij ging tevreden huiswaarts met een cadeaubon
van € 50 en een fles (H)Opwijks bier.
www.facebook.com/gemeenteOpwijk
Andere actieve Facebookpagina’s:
Jeugddienst-jeugdraad / Hof Ten Hemelrijk /
Toerisme Opwijk Sportdienst / Bibliotheek /
GBS De Boot / Schoolhuis / BuBaO MOZA-IK /
Huis van het Kind Opwijk.

“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.
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vrijwilliger in de kijker

Heidi Segers, gemachtigd opzichtster
Dit keer zit Heidi Segers in de stoel van de geïnterviewde.
Ze wacht me op in de leraarskamer van de basisschool ’t Luikertje in Nijverseel.
om zo veilig de schoolpoort te
bereiken. Gemachtigde opzichters
helpen dus mee aan een veilige
schoolomgeving voor kinderen.
We krijgen er zelfs een opleiding
over.
Veel kinderen komen te voet of
met de fiets naar school. Toch
kiezen ouders heel vaak voor de
auto omdat ze de schoolomgeving
niet verkeersveilig genoeg vinden.
Door het foute parkeergedrag
wordt de schoolomgeving nog
onveiliger. Het gevolg is dat veel
kinderen met de wagen worden
gebracht.
Bedankt dat we je mogen interviewen vanuit de vrijwilligerscentrale. Welke taak neem jij
vrijwillig op in deze school?
Al van de peuterklas gaat onze
dochter hier in ’t Luikertje naar
school. Overdag ben ik thuis en ik
bleef ’s morgens al eens staan aan
de schoolpoort om een babbeltje
te slaan met andere mama’s. Op
een dag heeft de directeur ons
benaderd en gevraagd of we een
handje wilden helpen op school.
En sinds vorig schooljaar ben ik
gemachtigd opzichtster.

Dat foute parkeergedrag, hoe
ga je daarmee om? Dat lijkt me
niet zo simpel?
Nee, dat klopt. Het is jammer en
soms begrijp ik het niet goed.
De school heeft zelfs een kleine
parking, iets verderop in de straat.
Ik benoem het foute parkeergedrag aan de bestuurders en vraag
hen dan om elders te parkeren.
Soms schakelen we de hulp in van
wijkagenten voor de struisvogelparkeerders om te vormen naar
een parkeerpauw, maar tevergeefs.

Wat moeten we onder
‘gemachtigd opzichter’
verstaan?
Je zal me zien staan aan het
zebrapad voor de schoolpoort
met een reflecterend stopbordje, een driekleuren armband en
een fluorescerende vest. Ik help
kinderen de straat oversteken

Uhum, struisvogelparkeerders???
Parkeerpauw???
Grappige benamingen, hè.
De directeur vertelde me over de
website van verkeersouders.be en
daar hebben we enkele pakketten besteld met parkeerkaarten
die het gewenste en ongewenste parkeergedrag beschrijven.
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Er is bijvoorbeeld ook de naam
‘parkeermossel’ en daarbij staat de
volgende beschrijving: “Deze soort
tref je vooral in de kiss and ride
zones rond de scholen. In plaats van
meteen weer te vertrekken, blijft
een parkeermossel graag plakken”.
Als je iets mocht wensen als
gemachtigd opzichtster, wat
zou dat dan zijn?
Mijn grootste wens is eigenlijk
dat iedereen beseft dat we allen
samen voor een veilige schoolomgeving kunnen zorgen. Met onderstaande tips moet dat lukken:
1. Parkeer nooit of sta nooit stil
op een zebrapad.
2. Blijft niet te lang staan op
de kiss and ride zone.
3. Parkeer niet op de eerste
de beste plek, maar respecteer
de wegcode.
4. Parkeer niet voor of
op iemands oprit.
Heidi, bedankt voor dit gesprek
en voor je positieve inzet!
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

onderwijs

Digitaal inschrijvingssysteem
voor nieuwe leerlingen
2e aanmeldingsperiode van 2 t.e.m. 31 maart 2020
Belangrijk om doen
Eerst wordt het kind
Digitaal
aangemeld, daarna
schrijft men het in.
inschrijvingssysteem
Aanmelden gebeurt
voor kleuter- en
door tijdens de
lagere scholen
voorziene tijdsvanaf schooljaar
spanne via https://
2 0 2 0 -2 0 2 1
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
Je kind inschrijven in school verloopt vanaf heden
aanmeldingsperiode.
heel wat eenvoudiger. Voortaan maken alle kleuter- en lagere scholen van Opwijk (met uitzondeNa de aanmeldingsperiode krijg je een aanmelring van het buitengewoon basisonderwijs) gebruik
dingsdocument met de gegevens van de school
van het digitaal inschrijvingssysteem. Aandacht:
waar je je kind kan inschrijven. Als ouder maak je
deze centrale inschrijvingsprocedure is enkel van
dan zelf een afspraak met deze school om je kind
toepassing bij nieuwe inschrijvingen.
in te schrijven. De inschrijving van het kind is pas
definitief van zodra de leerlingenfiche ondertekend
Het nieuwe inschrijvingssysteem is een gevolg van
wordt in de school zelf.
de beslissing van de Vlaamse Regering om kampeertoestanden voor de schoolpoorten zinloos te
Deze aanmeldingsprocedure wordt georganiseerd
maken. We vinden het zeer belangrijk om iedereen
door de gemeente Opwijk in samenwerking met
dezelfde kansen te geven om zijn/haar kind in te
de kleuter- en basisscholen: GBS De Boot Opwijk schrijven in een school naar keuze.
De Leertrommel Opwijk - De Duizendpootrakkers
Opwijk - Kleuterschool ’t Neerveldje Opwijk De procedure en de te volgen stappen worden
’t Luikertje Nijverseel - De Lettertuin Droeshout uitgelegd in een handige brochure. Deze kan je ook
De Knipoog Mazenzele.
digitaal terugvinden via https://vrijetijd.opwijk.be/
digitaalinschrijvingssysteem-kleuter-en-lagere-scholen.

Infoblad gemeente Opwijk / februari 2020 / 19

Vakantieaanbod
krokusvakantie 2020
Sportkamp
sportdienst
Gemeente
Opwijk
Wie:

Kinderboerderij
Grootveld
Wie:
Activiteiten:

Lagere schoolkinderen
Het kamp start om 9 en eindigt om 16 uur.

Wanneer:
Prijs:

maandag 24 t.e.m. 28 februari 2020
Inwoner: € 8/dag
Niet-inwoner: € 10/dag

Online inschrijven: https://reservaties.opwijk.be

vanaf maandag 6 t.e.m. zondag 19 januari 2020

Locatie:
Meer info:

Sporthal (Heiveld 65, 1745 Opwijk)
www.opwijk.be
T 052 36 51 07 of
E sportdienst@opwijk.be

Het Speelhuis
Wie:

Kinderen vanaf 2,5 jaar tot en met 12 jaar.

Voor- en naopvang is mogelijk na overleg met
de ouders. Inschrijven per dag is mogelijk.

Wanneer:
Prijs:
Telefonisch
inschrijven:
Locatie:
Meer info:

Prijs:

Van maandag 24 t.e.m. woensdag 26 februari 2020
(donderdag 27 en vrijdag 28 februari gesloten)
Inwoner: € 8,39/dag
Niet-inwoner: € 10,49/dag
Voor- en naopvang kost € 0,97 per begonnen half uur

Online inschrijven: www.i-school.be/login

vanaf maandag 6 januari t.e.m. zondag 16 februari 2020

Locatie:
Meer info:

Het Speelhuis (Schoolstraat 85, 1745 Opwijk)
www.3wplus.be/kinderopvang
T 052 35 33 58 of
E speelhuis@3wplus.be
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Van maandag 24 februari t.e.m. vrijdag 28 februari 2020.
€ 122/week
(vanaf het 2de kind betaal je de helft van de prijs)
€ 26/dag (€ 18/dag na 5 dagen)
T 052 37 06 83 / 0478 68 48 47
Kinderboerderij Grootveld (Grootveld 33, 1745 Opwijk)
www.kinderboerderij-opwijk.be

Creakamp voor Ridders
en Jonkvrouwen in Nijdrop
Wie:

Kinderen van 9 tot en met 12 jaar.
Welkom van 9 tot 16 uur.

Activiteiten:

Welkom van 9 tot 16 uur. Voor- en naopvang is mogelijk
van 6.30 tot 18.30 uur. Inschrijven per dag is mogelijk.

Wanneer:

Afrikaanse dans, verzorgen van dieren, pony rijden,
brood bakken, platte kaas bereiden, composteren,
knutselen, kleien, labyrint met hooi,…
Welkom van 9 tot 16 uur.

Welkom van 8.30 tot 16.15 uur.
Voor- en naopvang is mogelijk van 6.30 tot 18.30 uur
door Het Speelhuis. Op donderdag en vrijdag is er geen
mogelijkheid tot opvang in Het Speelhuis. Dan voorziet
de sportdienst opvang van 8 tot 9 uur en van 16 tot
17 uur. Inschrijven per dag is mogelijk.

Kinderen vanaf 2,5 jaar.

Ridderwapens maken, muziekinstrumenten, filmpjes,
een prinsessenkleed en een maliënkolder,
een drieluik beschilderen en leren borduren.
Tentoonstelling van alle werkjes tijdens
de Zomerhappening op 15 augustus 2020.

Wanneer:
Prijs:

Van maandag 24 februari t.e.m. vrijdag 28 februari 2020
€ 20/dag
€ 80/week

Online inschrijven: www.nijdrop.be/creakamp
Locatie:
Meer info:

Nijdrop vzw (Kloosterstraat 9 – 1745 Opwijk)
www.nijdrop.be
T 052 35 61 65
E info@nijdrop.be of griet@nijdrop.be

Vakantieaanbod
paasvakantie 2020
Sportkamp
sportdienst
Gemeente
Opwijk
Wie:

Kinderboerderij
Grootveld
Wie:
Activiteiten:

Lagere schoolkinderen
Het kamp start om 9 en eindigt om 16 uur.

Wanneer:
Prijs:

Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 april 2020
(op werkdagen, maandag 13 april gesloten)

vanaf maandag 2 t.e.m. zondag 15 maart 2020

Locatie:
Meer info:

Sporthal (Heiveld 65, 1745 Opwijk)
www.opwijk.be
T 052 36 51 07 of
E sportdienst@opwijk.be

Het Speelhuis
Wie:

Kinderen vanaf 2,5 jaar tot en met 12 jaar.
Welkom van 9 tot 16 uur. Voor- en naopvang is mogelijk
van 6.30 tot 18.30 uur. Inschrijven per dag is mogelijk.

Wanneer:
Prijs:

Voor- en naopvang is mogelijk na overleg met
de ouders. Inschrijven per dag is mogelijk.

Wanneer:
Prijs:

Inwoner: € 8/dag
Niet-inwoner: € 10/dag

Online inschrijven: https://reservaties.opwijk.be

Van maandag 6 t.e.m. vrijdag 17 april 2020
(op werkdagen, maandag 13 april gesloten)
Inwoner: € 8,39/dag
Niet-inwoner: € 10,49/dag
Voor- en naopvang kost € 0,97 per begonnen half uur.

Telefonisch
inschrijven:
Locatie:
Meer info:

vanaf maandag 2 t.e.m. zondag 29 maart 2020

Meer info:

Het Speelhuis (Heiveld 63, 1745 Opwijk)

Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 april 2020
(op weekdagen).
€ 122/week
(vanaf het 2de kind betaal je de helft van de prijs)
€ 26/dag (€ 18/dag na 5 dagen)
T 052 37 06 83 / 0478 68 48 47
Kinderboerderij Grootveld (Grootveld 33, 1745 Opwijk)
www.kinderboerderij-opwijk.be

Move4kids
Wie:
Activiteiten:
Wanneer:
Prijs:

Kinderen van 3 tot 12 jaar.
Loop- en tikspelen, springkastelenfestival,
basketbal, voetbal, badminton, enz.
Week 1: van maandag 6 t.e.m. vrijdag 10 april 2020.
Week 2: van dinsdag 14 t.e.m. vrijdag 17 april 2020.
Week 1: € 110/week
Week 2: € 88/week

Online inschrijven: www.move4kids.be
Locatie:

Online inschrijven: www.i-school.be/login
Locatie:

Afrikaanse dans, verzorgen van dieren, pony rijden,
brood bakken, platte kaas bereiden, composteren,
knutselen, kleien, labyrint met hooi,…
Welkom van 9 tot 16 uur.

Welkom van 8.30 tot 16.15 uur.
Voor- en naopvang is mogelijk van 6.30 tot 18.30 uur
door Het Speelhuis. Inschrijven per dag is mogelijk.

Kinderen vanaf 2,5 jaar.

Meer info:

VKO Opwijk
(Karenveldstraat 23,
1745 Opwijk)
www.move4kids.be
E info@move4kids.be

www.3wplus.be/kinderopvang
T 052 35 33 58
E speelhuis@3wplus.be
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Donderdag 13 februari

Activiteiten vanaf
8 februari 2020 tot
en met 9 maart 2020

februari
Zaterdag 8 februari

28e Valentijntjeswandeling
Zaal Familieheem Nijverseel –
start tussen 07.30u en 15u
org. WSV Horizon Opwijk
Prinsverkiezing
St. Pauluszaal
org. VZW De Gatspoëters

Humor met PIV HUVLUV
‘Zijn er nog vragen?’
Tickets:
https://reservaties.opwijk.be
052 36 51 08
Hof ten Hemelrijk – 20.30u
org. GC Hof ten Hemelrijk
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de
speelplaats) – 19.30u – org. AA

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

Vrijdag 14 en zaterdag
15 februari

Donderdag 20 februari

Maandag 10 februari

Zaterdag 15 februari

Dinsdag 11 februari

Voordracht “De wereld draait
rond, waarom draait alles dan
vierkant” door Manu Adriaens
(Neos-leden: € 6 – niet leden: € 11)
Hof ten Hemelrijk – 15u - org. Neos
Yoga
Hof ten Hemelrijk - 19.45u
org. Govinda

Woensdag 12 februari

Leesfoor
Bibliotheek – 14.30u - org. Bib
Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19u
www.opwijkyoga.be

Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19.45u
org. Govinda
Crea
Hof ten Hemelrijk – 13.30u
org. OKRA

Grootoudersfeest
St. Pauluszaal – 13.30u
org. VBS ‘t Neerveldje

Eetfestijn
De Kersenpit – 17.30u-21u
org. VBS De Knipoog

Dansnamiddag
Hof ten Hemelrijk – 14u
org. OKRA
Callanetics
Hof ten Hemelrijk – 20u
org. Femma
Line-dance
St. Pauluszaal – 20u
KVLV Nijverseel
Infoavond Bouwmeesterscan
Hof ten Hemelrijk – 19.30u
org. Grondgebiedzaken Opwijk

Dinsdag 18 februari

Vrijdag 14 februari

Eucharistieviering
St. Pauluszaal – 12u - org. COCC

Zondag 9 februari

Line-dance
St. Pauluszaal – 20u
org. KVLV Nijverseel

Valentijn TD
Loods Wijngaardstraat 120 – 21u
org. KSA Opwijk
Quiz
St. Pauluszaal – 20u
org. Ouderraad De Boot
Kaasfestijn
Feestzaal De Boot – org. MOZA-IK

Zondag 16 februari

Muziekconcert met Bart
Herman ‘Tussen ons gezegd
en gezongen’
Tickets:
https://reservaties.opwijk.be
052 36 51 08
Hof ten Hemelrijk – 15u
org. GC Hof ten Hemelrijk
Eucharistieviering
St. Pauluszaal – 12u - org. COCC

Maandag 17 februari
Dansnamiddag
Hof ten Hemelrijk – 14u
org. OKRA
Callanetics
Hof ten Hemelrijk – 20u
org. Femma
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Voordracht door Marc De Bie.
Het Koningshuis en Leopold II
Hof ten Hemelrijk – 20u
org. Landelijke Gilde
Opwijk-Mazenzele
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de
speelplaats) – 19.30u – org. AA

Vrijdag 21 februari

Kinderkarnaval
Centrum Opwijk
org. VZW De Gatspoëters

Zaterdag 22 februari

Brussel-Opwijk voor
wielertoeristen
St. Pauluszaal
org. vzw Verenigde Opwijkse
Wielerclub

Zondag 23 februari
Eucharistieviering
St. Pauluszaal – 12u
org. COCC

Maandag 24 februari
Dansnamiddag
Hof ten Hemelrijk – 14u
org. OKRA
Line-dance
St. Pauluszaal – 20u
org. KVLV Nijverseel

Dinsdag 25 februari

Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19.45u
org. Govinda

Woensdag 26 februari

Leesfoor
Bibliotheek – 14.30u - org. Bib
Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19u
www.opwijkyoga.be

Donderdag 27 februari

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

Zaterdag 29 februari
Quiz
Hof ten Hemelrijk – 20u
org. OKV Kanaar
Spaghettizwier
De Kersenpit – vanaf 17u
org. 12+ Mazenzele

maart
Zondag 1 maart

Startschot PianoDays2020 met
een muzikale en literaire fietsroute doorheen de Noordrand.
In Opwijk brengt Kim Van Den
Brempt ‘Moving Hands’
Tickets:
https://reservaties.opwijk.be
Deze voorstelling vindt plaats
in het kader van het
pianofestival PianoDays2020
(van 1/03 t.e.m. 29/03)
Klooster Opwijk - 11u en 14u
org. GC Hof ten Hemelrijk
In de namiddag is het klooster
enkel bereikbaar met de fiets of
te voet.
70ste editie wielerwedstrijd
Brussel-Opwijk
Heiveld - org. vzw Verenigde
Opwijkse Wielerclub

Maandag 2 maart

Vrijdag 6 en
zaterdag 7 maart

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

Dinsdag 3 maart

Toneelvoorstelling
“Lijk gezocht”
De Kersenpit – 20u
org. Mazels Toneel

Zaterdag 7 maart

Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19.45u
org. Govinda
Crea
Hof ten Hemelrijk – 13.30u
org. OKRA
Inschrijven tweedehandsbeurs
Hof ten Hemelrijk 18.30u-19.30u
org. Gezinsbond

Woensdag 4 maart

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

Donderdag 5 maart

Improvisatietheater met
COMPAGNIE AMAI ‘Battle’
Tickets:
https://reservaties.opwijk.be
052 36 51 08
Hof ten Hemelrijk – 20.30u
org. GC Hof ten Hemelrijk
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de
speelplaats) – 19.30u – org. AA

Vrijdag 6 maart

Quiz
Hof ten Hemelrijk – 20u
org. BCO

Huiskamerconcert
met JAN MICHIELS – PIANO
Tickets:
https://reservaties.opwijk.be
052 36 51 08
Deze voorstelling vindt plaats in
het kader van het pianofestival
PianoDays2020
(van 01/03 t.e.m. 29/03)
Ten huize van I. Van Driessche en
P. Put, Nanovestraat 26, Opwijk 20u – org. GC Hof ten Hemelrijk
2de handsbeurs
Hof ten Hemelrijk - org. Femma

Zondag 8 maart

30e voorjaarstocht
Hof ten Hemelrijk
org. wandelclub De Hopbelleltjes
64ste Lenteprijs, wielerwedstrijd
voor juniores Cycling Vlaanderen
(10 omlopen van 8,1 km)
Café Den Bruinen Mazenzele
15u – org. Wielerclub
De Sportvrienden Mazenzele
Eucharistieviering
St. Pauluszaal – 12u - org. COCC

Maandag 9 maart

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

Je kan als vereniging of organisatie je (niet-commerciële)
activiteit toevoegen aan de kalender. Stuur een e-mail
naar infoblad@opwijk.be met vermelding van de naam
van de activiteit, organisator, datum, tijdstip en plaats.
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V.U.: College van burgemeester en schepenen, Ringlaan 20, 1745 Opwijk.

JONGERENINFORMATIEPUNT
Kloosterstraat 9 (naast Jeugdhuis Nijdrop)
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, leerkrachten, CLB-medewerkers, jeugdwerkers, …

CHATTEN MET HET JIP
Vertel je verhaal, vraag advies of hulp.
De chatroom is open tijdens de officiële openingsuren van het JIP.
De chatknop duw je hier in: vrijetijd.opwijk.be/jongereninformatiepunt

