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Optreden Mama's Jasje

edito
Beste burger
Graag wil ik van dit moment gebruik maken om mij kort even voor te
stellen. Mijn naam is William Engels. Ik ben 52 jaar en trotse vader van
twee prachtige kinderen, Steffi en Milan. Ook heb ik al 12 jaar mijn eigen
schoonmaakbedrijf.
2020 was een uitzonderlijk jaar dat we allemaal zo snel mogelijk zouden willen vergeten. Nu, in 2021,
kunnen we nog steeds de nasleep ervan voelen. Toch belooft 2021 ook heel wat nieuwe uitdagingen met
zich mee te brengen. Die van mij startte eerder dit jaar al, op de gemeenteraad van 4 januari 2021, waarbij
ik - samen met mijn collega’s Evelien Beeckman en Roland Mortier - op digitale wijze de eed als schepen
heb afgelegd, eveneens samen met nieuw gemeenteraadslid Katty Van Der Borght. Dit was voor ons allen
een unieke ervaring.
Na 20 jaar te zetelen als raadslid in de Opwijkse gemeenteraad en twee jaar als voorzitter, ben ik met veel
trots en enthousiasme begonnen aan mijn schepenambt. Als schepen ben ik verantwoordelijk voor de
domeinen openbare werken en mobiliteit.
Er staan heel wat projecten op de planning, waaronder het verder uitwerken van veilige
schoolomgevingen, het vernieuwen en verfraaien van de dorpskernen (Singel en Mazenzele-dorp).
Aangezien Infrabel de beslissing heeft genomen om de spoorwegovergangen in onze gemeente op
vrij korte termijn te sluiten, zijn we ook genoodzaakt om drie nieuwe tunnels aan te leggen. Dit brengt
ook een uitbreiding van de fietspaden met zich mee, allemaal in functie van de verkeersveiligheid
binnen Opwijk-Mazenzele. Ook komt er deze legislatuur een nieuwe loods op de Fläktsite voor onze
gemeentewerklieden.
Ik wens jullie nog veel leesplezier met dit infoblad. Hou het veilig en hopelijk tot binnenkort op een van de
gezellige zomerterrassen in onze gemeente!
William Engels
Schepen Openbare werken en Mobiliteit
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Opwijk, diervriendelijke gemeente 2.0
De provincie Vlaams-Brabant heeft sinds kort
het nieuwe 2.0-label ‘diervriendelijke gemeente’
toegekend aan de gemeente Opwijk. Dit is een
erkenning en bevestiging van de acties die onze
gemeente doet in het kader van dierenwelzijn:
• Zwerfkattenbeleid
• Samenwerking met dierenasiel vzw. Ark van
Pollare (achtergelaten of gevonden dieren
op het openbaar domein)
• Samenwerking met Rendac (ophalen van
dode dieren op het openbaar domein)
• Geen toelating/vergunning voor
kermisattracties met paarden/pony’s
• Uitsluitend toelating en gebruik van
diervriendelijk vuurwerk
• Hondenpoepbuizen op verschillende locaties
• Gratis huisdiersticker
• Handhaving bij inbreuken op wetgeving
dierenwelzijn
Sterilisatieplicht katten
Elke kat die verkocht of geadopteerd wordt moet
verplicht gechipt, geregistreerd en gesteriliseerd zijn.

Deze verplichting geldt voor asielen, kwekers en
particulieren.
• Sinds 1 april 2018 is sterilisatie of castratie
verplicht:
-

Vóór de kat 5 maanden oud is.

-

Vóór de kat wordt verkocht of
geadopteerd.

• Opgelet: dit geldt ook voor katten die niet
verkocht of geadopteerd worden.
Melding van inbreuken op het dierenwelzijn
- bij de cel Dierenwelzijn politiezone AMOW:
E PZ.AMOW.dierenwelzijn@police.belgium.eu
- Milieudienst: E milieudienst@opwijk.be
Info over dierenwelzijnsbeleid:
• www.vlaamsbrabant.be/nl/dierenwelzijn
• www.dierenwelzijn.vlaanderen.be
• www.dierenwelzijn.vlaanderen.be/
erkende-inrichtingen-dierenwelzijn

Heb jij
de daslook
al gezien?
Of beter gezegd, geroken?
Op tal van plaatsen in onze
gemeente kan je genieten
van daslook in geurige bloei!
Zo gedijt de plant prima in het
gemeentelijk bos langs de rand
van het park Hof ten Hemelrijk.
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Breng je asbestafval veilig verpakt
naar het recyclagepark
Tegen 2040 zou Vlaanderen volledig ‘asbestveilig’ moeten zijn. Dat betekent dat we samen werk moeten
maken van het vervangen van oude daken waar asbest in zit. Maar ook oude bloembakken, vloer- en
muurbekleding kunnen asbest bevatten en halen we best zo snel mogelijk uit onze leefomgeving.
Asbest verwijderen laat je best aan een gespecialiseerd bedrijf over, al kan je kleine werken ook zelf
uitvoeren. Wij zetten enkele veilige tips en weetjes op een rij.
2. Verwijder de asbesthoudende materialen
één voor één met de hand en probeer niets
te breken. Je kan het materiaal ook nat
maken, zodat eventueel loskomende vezels
niet gaan rondwaaien. Gebruik uitsluitend
handwerktuigen, snel draaiend gereedschap
maakt meer stof.
3. Als het kan, werk je buiten. Zorg anders voor
een goede ventilatie.

Haal je doe-het-zelfpakket in het recyclagepark
Sinds begin dit jaar is het verplicht om je asbestafval
verpakt aan te leveren in het recyclagepark. Dat
kan op twee manieren: in transparante plastic folie
of in speciale asbestzakken. Voor de doorzichtige
folie (minstens 0,1 mm dik) kan je terecht in een
doe-het-zelfzaak. Gebruik stevige kleefband om
luchtdicht af te sluiten. De speciale asbestzakken
kan je sinds kort in het recyclagepark aankopen,
eventueel met een pakket veiligheidskledij erbij.
Je kan rechtstreeks betalen via de betaalzuil in het
recyclagepark.
• beschermmateriaal (1 wegwerpoverall,
1 paar wegwerphandschoenen,
1 FFP3-masker): € 13,50/kit
• kleine asbestzakken voor kleine stukken
of leien (80 x 120 cm): € 0,50/zak
• grote asbestzakken voor 2 tot 3 platen
(120 x 220 cm): € 1,25/zak
Verwijder asbest veilig in 8 stappen
1. Bescherm jezelf en draag
wegwerphandschoenen, een wegwerpoverall
en een masker type FFP3.
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4. Gooi de asbestmaterialen niet naar beneden
maar breng ze voorzichtig naar de begane
grond.
5. Verpak het asbestafval meteen, met je
beschermingskledij nog aan. Plak de
verpakking nog niet volledig toe, zo kan
je er straks nog je veiligheidskledij en
opruimmateriaal bij doen.
6. Reinig na het werk de ruimte en je
gereedschap met water. Gebruik geen
stofzuiger! Vrijgekomen stof kan je wegvegen
met vochtige doeken die je bij het asbestafval
doet. Doe je overall binnenstebuiten uit.
7. Plak de verpakking nu volledig luchtdicht
toe en breng naar de asbestcontainer in het
recyclagepark.
8. Neem een douche en vergeet ook niet je
haren te wassen.
Hoe herken je asbest?
Asbest is een vezelachtig materiaal dat vroeger
in tal van bouwmaterialen werd verwerkt. Denk
aan golfplaten, leien, bloembakken, isolatie rond
verwarmingsbuizen… Er bestaan verschillende
soorten asbest, van wit (chrysotiel) tot blauw
(crocidoliet) en bruin (amosiet).

Zolang asbest in gebonden toestand verkeert,
is er geen gevaar voor de gezondheid. Als losse
asbestvezels worden ingeademd, kunnen ze wel
ernstige ziektes veroorzaken. Precies daarom is
het belangrijk om asbesthoudend materiaal niet
te beschadigen of te behandelen (boren, breken,
zagen, slijpen, schuren, afspuiten onder hoge druk).
Met hechtgebonden asbestcement kan je terecht
in het containerpark. Maar bij ongebonden asbest,

sterk verweerd asbestcement en moeilijk te
verwijderen asbest, doe je een beroep op een
gespecialiseerde firma in asbestverwijdering.
Meer info?
• www.opwijk.be/asbest
• www.ovam.be/omgaan-met-asbest
• www.intradura.be/nl/asbesthoudendematerialen-sorterenvlaanderen.be

Nieuwe ondergrondse glasbakken
Recent werden de twee bovengrondse glasbakken
in de Nanovestraat (VTB/VAB-zitbanken)
verwijderd en vervangen door twee ondergrondse
glasbakken. Deze glasbakken kan je uitsluitend
gebruiken voor hol glas (gekleurd/wit).

Enkele tips voor goed gebruik
• Vermijd overlast voor de buurt
bij het deponeren van glas.
• Laat nooit afval of glasresten achter.
• Een volle afvalbak? Ga naar een andere
locatie of neem je afval terug mee tot
Intradura de afvalbak heeft leeggemaakt.
Locaties waar je terechtkan met hol glas
• Steenweg op Vilvoorde (watertoren)
• Ravensveld
• Steenweg op Aalst (oude jongensschool)
• Nanovestraat
• Heiveld (De Boot/sporthal –
ondergrondse afvalstraat)
• Dorp Mazenzele (parking feestzaal
De Kersenpit – ondergrondse afvalstraat)

Op volgende locaties wordt binnenkort een nieuwe
ondergrondse afvalstraat (ondergrondse afvalbak
voor hol glas, papier & karton, restafval/huisvuil)
geplaatst:
• Hof ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7
• Parking naast kerk Nijverseel

• Kloosterstraat 7 (Hof ten Hemelrijk –
binnenkort: ondergrondse afvalstraat)
• Parking kerk Nijverseel
(binnenkort: ondergrondse afvalstraat)
• Recyclagepark
(Karenveldstraat – op afspraak)

Infoblad gemeente Opwijk / juni 2021 / 5

milieu

Ruil je oude afvalzakken in
Nog tot eind juni 2021 kan je de huidige afvalzakken
gebruiken om restafval (huisvuil) en GFT mee te
geven aan afvalintercommunale Intradura. Vanaf
juli 2021 neemt de ophaalploeg uitsluitend nog
restafval (huisvuil) en GFT mee dat aangeboden
wordt in de nieuwe uniforme afvalzakken met het
opschrift ‘Intradura’. Afval dat op dat moment nog
aangeboden wordt in de oude afvalzakken wordt
dus niet meer meegenomen, hou hier rekening
mee. De blauwe PMD-zak kan je gewoon verder
blijven gebruiken.
Breng je oude afvalzakken binnen
Heb je nog een overschot aan oude afvalzakken?
Geen probleem, je kan deze binnenbrengen bij
de gemeentelijke diensten met terugbetaling van
de kosten. Dat geldt zowel voor een volle rol als
niet-gebruikte losse
zakken (restafval/GFT).

• Wanneer: Je kan je oude afvalzakken
binnenbrengen van juli tot en met
september 2021.
• Waar: Bij de onthaalbalie GAC 1
(Marktstraat 55) of GAC 2 (Ringlaan 20)
tijdens de openingsuren.
• Hoe: Geef je oude afvalzakken af, samen
met het ingevulde aanvraagformulier.
Download het aanvraagformulier op
www.opwijk.be/oude-afvalzakkenformulier
• Terugbetaling: Verloopt via overschrijving
op het rekeningnummer van de aanvrager:
- € 1,30/zak (60 liter – restafval)
- € 0,65/zak (30 liter – restafval)
- € 0,50/zak (60 liter – GFT)
- € 0,25/zak (30 liter – GFT)
Meer info: www.opwijk.be/oude-afvalzakken

Week van de bij

Van 30 mei tot 6 juni 2021
Bijvriendelijk tuinieren,
dat doe je zzzzzzo!
Bijen en hommels hebben het alsmaar
moeilijker om te overleven. Dat komt door het
gebrek aan geschikte biotopen, de toenemende
verharding, de dalende biodiversiteit, het gebruik
van pesticiden… Terwijl bestuiving door insecten
noodzakelijk is voor meer dan driekwart van alle
voedingsgewassen! Zonder honingbijen, solitaire bijen
en hommels kunnen we niet genieten van kersen,
appels, braambessen, frambozen en mango’s. Of van
courgettes, paprika’s en avocado’s. Een rijke habitat
met stuifmeel- en nectarbronnen is cruciaal. En jij kan
daarbij helpen!
• Kies voor stapstenen in je tuin in plaats
van een volledig verhard tuinpad. Een paar
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stapstenen volstaan om bij nat weer door
de tuin te kunnen gaan. Leg tussen
de stenen een aparte strook aan met
bloemende bodembedekkers of vetplanten.
• Vergeet kunstgras in de tuin, ga voor
een natuurlijk grasveld vol leven.
• Zaai een bloemenweide met een mengsel
van 1-jarige en meerjarige bloemenzaden.
• Laat je gras groeien en pas een extensief
maaibeheer toe. Dat wil zeggen dat je je perk
maar één tot twee keer per jaar maait
(bv. 1e maaibeurt eind juni en 2e maaibeurt
begin oktober).
• Kies voor een natuurlijke afsluiting zoals een
bloeiende haag of takkenwal in plaats van
een betonnen of stenen ‘kooi’ rond je tuin.

Even wachten met maaien
Meer bloemen voor bijen

DEPARTEMENT
OMGEVING

• Verhard je oprit niet volledig, maar kies
voor maximaal twee verharde rijstroken.
Laat tussen deze verharde stroken de natuur
haar gang gaan of beplant de zone met lage
bodembedekkers.
• Verwijder verhardingen. Ontharden,
dat betekent meer biodiversiteit, minder
wateroverlast, betere bodemkwaliteit,
leefbare temperaturen bij hitte én een
aangenamere leefomgeving.
• Ga voor vaste bij-vriendelijke planten:
ijzerkruid, kardoen, koninginnekruid,
beemdkroon, dropplant, duizendknoop,
hersftanemoon, kogeldistel, wilde peen,
zonnehoed, zonnekruid, bergsteentijm,
herfstaster, zomeraster, bieslook, marjolein,
ooievaarsbek, loodkruit, vetkruid, kruiptijm.
Zorg dat je bloemen hebt van het voorjaar
tot de late zomer. De laagste planten zet je
vooraan, de grotere exemplaren achteraan.

WEEK
VAN
DE BIJ
1STE WEEK
VAN JUNI

• Maak stapelmuurtjes met losse voegen
van recuperatiemateriaal in de tuin. Dit zijn
goede nestplaatsen voor solitaire bijen.
• Zorg voor gelaagdheid in de tuin: bomen,
struiken én kruiden. De gelaagdheid
in planten zorgt voor een gevarieerd
voedselaanbod voor verschillende jaren en
generaties. Kies de juiste bomen en struiken.
• Plaats een groendak. Een groendak heeft
een isolerende functie, houdt water vast
en zorgt voor groene plekjes op schrale
plaatsen. Veel sedumsoorten hebben een
heel mooie bloeiperiode, wat interessant is
voor insecten.
• Plant komende winterperiode bollen van
voorjaarsbloeiers in het gras en tussen de
planten. Vroege bijtjes en hommels hebben
dan in de vroege lente ook al iets te eten.
Meer info? Vlieg snel naar www.weekvandebij.be.
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11 juliviering… een coronaveilige editie
Net zoals vorig jaar zal de organisatie van
de 11 juliviering coronaveilig verlopen op de
binnenkoer van het Hof ten Hemelrijk. Rekening
houdend met de social distancing en het
horecaprotocol zullen de plaatsen daarom
beperkt zijn tot maximaal 4 personen per bubbel.

De deuren openen op zondag 11 juli 2021 om
18.30 uur. Na de verwelkoming maken we de
laureaat van de cultuurprijs bekend en stellen we
onze nieuwe dorpsdichter aan. Om 20 uur brengt
Mama’s Jasje dan een live-optreden!
Inschrijven is verplicht en kan vanaf 15 juni 2021
via https://reservaties.opwijk.be. Indien alle
plaatsen ingenomen zijn, kunnen we helaas
niemand meer toelaten.
De organisatie is in handen van het
gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk,
de adviescommissie Cultuur-Toerisme en de
adviesraad Vlaams Beleid.

Start ticketverkoop
Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk
Zaterdag 28 augustus 2021
https://reservaties.opwijk.be
Meer nieuws volgt in het infoblad
van augustus!
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Ssstttt…
De Leesbeesten zijn daar!
Deze knotsgekke dames hebben een verhaaltje
voorbereid voor de peuters en kleuters in Opwijk!
Je kan het bekijken tot en met 13 juni 2021 via
https://vimeo.com/552818652. Veel luisterplezier
met ‘Sammie is zoek’… en stuur gerust een foto
naar huisvanhetkind@opwijk.be, je kan er een
leuke prijs mee winnen!

OPcura

Herdenk onze Opwijkenaren met een hartje
Opwijk is een solidaire gemeente, waar burgers steun vinden bij elkaar. Dat hebben
we al vaak gezien en hopen we straks – op 18, 19 en 20 juni 2021 – nóg eens te zien.
We roepen iedereen op om dan een hartje voor het raam te plaatsen. Als eerbetoon aan
de coronaslachtoffers in onze gemeente. Het hartje zien we als teken van steun voor
wie het moeilijk heeft en als teken van dank voor wie een helpende hand biedt.
Plaats dus een hartje voor het venster en toon jouw solidariteit!
•V
 olg de viering online

op vrijdag 18 juni 2021

Welzijnsvereniging OPcura houdt op vrijdag 18 juni
2021, om 19 uur, een coronaherdenking voor alle
bewoners en gebruikers van het woonzorgcentrum,
de serviceflats en het centrum voor dagverzorging
die overleden zijn tijdens de moeilijke coronaperiode
in het najaar. De viering zal in beperkte kring plaatsvinden met personeel en familie, maar wordt ook live
gestreamd.
Zo kan je van op afstand de herdenkingsviering volgen
en kunnen we samen steun vinden bij elkaar. Want in
deze uitzonderlijke coronatijden voelen we meer dan
ooit de nood om elkaar te ontmoeten, om de overledenen te herinneren en om verbonden te blijven.
Je kan de viering volgen via de livestream: https://
opcura.opwijk.be/herdenkingsviering-livestream

Op de wandelroute kom je kunst, beelden en
woorden van koestering tegen die troost en hoop
bieden. Er zijn mogelijkheden om te danken, te
eren en te herdenken. Ook krijg je (symbolisch)
gezelschap van een zwaluw die door een grote
storm haar nest is kwijtgeraakt. Dapper als ze is,
geeft ze met de nodige ve(d)erkracht haar nieuwe
wereld stap per stap vorm. De storm wordt stilaan
een strelende bries die ademruimte biedt.
De route en folder met het koesterverhaal zijn in
Opwijk te verkrijgen bij:
- Toeristisch infopunt Hof ten Hemelrijk,
Kloosterstraat 7
- Woonzorgcentrum De Oase, Kloosterstraat 75
- Woonzorgcentrum Heydeveld, Ringlaan 28/30
of te downloaden op opcura.opwijk.be.

•N
 eem deel aan de koesterwandeling
op 19 en 20 juni 2021
WZC Heydeveld (Senior Living Group) en
zorgcampus WZC De Oase (OPcura) werden net
als vele andere woonzorgcentra en Opwijkenaren
getroffen door het coronavirus. Samen organiseren
zij ter nagedachtenis van de overleden bewoners en
inwoners een koesterwandeling door Opwijk.
De koesterwandeling is er voor iedereen die door
COVID-19 te maken kreeg met het verlies van een
dierbare, maar ook het verlies van een wereldbeeld
dat zo plots en drastisch overhoop werd gegooid
en ons allen heeft geraakt. Je kan de route vrij
wandelen op zaterdag 19 en zondag 20 juni 2021,
telkens van 10 tot 20 uur.
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Kinder- & Jeugdjury
Vlaanderen in Opwijk
Op zaterdag 8 mei 2021 sloot Vlaanderen, en dus
ook Opwijk, het KJV-werkjaar 2020-2021 af. Zonder
groot feest, maar we stonden wel even stil bij de
leeservaringen van de juryleden en de creativiteit
van de begeleiders.
De kinderen van groep 2, 3 en 4 kregen ook een
welverdiend leesdiploma én ijsje. De jongeren van
de oudste groep konden die dag een online
‘Meet & Greet’ volgen met hun favoriete schrijver.
Op de website www.kjv.be worden alle winnaars
bekendgemaakt én de nieuwe boeken voorgesteld.

Gezocht:
extra begeleiders
KJV-Opwijk
De KJV van Opwijk groeit en bloeit. Zo gingen
we in drie jaar van één leesgroep naar vier
leeftijdsgroepen en van drie naar negen begeleiders.
Onze ploeg vrijwilligers is heel divers, van jong
gepensioneerden tot werkende boekenfans.
Elke leesgroep heeft vaste begeleiders, met het
oog op het creëren van een vertrouwensband.
De begeleiders maken onderling afspraken en
bedenken vier keer per jaar een leuke activiteit
voor de kinderen. Daarvoor kunnen ze inspiratie
putten uit eerdere voorbeelden, via de website en
vormingsmomenten van KJV.
Maar… veel handen maken licht werk! Daarom
zoekt KJV-Opwijk nieuwe kandidaat-begeleiders.
Zo kunnen we de taken optimaal verdelen en zelfs
uitbreiden. Dus, ben jij een lezer en vind je het
belangrijk om lezen te stimuleren? Kan je goed om
met kinderen en jongeren? En heb je tijd? Stel je dan
kandidaat voor eind juli, door een mailtje te sturen
naar onze bib. E bibliotheek@opwijk.be
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Groep 2 van KJV met feesthoe

d en jurydiploma.

De KJV-juryleden van dit jaar kregen ook de kans
om zich meteen in te schrijven voor het volgende
jaar. In augustus laten we weten wie, waar en
wanneer nog kan inschrijven!

Boekenverkoop
Voor het tweede jaar op rij is er geen jaarmarkt
en dus ook geen grootse boekenverkoop
van de bibliotheek. Omdat we plaats te kort
hebben voor nieuwe boeken, gunnen we onze
verouderde exemplaren een tweede leven bij
individuele Opwijkenaren.
Zowel voor de jeugd als voor volwassenen
staan er doorlopend heel wat boeken te
koop, aan € 0,50 per stuk. In de maand juni is
bovendien korting mogelijk bij grote aantallen.
Spring dus zeker eens binnen in de bib!

Sluitingsdagen
bibliotheek
De deuren van de bib blijven dicht op:
• dinsdag 29 juni 2021
• woensdag 21 juli 2021

Zomerleesactie
‘Bestemming: bib’
Lezen, dat is ook een stukje reizen. Duik in de wereld van boeken en
verken nieuwe plaatsen, ontmoet nieuwe mensen en beleef nieuwe
avonturen. Deze zomer kan iedereen tussen 3 en 18 jaar in de bib zijn
reispas afhalen, met daarop zes leestrips. Telkens als je een boek van
een bestemming leest, krijg je een stempel. Een volle reispas?
Ruil ‘m dan in voor een leuke verrassing.
De douane krijgt je reispas niet te zien… maar Iedereen Leest wel!
De vzw verzamelt alle volle reispassen van de deelnemende bibs en
kiest in september een aantal winnaars. Los van het feit dat lezen leuk is,
maak je dus ook nog eens kans op een grotere prijs! De zomerleesactie
‘Bestemming: bib’ loopt van 1 juli tot 5 september 2021.

E-boeken:
lekker licht lezen

Getipt: Mijn Leestipper

Last van zwakke gewrichten? Of geen zin om
met zware boeken te sleuren? Dan zijn e-boeken
misschien de oplossing. Onze bib heeft alvast
een mooi aanbod in huis. Enerzijds is er het ruime
aanbod van het platform CloudLibrary. Deze
e-boeken kan je heel gemakkelijk online lenen
en thuis lezen op je eigen toestel. Het enige wat je
moet doen, is je lid maken van de bibliotheek Opwijk
(als je dat nog niet bent) – het lidgeld bedraagt € 5 –
en je favoriete e-boek uitkiezen. Je kan telkens twee
e-boeken reserveren en twee e-boeken lenen die
na zes weken automatisch van je toestel verdwijnen.
Dus ook voor een boete hoef je niet ongerust te zijn.

Bij elke selectie vertellen we waarom je bepaalde
leestips te zien krijgt. Ook zie je in een oogopslag
of het boek beschikbaar is in de bib en hoeveel
pagina’s het telt. In een enkele klik kan je ook
recensies lezen of het boek op je leeslijst zetten.

Wil je eerst eens kennismaken met een e-reader?
Dat kan ook. Kom naar de bib, leen een van onze
e-readers en kies je favoriete titel(s), dan zetten wij
die voor jou op het toestel.

Goesting in een goed boek?
Mijn Leestipper helpt je kiezen. Deze dienst
van de bib schotelt je elke maand per mail een
boekenselectie voor, recht uit onze fictiecollectie
voor volwassenen en afgestemd op jouw smaak en
voorkeur. Mijn Leestipper baseert zich daarvoor op
je leenhistoriek en leesprofiel.

Benieuwd naar jouw persoonlijke boekentips?
Surf naar mijnleestipper.bibliotheek.be en probeer
het uit.
Infoblad gemeente Opwijk / juni 2021 / 11
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Wandeling in de kijker:
Van Mazenzele
naar Kravaalbos
Deze wandeling van ongeveer 8 km vertrekt
aan de Klokkenstraat in Mazenzele. Je kan je
auto gemakkelijk parkeren op de parking van
de Kersenpit, Dorp 46 te Opwijk. Eens je de
drukke straat bent
overgestoken, kom je
in de prachtige natuur
van Kravaalbos. Als je
geluk hebt, kom je wel
eens een hert tegen.
Ook het mooiste plekje
van Opwijk mag niet
ontbreken op deze
wandelroute!

Van Mazenzele naar het
Kravaalbos

Bekijk op mobiel

Lengte: 7.82 km - Stijging: 74 m

81 m

1 km

2 km

3 km

4 km

5 km

6 km

7 km

Zo

Me

m
ge
tte

ys

be

rg

at
stra

Lepelstraat

Mazenzele

ies

43 m

Dr

1

s

er b

aa

a
ssestr a
Vo

n

t

Bo

s str

7

2

Den

H

st
ns
ke
ze
ui

aat

t

raa

Drie

N47

He

der

Deze wandeling
(uitgestippeld door
Pasar) loopt niet
langs de klassieke
knooppunten. Maar
met bijgevoegd plan
kan je al op stap.
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Kan je overweg
met computer,
smartphone of gps?
Download dan de
wandeling als pdf.
Ga naar de site
www.routeyou.com
en kies de wandeling
van Mazenzele naar
Kravaalbos. Op deze
site vind je trouwens
nog veel andere
wandelingen en
fietsroutes.

N9

Map Data: © OpenStreetMap Contributors; Cartography: © RouteYou
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100 m

't Opwijks archief

Erfgoeddag 2021
De wandel- en fietszoektocht langs de Opwijkse cafés is verlengd
tot eind augustus 2021.

Lang
Opw s
i jk
café se
s
We hopen dat de stapsgewijze heropening van
de horeca en de hervatting van het sociale leven
positief verder evolueert. Daarom verlengen we de
wandel- en fietszoektocht langs de Opwijkse cafés
tot eind augustus 2021. Want geef toe, zo’n pauze
onderweg maakt de zoektocht nóg leuker!
Aan iedere halte van de zoektocht vind je een bord
met informatie over het café. Met dank aan de
uitbaters, zij trakteren je regelmatig op verrassende
verhalen en bijzondere weetjes. Een QR-code geeft je
nog meer info: scan de code en duik in oude krantenberichten, illustraties, foto’s van vroeger en zelfs een
strip. Onze dorpsdichter en andere vertellers leveren
een bijdrage met verhalen over het caféleven.
Deelname is gratis. Er is geen vast vertrekuur, je kan
je tocht dus zelf inplannen met je buitenbubbel.
Hou het wel veilig en respecteer de coronamaatregelen die op dat moment gelden. De routes, de lijst
met de locaties en het deelnemingsformulier kan je
downloaden via www.opwijk.be/erfgoeddag-2021
of opvragen bij ’t Opwijks Archief, de bibliotheek
en het toeristisch infopunt.
Je antwoordformulier kan je tot en met 1 september
2021 kwijt in de brievenbus van ’t Opwijks Archief of
het toeristisch infopunt. Niet vergeten, want er zijn
leuke prijzen en geschenkbonnen te winnen.
Neem je onderweg foto’s? Bedankt om deze te
delen met de tag @hoftenhemelrijk. Veel plezier!

De plets, midden 20 e Eeuw.

Café DE HERDER,

e
begin 20 Eeuw.

‘t Opwijks Archief
Doortstraat 2, Opwijk
T 052 36 51 79 / E archief@opwijk.be
Toeristisch infopunt
Kloosterstraat 7, Opwijk
T 052 36 51 75 / E toerisme@opwijk.be
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sport

10.000 stappen
in Opwijk,
een burgerbevraging
die kan tellen!
Opwijk neemt deel aan het beweegproject van
Vlaanderen ‘10.000 stappen gaat voor meer’.
Daarbij streven we naar gezondere inwoners die
meer bewegen en mikken op 10.000 stappen
per dag. Dat willen we graag bereiken met een
combinatie van sensibilisering van burgers én
beweegvriendelijke buurten.

•

• 80% van de deelnemers geeft tijdsgebrek
aan als drempel om meer te wandelen
• 25% ervaart gezondheidsproblemen om
meer te wandelen
• Meer dan 40% ervaart een
onveiligheidsgevoel bij wandelen in Opwijk
• Een afstand tussen 500 m en 3 km is voor
de meesten haalbaar om te voet af te leggen
(i.p.v. de auto te nemen)

Online enquête
In het kader van het project 10.000 stappen
organiseerden we een burgerbevraging om te pijlen
naar het beweeggedrag en de daarbij horende
drempels. Maar liefst 400 mensen namen in maart
2021 deel aan de online enquête. Via de adviesraden
en betrokken verenigingen werd de bevraging breed
verspreid. De gemeente wil iedereen die meewerkte
nogmaals hartelijk bedanken.
De verkregen input is heel waardevol om het project
‘10.000 stappen’ in Opwijk vorm te geven. De
belangrijke aandachtspunten, drempels, prioriteiten
en trajecten werden in kaart gebracht. Ook zullen
we suggesties voor verbeteringen van onze burgers
verder onderzoeken en invoeren waar mogelijk.
Resultaten
We leerden heel wat uit deze bevraging, zoals:
• De drukst bezochte plaatsen in Opwijk
zijn Singel, Kravaalbos, Station en Hof ten
Hemelrijk.
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• De meeste deelnemers hebben geen nood
aan extra openbare parking (uitgezonderd
aan GBS De Boot/Sporthal Heiveld)
Hoe moet het nu verder
Tegen eind 2021 moet een aantrekkelijke signalisatie
in het straatbeeld onze inwoners aanzetten tot
meer bewegen en de auto eens laten staan.
• Er komen verschillende oriëntatiepunten op
centrale plaatsen in Opwijk.
• Zo’n 5 afstandswandelingen worden
uitgestippeld naar gekende plaatsen/
locaties.
• In 2022 worden er 3 wandeltrajecten
opengesteld.
Heb je zelf nog een leuk idee, een toffe uitspraak
die we kunnen schilderen op straat of publiceren
op onze straatsignalisatie? Laat het ons dan zeker
weten via 10000stappen@opwijk.be. En wie weet
loop jij binnenkort wel tegen jouw voorstel aan in
het Opwijks straatbeeld. Want elke stap telt, en
samen leggen we nog meer gezonde kilometers af!

vrije tijd

Verenigingen, laat je (h)erkennen!
In juni 2020 en januari 2021 werden alle erkende
Opwijkse verenigingen aangeschreven of gemaild om,
in navolging van het nieuwe erkenningsreglement,
hun dossier voor het volgende werkingsjaar in orde te
brengen. Heel wat verenigingen hebben intussen de
nodige documenten binnengebracht of hebben hun
dossier in behandeling bij de dienst Vrije Tijd.
Is jouw dossier nog niet in orde voor het behoud
van een verdere erkenning als vereniging?
Dien dan je aanvraagformulier (verkrijgbaar bij de
dienst Vrije Tijd) en de nodige bewijsdocumenten
tijdig in. Dat kan per post t.a.v. college van
burgemeester en schepenen, Ringlaan 20, 1745
Opwijk of per mail E vrijetijd@opwijk.be.
Meer info: vrijetijd.opwijk.be/reglementensubsidies-cultuur
Aanpassing reglement
De dienst Vrije Tijd werkt momenteel aan een
aanpassing in het reglement voor organisatiecomités: buurt- en straatcomité, kermis, jaarvereniging,

oudercomité, comité met bovenlokale uitstraling.
Dit voorstel wordt voorgelegd op de gemeenteraad
van juni, waarna de betrokken verenigingen op de
hoogte worden gesteld van de aanpassing in het
reglement.
Verlenging deadline indienen dossier
De deadline voor indienen van het dossier wordt
verlengd van 16 juni 2021 naar 30 juli 2021. Dit gezien
het feit dat na indienen van een dossier er ook
advies bij de betrokken adviescommissies en -raden
moet opgevraagd worden, wat enige tijd vergt. Elke
vereniging zal erkend blijven tot 30 september
2021. Wie geen dossier indient of niet voldoet aan
de voorwaarden verliest dus vanaf 1 oktober 2021
haar erkenning, en dus ook de daaraan gekoppelde
voordelen. Tijdig een volledig dossier indienen is dus
belangrijk als je erkend wil blijven.
Vragen of meer info?
Neem contact op met onze dienst Vrije Tijd
via E vrijetijd@opwijk.be.

toerisme

Opwijks bierpakket
Nog geen cadeau voor Vaderdag? Straks naar een
klein feestje bij vrienden of familie en je wil niet met
lege handen aankomen? Kies dan voor het Opwijks
bierpakket en steun onze jonge brouwerhelden.
In dit pakket vind je een glas én bierflesje van Kana,
Heldin, Horny Hornet en (H)Opwijks Blond. Ook
krijg je er een prachtige keukenhanddoek bij met als
opschrift ‘Geef van katoen met Straffe Streek.’
Je kan dit bierpakket afhalen bij het toeristisch
infopunt, tijdens de week (op afspraak na een
mailtje) of in het weekend bij onze enthousiaste
vrijwilligers. Op zaterdag staat de deur open van 10
tot 12 uur, op zon- en feestdagen van 14 tot 16 uur.

Toeristisch infopunt
Kloosterstraat 7, Opwijk
T 052 36 51 75 / E toerisme@opwijk.be
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Tour Elentrik kleurt
het kunstenparcours
Je hebt ze wellicht al gespot, de kleurrijke werken
van Tour Elentrik. Op 18 locaties langs de route
van het kunstenparcours kregen kleine en grote
nutsvoorzieningskasten een laagje kunst. Deze
street art vormt een mooie aanvulling op de
kunstwerken en bezienswaardigheden van het
huidige parcours.
De kunstenaars van Tour Elentrik zijn lokale
deelnemers en professionals. Je kan werken zien
van Opwijkenaren Griet Van Buggenhout, Helga
Van Eetvelde, Blomme De Geest, Karen Geeroms
en Jessica Raes. Ook nemen vijf leerlingen van de
Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten
deel aan het project: Marike Boon, Trui Donies,
Ilene Dubois, Emma Lans en Frans Palstermans.
Organisator Treepack zorgde voor de coördinatie en
begeleiding van de deelnemers.
Vanaf 15 juni kan je de nieuwe route Kunstenparcours
– Tour Elentrik fietsen of wandelen. Meer info over
de werken en de route vind je op vrijetijd.opwijk.be/
kunstenparcours-tour-elentrik.
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Tekenkriebels?
Schildervingers?
De Academie voor Beeldende en Audiovisuele
Kunsten is een broedplaats voor creatieve ideeën.
Iedereen vanaf 6 jaar is er welkom om nieuwe
technieken te leren en zich beeldend uit te leven.
Je kan de ateliers in juni nog niet bezoeken, maar
in september houden we in elke les opendeur.
Kom praten met de leerkrachten, of maak een
gratis proefles mee. Voorkennis is niet nodig, de
enthousiaste leerkrachten leren je alle kneepjes van
het vak.

Ontwerp van Ilene Dubois

2e graad

De waarneming vormt een belangrijk onderdeel in het
creëren. Maar naast het weergeven ‘wat je ziet’, zijn
fantasie, het experiment, het intuïtieve, het persoonlijke,... belangrijke creatieve pistes. In de beginjaren
doorloop je vaste opdrachten, nadien werk je volgens
jouw gekozen traject. Individuele begeleiding en feedback vanuit de groep zijn vaste reflectiemomenten en
zorgen voor een inspirerend atelier.

Kinderen èn volwassenen
• 6- en 7-jarigen = 1e graad,
blokje van 2 lestijden per week Beeldatelier
• 8- tot 11-jarigen = 2e graad,
blokje van 2 lestijden per week Beeldatelier
• 12- tot 17-jarigen = 3e graad,
blok van 4 lestijden per week Beeldatelier
• 18-plussers = 4e graad,
blok van 4 lestijden op donderdagavond
of zaterdagvoormiddag Beeldende en
Audiovisuele Kunsten (BAK):
Dit is een atelier waar kunstvormen elkaar ontmoeten.
Hier vertrek je vanuit teken-, schilder-, grafiekkunst.
Je maakt kennis met de beeldaspecten (lijn, kleur, licht
& schaduw, textuur, compositie,...). Je leert diverse
materialen en technieken kennen (potlood, houtskool,
inkt, pastel, collage, acryl- en olieverf, drukken).
Naast deze meer traditionele media maak je ook
kennis met audiovisuele media. Zo leer je o.a.
de creatieve mogelijkheden van je smartphone
gebruiken. Deze alledaagse tool kan ingezet worden
als fototoestel en videocamera, wat je creatief
proces voedt en verbreedt.
Je leert grensoverschrijdend te werken waarbij één
medium naar een ander kan doorstromen. Een foto
kan inspiratie geven voor een tekening, een collage
kan uitgroeien tot een video, een schilderij tot een
drukwerk.

2e graad

September = opendeurmaand
In september staan onze deuren open tijdens alle
lesuren. Kom langs voor een gratis proefles of om
met een leerkracht te praten. Start een boeiende
reis vol beelden en experimenten.
Inschrijven kan tot 30 juni 2021 en van 20 augustus
tot 30 september 2021.
Adres:
1e, 2e en 3e graad: Sint-Annasite, Processiestraat 24
4e graad: GBS De Boot, Heiveld 61
Meer info:
Alle info vind je op https://www.liedekerke.be/
ABAK of via E gabk@liedekerke.be of
T 053 64 55 97 of op facebook.
Op de website staat vermeld welke groep volzet
is. Tot ziens in een van onze ateliers!
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Zomerwandeling
Trek op avontuur in het ‘Het Land Zonder Lach’
We hebben al heel wat
gewandeld de voorbije
maanden. Het zomerweer
nodigt uit om hier een vervolg
aan te breien. Kriebelt het om
er met het gezin coronaveilig
op uit te trekken? Heb je zin
in wat avontuur? Vertrek dan
naar Het Land Zonder Lach!
Via spannende filmpjes en
creatieve opdrachten probeer jij
met jouw bubbel de lach terug
te vinden.
In en rond het park van Hof
ten Hemelrijk staan deze
zomer verschillende borden
opgesteld. Je volgt het verhaal door QR-codes te
scannen. Het hoofdpersonage geeft aanwijzingen
om het volgende bord te vinden waarop missies
staan die jij moet uitvoeren om het verhaal tot een
goed einde te brengen.
Geen alledaagse wandeling dus, maar een
meeslepend en interactief verhaal. Heksendrankjes
maken, mysterieuze codes kraken en plezante
spelletjes spelen tijdens een tocht van 1,5 km.

De wandeling loopt van 1 juni tot 31 augustus 2021
en start ter hoogte van de speeltuin in
Hof ten Hemelrijk. Meer info via vrijetijd.opwijk.be/
zomerwandeling-het-land-zonder-lach.
Dit is een initiatief van de dienst Welzijn, dienst Vrije
tijd en Het Huis van het Kind.

vrije tijd

En onze stripheld is… Rihanna!
Je kon er niet langs kijken: tijdens de maand april stonden in onze
gemeente de stripboeken en striphelden in de kijker. Maar liefst
75 kinderen trokken met Hopper het Kravaalbos in, op zoek naar
de antwoorden op heel wat vragen. Na alle verbeterwerk trok een
onschuldige hand het antwoordformulier van Rihanna Van Sompel
uit de stapel. Proficiat, Rihanna, jij vond de antwoorden op alle vragen
én zette de foto’s in de juiste volgorde. Het boekenpakket komt jouw
richting uit. Veel leesplezier!
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Geef jouw talent alle kansen!

Sta je wel eens te zingen onder de douche of te
drummen op kookpotten? Speel je graag toneel in
de woonkamer? Dans je liever door de gang?
Of teken je stiekem op de muren van je slaapkamer?
Wat jouw creatieve passie ook is, in onze
kunstenacademie laten we je talent groeien!
Vanaf 6 jaar kan je al bij ons terecht voor een
opleiding in muziek, woord, dans of beeld.
Uiteraard hebben we ook een uitgebreid aanbod
voor tieners en volwassenen. Ontdek al onze
opleidingen in de verschillende vestigingen via
www.kunstenacademie.asse.be. De lessen starten
op woensdag 1 september 2021 en lopen tot
donderdag 30 juni 2022.
Inschrijven kan online via mijnacademie.be van
1 juni t.e.m. 30 september 2021. Voor vragen kan
je telefonisch terecht bij Kati De Maesschalck
of Micheline Van Stichel, of na afspraak bij het
secretariaat van de academie, T 052 35 91 70.

Inschrijvingsgeld

Normaal

Verminderd (attest vereist)

Tot 18 jaar

€ 89

€ 65

18 t.e.m. 24 jaar

€ 155

-

Vanaf 25 jaar

€ 340

€ 155

Bijdrage partituren (muziek)

€ 9,60

€ 5,50
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ONDER
VOORBEHOUD
VAN DE
CORONAMAATREGELEN

Groen licht voor zomerkermis Opwijk-Centrum
Omwille van de coronacrisis was er twijfel of
de kermis in Opwijk-centrum eind juni kon
plaatsvinden. Eind mei was er dan toch witte rook…
De zomerkermis vindt plaats in aangepaste vorm,
zonder optredens of randactiviteiten tijdens het
eerste weekend. Ook is er geen jaarmarkt dit jaar.
AANGEPAST PROGRAMMA
Zaterdag 26 t.e.m. dinsdag 29 juni 2021
Zomerkermis Opwijk-Centrum
Vrijdagavond 2 t.e.m. zondag 4 juli 2021
Grote zomerterrassen Opwijk-Centrum
Meer info: https://vrijetijd.opwijk.be/zomerkermis
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milieu

Zonnepanelen
Al meer dan 7 ton CO2-uitstoot uitgespaard!
Sinds 1 april 2021 zorgen 110 zonnepanelen op
de Sint Anna-site aan de Processiestraat voor
groene stroom. De installatie heeft een vermogen
van 51 kWp en zal jaarlijks ruim 46.000 kWh aan
groene stroom produceren. Daardoor kunnen we
jaar na jaar een uitstoot van 32 ton CO2 vermijden.
Je kan de evolutie trouwens zelf volgen op
het grote scherm in de inkom van de SintAnnasite. Van 1 april tot 20 mei 2021 heeft het
zonnepanelenproject al 10.225 kWh groene stroom
opgewekt. Goed voor 7200 kg minder CO2-uitstoot!

Meer info?
Eric Roelands,
omgevingsambtenaar/deskundige milieu
T 052 36 51 31 / E eric.roelands@opwijk.be

infrastructuur

OPENBARE WERKEN

Uitvoeren van bestrijkings- en slemwerken
Het gemeentebestuur heeft beslist om in volgende straten de bestaande verharding te verbeteren met
bestrijkingswerken of het aanbrengen van een slemlaag:
• Meerweg
• Perreveld (gedeelte)
• Heirbaan (gedeelte wordt overlaagd)

• Kalkestraat (gedeelte)

• Heiveld (gedeelte wordt overlaagd)

• Baardegemstraat (gedeelte)

• Klaarstraat (tussen Bolstraat en
Wijngaardstraat)

• Zottegemstraat
• Lepelstraat (gedeelte)

• Hoeksken
Aannemer Willem-Infra uit Drongen (Booiebos 4) zal de werken uitvoeren in de eerste helft van juni 2021,
onder voorbehoud van de weersomstandigheden. De werken zullen vijf dagen in beslag nemen en het verkeer niet al te erg hinderen.
Meer info: Dienst Infrastructuur, controleur der werken Benjamin Moens: T 052 36 51 38

Sluitingsdagen
De deuren van de gemeente, de bib en het recyclagepark blijven dicht op:
• dinsdag 29 juni 2021
• woensdag 21 juli 2021 (Nationale Feestdag)
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Verdeling noodfonds voor slachtoffers brand
Kloosterstraat
Na de zware brand van 9 april 2021 in het
appartementsgebouw in de Kloosterstraat
ontstonden er tal van spontane steunacties
bij burgers, verenigingen, ondernemers…
Het gemeentebestuur opende meteen een
noodfondsrekening om alle financiële steun te
groeperen. Dat de steun van alle Opwijkenaren kan
tellen, bewijst het bedrag dat al werd ingezameld:
maar liefst 59.400 euro (op dinsdag 25 mei 2021).
Eerste verdeling via puntensysteem
Elke gestorte euro in het noodfonds zal onder de
slachtoffers verdeeld worden. Om die verdeling
rechtvaardig, eerlijk en duidelijk te laten verlopen,
werd er binnen de gemeenteraad een werkgroep
opgericht. Hierin zijn alle fracties vertegenwoordigd,
over alle politieke partijen heen. De werkgroep
besliste om het noodfonds al een eerste keer te
verdelen eind mei. Dat gebeurde volgens een
puntensysteem waarbij elk slachtoffer in een
gelijkaardige situatie eenzelfde bedrag ontvangt.

van Gemeentebestuur Opwijk: BE70 0910 2245 5125
met als mededeling ‘Fonds brand Kloosterstraat’.
Individuen of bedrijven die minstens 40 euro storten
of hebben gestort, ontvangen hiervoor begin
volgend jaar een fiscaal attest.
Nogmaals willen we iedereen hartelijk bedanken
voor de financiële steun en aangeboden hulp!
Het is hartverwarmend om te zien dat er zoveel
solidariteit is onder onze inwoners. Met dit
noodfonds geven we de slachtoffers een beetje
extra steun bij het verwerken van deze tragische
gebeurtenis.

Wie nog zijn steentje wil bijdragen, kan nog altijd
een financiële bijdrage doen op de noodrekening

Varia

Hulp bij het invullen van je belastingaangifte
Ook dit jaar organiseren de medewerkers van FOD
Financiën geen zitdagen omwille van corona. Wel
kan je telefonisch hulp inschakelen om je aangifte
in te vullen.
Hoe ga je te werk?
Hou je identiteitskaart bij de hand en bel
het nummer op de bruine envelop van je
belastingaangifte. Een medewerker van FOD
Financiën spreekt met jou een dag af, waarop
jullie samen de aangifte telefonisch kunnen
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invullen. Daarna ontvang je per post een
document dat je ondertekend moet terugsturen
om je aangifte af te ronden.
Let wel, deze hulp is niet bedoeld voor
zelfstandigen of voor mensen die hun werkelijke
kosten aangeven.
Meer info: financien.belgium.be/nl/particulieren/
belastingaangifte/aangifte/invulsessies

gemeente

Ouders, vul onze opvoedingsenquête in!
Kinderen opvoeden, dat doe je niet alleen. Het Huis
van het Kind Opwijk wil gezinnen graag nog beter
ondersteunen. Om ons aanbod zo goed mogelijk af
te stemmen op jouw noden en wensen, willen we
weten wat er zoal leeft bij Opwijkse gezinnen met
kinderen tot 25 jaar. Laat dus zeker je stem horen
en vul voor eind juni 2021 onze enquête in:
www.hoplr.com/enquete/jkq4adkwwx. Dat
duurt niet langer dan 5 minuutjes. Alvast bedankt!
Wist je dat het Huis van het Kind Opwijk
samenwerkt met verschillende organisaties?
Zo bundelen we de krachten met OCMW,
jeugddienst, bibliotheek, dienst Welzijn, scholen, JAC, Kind en Gezin, CLB...

woonloket

Vind een kwaliteitsvolle aannemer in je buurt
Van plan om je woning energiezuiniger en
comfortabeler te maken? Dan ben je vast op zoek
naar een betrouwbare aannemer. Energiek Wonen,
de opvolger van de provinciale groepsaankopen,
brengt je in enkele muisklikken in contact met een
lokale vakman in je gemeente.
Of je nu muurisolatie overweegt, een warmtepomp
wil installeren of benieuwd bent naar de prijs van
zonnepanelen op je dak: de website
energiekwonen.be helpt je verder met een
praktische lijst
van betrouwbare
aannemers in je
buurt. Zo werden
alle vakmannen
zorgvuldig
gescreend door
Energiehuis
3Wplus,
Energiehuis IGO
en Klimaatpunt
Pajottenland

& Zennevallei. Zo ben je zeker van een kwalitatieve
energie-oplossing, correct geplaatst én met de
nodige garanties.
Via de handige inschrijvingstool kan je zelfs meteen
een aanvraag doen. Binnen tien werkdagen contacteert
de geselecteerde aannemer/installateur je voor een
afspraak. En maximaal tien dagen na het bezoek ter
plaatse volgt je prijsofferte, gratis en vrijblijvend.
Meer info: www.energiekwonen.be
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welzijn

Samen tegen
eenzaamheid
80-plussers aan de lijn
In deze coronatijden nemen heel wat oudere
mensen zo weinig mogelijk risico’s. Daardoor blijven
ze veelal thuis, ontmoeten ze weinig mensen en
kunnen ze zich vaker eenzaam voelen. Om toch
contact te houden, belden een 10-tal vrijwilligers
de alleenstaande 80-plussers in onze gemeente op.
Een voorstel van de adviescommissie Senioren dat
warm onthaald werd!
Nogmaals van harte bedankt aan de vrijwilligers
die zich hiervoor hebben ingezet: Ronny De Paepe,
Sefanja Hillaert, Mieke Ringoot, Hilde De Meyst,
Kurt Doolaege, Kerlijne Van Den Eede, Katrien
De Clerq, Christine De Mey en Tamara Callaert.
Zonder jullie was dit niet gelukt! Alleenstaande
80-plussers die niet bereikbaar waren, ontvangen
een brief in de bus.
Tips voor meer contact
• Wil je contact houden met iemand,
maar zitten jullie allebei thuis?
Stuur dan eens een brief, gedicht, tekening
of bloemetje. Kijk samen tv met de telefoon
aan je oor of bezorg een hapje eten aan
huis. Wist je dat er ook speciale tablets
zijn voor senioren om makkelijk te kunnen
videobellen?

• Wil je mensen die geen netwerk
hebben graag een handje helpen?
Stel je dan kandidaat als ‘vrijwilliger
burenhulp’ op het platform Hoplr. Er staan al
tientallen mensen geregistreerd die hebben
aangegeven om sporadisch te helpen als
chauffeur, om gezelschap te bieden, een
gezellig gesprekje te houden of een klus op
te knappen. Inschrijven kan via www.hoplr.
com of via de mobiele app. Hoplr vraagt
je adres op te geven om jouw Hoplr-buurt
afgesloten te houden voor buitenstaanders.
Nog vragen? Mail dan naar
support@hoplr.com. Weet je niet hoe je die
hulp moet inschakelen? Neem contact op
met ons en we helpen je graag verder:
- Dienst Welzijn:
T 052 89 50 27 / E welzijn@opwijk.be
- Buurtzorg Den Hopstaak:
T 052 36 59 40 / E denhopstaak@opcura.be
• Met kleine en grote zorgen kan je ook
terecht bij Tele-Onthaal, 24 uur per dag,
7 dagen in de week. Praten helpt! Bel 106.

Noteer het in je agenda - Sporteldag 2021!
Nu de organisatie van kleinere evenementen stilaan op gang komt, kijkt de adviescommissie Senioren
hoopvol uit naar de volgende Sporteldag. Samen met de gemeente hoopt ze dit najaar een nieuwe
editie te organiseren, met een aangepast programma en volgens de vereiste veiligheidsmaatregelen.
Noteer daarom vrijdag 10 september 2021 in je agenda! Hou ook de volgende editie van Opwijk
Info in de gaten voor meer informatie en inschrijving. In september 2021 voorzien we ook enkele
aangepaste trainingsactiviteiten.
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TAALKAMP

Dag van
de mantelzorger
Woensdag 23 juni
2021 is het Dag van de
mantelzorger. Bedankt aan
alle mantelzorgers die dag
in, dag uit zorgen voor een
persoon die hen nauw aan
het hart ligt.

Echt onthecht

NEDERLANDS 2021
Laat je kind Nederlands oefenen op taalkamp.
Zo maakt hij of zij een goede start op school!
Door samen leuke spelletjes te spelen, oefenen de kinderen de
Nederlandse taal.

Van maandag 23 tot en met dinsdag 31 augustus 2021,
van 9 tot 12 uur
Je kind woont in Opwijk of gaat volgend schooljaar naar een Opwijkse
lagere school. Leeftijd tot en met 12 jaar.

Zaal De Schuur in Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7 te Opwijk
Schrijf in vanaf 10 juni 2021 via mail taalkamp@opwijk.be en bezorg ons
volgende gegevens van je kind(eren): naam en voornaam, geboortedatum,
adres, telefoonnummer, moedertaal, allergieën en naam school.

Gehecht

GRATIS

Zorgen

Meer info:
T 052 89 50 27

Voor morgen
Eddy Hillaert,
dorpsdichter

Minder mobiel? Laat je rijden!
De zon schijnt, je wil graag nog eens de buurt verkennen… maar je bent minder mobiel? Geen zorgen,
buurtzorg Den Hopstaak en het gemeentebestuur brengen je graag in vervoering!
Zo kan een vrijwilliger jou thuis ophalen om met een speciale fiets
een toertje te maken in de buurt. Nog de hele maand juni kan je
een ritje reserveren. Dank alvast aan buurtzorg Den Hopstaak
en de adviescommissies Welzijn en Senioren voor hun ideeën en
enthousiasme.
Laat je zeker ook horen als jij…
• iemand kent die hier plezier aan zal beleven
• de rolstoelfiets wil lenen om zelf iemand rond te rijden
• je wil engageren als vrijwilliger (een testritje is altijd mogelijk)
Meer info of een ritje reserveren:
T 052 36 59 49 / E denhopstaak@opcura.be
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V.U. Dirk Dewolf, administrateur-generaal Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel

BEDANKT OM JE TE LATEN VACCINEREN!

BLIJF DE REGELS TEGEN CORONA VOLGEN EN
BESCHERM WIE NOG NIET GEVACCINEERD IS.
Je kan het virus nog doorgeven aan anderen.
•

Draag een mondmasker waar het moet.

•

Ontsmet je handen.

•

Hou 1,5 meter afstand van anderen.

AGENTSCHAP
ZORG &
GEZONDHEID

was je handen

denk aan kwetsbare
mensen

hou afstand

doe je activiteiten
liefst buiten

gebruik een
mondmasker

beperk je nauwe
contacten

MEER INFO OP
LAATJEVACCINEREN.BE

online verkoop via

OPWIJK

ONLINE TE KOOP VIA BIDDIT:

GEBOUW (VOORHEEN KINDEROPVANG)

Schoolstraat 85 Opwijk
Tot. grondopp.: 5a 79ca. KI 1563. EPC 171. Wg. Niet overstr.gev. geb.
Bezoek: vrij. 28/5, vrij. 4/6 en zat. 12/6 van 10u-11u30

Online verkoop via: biddit.be - ref.197827
Start biedingen: 14 juni 2021 om 14:00u.
Einde biedingen: 22 juni 2021 om 14:00u.
Bieden vanaf: 380.000 EUR
Bodverhoging: 1.000 EUR
NoTarIs

FERmON HILDE NOTARIS EZ
Kloosterstraat 1 • oPWIJK
tel. 052/35 28 80 • hIlde.fermon@belnot.be
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Activiteitenkalender
3 juni tot en met
3 augustus 2021
ONDER VOORBEHOUD
VAN DE GENOMEN
CORONAMAATREGELEN

juni

Donderdag 3 juni t.e.m.
31 augustus 2021

Donderdag 10 en
vrijdag 11 juni 2021

Bloedinzameling
(reserveren verplicht)
https://donorportaal.rodekruis.be
T 0800 777 00
Hof ten Hemelrijk - 17.30-21u
org. Rode kruis Vlaanderen,
afdeling Opwijk

Vrijdag 11 juni –
zondag 11 juli 2021

EK voetbal groot scherm
Arena - park Hof ten Hemelrijk
org. Nijdrop

Zomerwandeling
‘Het land zonder lach’
https://vrijetijd.opwijk.be/
zomerwandeling-het-landzonder-lach
Park Hof ten Hemelrijk
org. dienst Welzijn, dienst Vrije
Tijd en Het Huis van het Kind

Maandag 14 juni –
zondag 27 juni 2021

Verlengd t.e.m. 31 augustus

Donderdag 17 juni 2021

Wandel- en fietszoektocht.
Ontdek onze Opwijkse cafés.
Org. ’t Opwijks archief

Donderdag 3 juni 2021

Fietstocht
Bijeenkomst ingang kerk - 13.30u
org. Femma Opwijk
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de
speelplaats) – 19.30u – org. AA

Zaterdag 5 juni t.e.m.
zondag 13 juni 2021

Online leesvoorstelling
van De Leesbeeste
Facebookpagina Huis van het
Kind - org. dienst Welzijn, Huis
van het Kind en dienst Vrije Tijd

Donderdag 10 juni 2021

Fietstocht
Bijeenkomst ingang kerk - 13.30u
org. Femma Opwijk
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de
speelplaats) - 19.30u - org. AA
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2 alternatieve wandelingen
t.v.v. de klassieke Hoppetocht
Start binnenkoer Hof ten
Hemelrijk - tijdstip naar keuze org. Wandelclub De Hopbelletjes
Opwijk vzw
Fietstocht
Bijeenkomst ingang kerk - 13.30u
org. Femma Opwijk
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de
speelplaats) - 19.30u - org. AA

Zaterdag 19 en
zondag 20 juni 2021

koesterwandeling
Park Hof ten Hemelrijk en omliggende straten
org. Zorgcampus OPcura W.V.
en WZC Heydeveld

Zaterdag 26 t.e.m.
dinsdag 29 juni 2021

Zomerkermis Opwijk-Centrum
https://vrijetijd.opwijk.be/
zomerkermis

Zaterdag 26 juni 2021

Pasta Zaterdag!
org. OV De Duizendpootrakkers
vzw
Coronaveilige snoepjesrun
en natuurloop
org. Achilles Run4Fun

Donderdag 1 juli 2021

Fietstocht
Bijeenkomst ingang kerk - 13.30u
org. Femma Opwijk
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de
speelplaats) - 19.30u - org. AA

Vrijdagavond 2 t.e.m.
zondag 4 juli 2021

Grote zomerterrassen
Opwijk-Centrum
https://vrijetijd.opwijk.be/
zomerkermis

Vrijdag 2 juli

Openluchtmis Sint-Pauluskapel
Nanovestraat - 19u - org. SintPauluspaardenprocessiecomité
Week van de markt
Opwijk-Centrum

Zondag 4 juli

31e Hoppetocht
Hof ten Hemelrijk - 9-17u
org. WSV De Hopbelletjes Opwijk

Korte optocht met beeld en
relikwie van Sint-Paulus
Kloosterstraat – Karenveldstraat
– Schoolstraat – Processiestraat
– Marktstraat
11u (na de eucharistieviering) –
org. Sint-Pauluspaardenprocessiecomité

Donderdag 24 juni 2021

Donderdag 8 juli 2021

Zondag 20 juni 2021

Fietstocht
Bijeenkomst ingang kerk - 13.30u
org. Femma Opwijk
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de
speelplaats) - 19.30u - org. AA

Fietstocht
Bijeenkomst ingang kerk - 13.30u
org. Femma Opwijk
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de
speelplaats) - 19.30u - org. AA

Vrijdag 9 juli t.e.m.
maandag 12 juli

Nijverseel kermis 2021
Nijverseel
org. Jaarmarktkring
Hoop in de Toekomst Huyse ter Kalkestraete
Overzicht programma:
zie Kermisaffiche pag. 32

Zondag 11 juli 2021

11 juliviering met uitreiking
cultuurprijs, aanstelling
dorpsdichter en optreden van
Mama’s Jasje
Hof ten Hemelrijk - 19u
org. gemeenschapscentrum
HTH, adviescommissie CultuurToerisme en adviesraad Vlaams
Beleid

Donderdag 15 juli 2021

corona

Heb jij een coronavoucher?
Check wat je kan doen.
Wie een pakketreis boekte en die vorig jaar geannuleerd zag door
corona, ontving tussen maart en juni 2020 een tegoedbon van
de reisorganisator. Deze zogenaamde coronavoucher is minstens
1 jaar geldig. Intussen zijn dus heel wat vouchers ouder dan 1 jaar
en vragen velen zich af wat te doen.
Boek je in deze onzekere tijden best een nieuwe pakketreis? Laat
je je beter uitbetalen? Of wat als je al een nieuwe reis boekte met
de voucher? In acht vragen geeft de overheid een overzicht van
de regels en de stappen die je kan ondernemen. Check dus zeker
de webpagina van FOD Economie: https://news.economie.fgov.
be/198691-in-het-bezit-van-een-coronavoucher-dit-zijn-deregels.

Fietstocht
Bijeenkomst ingang kerk - 13.30u
org. Femma Opwijk
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de
speelplaats) - 19.30u - org. AA

Donderdag 22 juli 2021

Fietstocht
Bijeenkomst ingang kerk – 13.30u
org. Femma Opwijk
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de
speelplaats) - 19.30u - org. AA

Donderdag 29 juli 2021

Fietstocht
Bijeenkomst ingang kerk - 13.30u
org. Femma Opwijk
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de
speelplaats) - 19.30u - org. AA

Registreer je via QVAX
Via www.qvax.be kan je je online inschrijven op een elektronische
reservelijst voor een vaccinatie in het vaccinatiecentrum.
Daarbij kan je aangeven op welke momenten je beschikbaar bent.
Het vaccinatiecentrum roept mensen via QVAX op om
vrijgekomen plaatsen snel in te vullen.
QVAX was nog niet beschikbaar op het moment dat er
‘prioriteitenlijsten’ werden opgesteld.
Meer info: https://www.opwijk.be/
vaccinatiecentrum-stelt-zelf-geen-reservelijst-op
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gemeente

Is je rijbewijs nog geldig?
Sinds 1967 worden er in ons land
rijbewijzen afgeleverd. In al die
jaren heeft het rijbewijs al wat
wijzigingen ondergaan, zoals de
invoering van een bankkaartmodel in juli 2010. Maar wist je dat
zo’n rijbewijs maximaal tien jaar
geldig is? Check dus zeker eens
de geldigheidsdatum en maak
een afspraak met de dienst
burgerzaken als je rijbewijs
binnenkort verloopt.

CHECK DE GELDIGHEIDSDATUM VAN UW RIJBEWIJS!

Het rijbewijs 'bankkaartmodel' is 10 jaar geldig!
Is uw rijbewijs nog minder dan 3 maanden geldig?
Neem contact met uw gemeente om uw rijbewijs te hernieuwen

Maak een afspraak
Surf naar
https://afspraken.opwijk.be.

www.mobilit.belgium.be

Burgerzaken
Geboren:
Ruby Aelbrecht, dochter van
Bart en Lore Wynants,
04/04/2021, Heirbaan 180.
Harald Van den Broeck,
zoon van Floris en
Margaux Van Puyvelde,
31/03/2021,
Gasthuisstraat 40/0201.
Ellie De Smedt, dochter van
Peter en Lien Gillis,
22/04/2021, Stwg. op Aalst 13.
Overleden:
Louisa Van de Velde, 89 jaar,
weduwe van Frans Van der Borght
† 30/04/2021, Kloosterstraat 75
(vroeger Esp 1/0001).
Marcel Van Laere, 87 jaar,
weduwnaar van Rosa Geeroms,
† 07/05/2021, Heirbaan 208.
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Clothilde Heyvaert, 84 jaar,
weduwe van Roger Saerens,
†09/05/2021, St. Jansstraat 245.
Emiel (Pros) Hals, 68 jaar,
echtgenoot van Lina Van Wilder
† 10/05/2021,
Gasthuisstraat 40/0101.
Jacqueline Cooreman, 77 jaar,
echtgenote van
Marcel Van Uytvanck
† 11/05/2021, Hulst 76
Dany Berghman, 63 jaar,
echtgenoot van Carine Brack,
† 11/05/2021, Veldmeer 19.
Roger Van Biesen, 72 jaar,
echtgenoot van Gerda Sablon,
† 11/05/2021, Ravensveld 16.

Gehuwd:
Dirk Van den Cruyce en
Isabelle Thomas,
Stwg. op Dendermonde 91,
op 08/05/2021.
Charles Toth en Teresa Alberga,
Stationsstraat 47/0101,
op 08/05/2021.
Tim Heyvaert en
Elke Berghman,
Kerseveld 14,
op 22/05/2021.
Raf De Smedt en
Emma Willems,
Nieuwstraat 9,
op 22/05/2021.

AFSPRAAK MAKEN MET DIENST BURGERZAKEN
Het is mogelijk om online een afspraak te maken via
afspraken.opwijk.be. Wie niet over een internetverbinding beschikt,
kan nog steeds afspreken via T 052 36 51 03.

gemeenteraad
Zitting dinsdag 25 mei 2021

Volgende agendapunten werden besproken tijdens een digitale zitting:
OPENBARE ZITTING
Verslag vorige zitting – Goedkeuring.
HOOGDRINGEND PUNT: OVSG - Algemene statutaire vergadering Aanduiding vertegenwoordigers - Goedkeuring.
Blijdorp III - Algemene vergadering - Agenda - Mandaten - Goedkeuring.
Intradura - Algemene vergadering - Agenda - Mandaten - Goedkeuring.
CIPAL - Algemene vergadering - Agenda - Mandaten - Goedkeuring.
ERSV Vlaams-Brabant vzw - Buitengewone algemene vergadering Ontbindingsbesluit - Goedkeuring.
Jaarrekening 2020 - Goedkeuring van de rekening 2020 van
de gemeente en OCMW (deel gemeente) - Goedkeuring.
Jaarrekening 2020 - Goedkeuring van de rekening 2020 van
de gemeente en OCMW (gemeente en OCMW samen) - Goedkeuring.
GAS 1 - Blauwe zone - overeenkomst met HAVILAND intercommunale
IgSv (en aanstelling van een sanctionerend ambtenaar) - Goedkeuring.
Patrimonium - Verkoop perceeltje grond in Molenveld - Goedkeuring.
Invoering uniforme afvalzakken en terugname van oude
afvalzakken - Verzoekschriften - Goedkeuring.
Wegen - Neerveldstraat - Ontwerp aanleg fietspaden en opmaak
rooilijn- en grondverwervingsplan - Goedkeuring.
Foorkasten - Vernieuwing en bijkomende plaatsing van een aantal
foorkasten - Goedkeuring.
Toegevoegd punt door Marijke De Vis namens INZET-fractie Verkeersvrij centrum in de zomerweekends ten voordele van de horeca Goedkeuring.

raad voor maatschappelijk welzijn

Zitting dinsdag 25 mei 2021

Volgende agendapunten werden besproken tijdens een digitale zitting:
OPENBARE ZITTING
Verslag van de vorige openbare zitting – Goedkeuring.
Jaarrekening 2020 - Goedkeuring van de rekening 2020
van de gemeente en OCMW (deel OCMW) - Goedkeuring.
Fonds brand Kloosterstraat - Goedkeuring reglement verdeling
van de gelden - Goedkeuring.

Videoverslagen van de vorige digitale raden kan je terugvinden via
opwijk.be/videoverslagen-gemeenteraad-en-raad-voormaatschappelijk-welzijn

De volgende
gemeenteraad en raad
voor maatschappelijk
welzijn vindt plaats op
dinsdag 20 juni 2021
om 20 uur, vermoedelijk
opnieuw digitaal met
livestreaming en
voorafgaandelijke
schriftelijke vraagstelling.
ALGEMENE
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
Je kan de burgemeester en
schepenen altijd contacteren
om een afspraak te maken via
bovenstaande gegevens.
Omwille van de huidige
coronamaatregelen zijn er
momenteel geen zitdagen.
Adres briefwisseling:
College van burgemeester
en schepenen GAC II - Ringlaan 20 1745 Opwijk
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NIJVERSEEL
KERMIS 2021

ONDER
VOORBEHOUD
VAN DE
GENOMEN
CORONAMAATREGELEN

Zondag 11 juli
Vrijdag 9 juli

Jaarmarktkring Hoop in de Toekomst Huyse ter Kalkestraete

Jaarmarktkring Hoop in de Toekomst Huyse ter Kalkestraete

Openlucht Kermiscafé (doorlopend)
14u – 17u:

Vrije Gezinswandeling D2 “Rond Nijverseelbeek”
in bubbelverband of individueel: vrij vertrek /
landelijke wegen in lusvorm / gratis deelname / verplicht
aanmelden bij vertrek (deelnemersblad) / verrassing voor
aangemelde deelnemers.

vanaf 15u:

Kermisairekes ism GCC Hof ten Hemelrijk

Kermisopening met openlucht Kermiscafé… een revival.

Café De Werker
Kermisterras

Zaterdag 10 juli
Jaarmarktkring Hoop in de Toekomst Huyse ter Kalkestraete
Vanaf 13.30u: Opening Openlucht Kermiscafé
14u – 17u:

20.30u:

Vrije Gezinswandeling D1 “Rond Nijverseelbeek”
in bubbelverband of individueel: vrij vertrek /
landelijke wegen in lusvorm / gratis deelname /
verplicht aanmelden bij vertrek (deelnemersblad) /
verrassing voor aangemelde deelnemers.
Openlucht Optreden van de Opwijkse coverband
“Blind Date” ism GCC Hof ten Hemelrijk - Inkom: vrij.

Café De Werker
Kermisterras

Café De Werker
Kermisterras

Maandag 12 juli
Jaarmarkt
ism gemeentebestuur Opwijk
Voor veehouders van Nijverseel, Kalkestraat, Perreveld, Klaarstraat,
Nieuwstraat en omgeving.
10u:

Kleinvee

11u:

Paarden

20u:

Prijsuitreiking in Huyse ter Kalkestraete door
een afvaardiging van het gemeentebestuur.

Jaarmarktkring Hoop in de Toekomst Huyse ter Kalkestraete
10u:

Opening Openlucht Kermiscafé

Café De Werker
Kermisterras

Vrijdag 9 t.e.m. maandag 12 juli
Atletiekvereniging AC Opwijk
VRIJE GULDENSPORENLOOP in bubbelverband of individueel:
bewegwijzerde niet-afgesloten omloop zonder signaalgevers /
vrij vertrek tijdens de kermisdagen / inschrijven via www.acopwijk.com.

GEDURENDE DE KERMISDAGEN
In en rond Huyse ter Kalkestraete: Openlucht Kermiscafé
opengehouden door de Jaarmarktkring
“Hoop in de Toekomst” sinds 1895
Programma goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen - 1745 Opwijk.

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

20.30u:

