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edito
Beste burger,
Je hebt het eerste infoblad van 2022 in handen. Mocht ik 35 jaar
jonger zijn dan zou dit voorwoord mijn nieuwjaarsbrief kunnen zijn.
2021 ligt achter ons en daarmee tevens ook mijn eerste jaar als
burgemeester. Wat een jaar! In goede zin is er heel veel gebeurd. Maar
de moeilijke momenten ga ik niet wegmoffelen. De pandemie houdt ons
nu al 2 jaar dagelijks bezig. Voor mij betekent dit het continu opvolgen van de
cijfers, een crisisoverleg houden, overleg met de provinciegouverneur, in overleg gaan over de werking van
het vaccinatiecentrum,… en zo kan ik nog wel even doorgaan. Over dat laatste – het vaccinatiecentrum
– kan ik trouwens melden dat we naar de zesde versnelling schakelen. Prikken, prikken, prikken. De
capaciteit in Bellekouter Affligem is verdubbeld van 4 naar 8 lijnen.
De brand in de Kloosterstraat zal ook voor de rest van mijn dagen aan mij blijven plakken. Een moment dat
ik nooit zal vergeten. Zoveel emoties die die avond bij mekaar kwamen. Ik krijg er nog steeds rillingen van.
De 34 appartementen zijn nog steeds onbewoonbaar. Begin december hebben we de noodfondsrekening
afgesloten en de slachtoffers een bedrag op hun rekening over gemaakt. Zo hartverwarmend om de
gulheid van jullie allemaal te mogen zien. Alle schenkers ontvangen in het voorjaar trouwens een fiscaal
attest voor hun bijdrage.
Het spreekt voor zich dat mijn hart met heel veel liefde klopt voor deze gemeente. Als geboren en getogen
Droeshoutenaar zet ik elke dag mijn beste beentje voor. Das de evidentie zelve. Dat de gemeente groener
wordt en dat een zoveelste bouwpromotor niet probeert om onze gemeente vol te bouwen. Dat jong en oud
zich veilig te voet of met de fiets naar school of waar dan ook kan verplaatsen. Het lijkt vanzelfsprekend,
maar elke dag zet ik me samen met mijn ploeg in om onze financiën gezond te houden zodat de belastingen
niet omhoog moeten. We zetten uiteraard in op het verder digitaliseren van onze diensten.
Vele projecten zijn ietwat vertraagd door corona. Achterin dit infoblad vind je een overzicht van alles wat
nog in de pijplijn zit.
Mijn oprechte dank gaat ook uit naar alle collega’s
en medewerkers. Een kapitein vaart maar naar zijn
bestemming als hij over een sterk team beschikt.
Ik hoop je in het komende jaar oprecht meer te
kunnen ontmoeten. Zonder mondmasker als het
even kan.
Ik wens jou en je dierbaren het allerbeste voor het
nieuwe jaar. Laat het een gelukkig, gezond, veilig
en vrij 2022 zijn.
Je burgemeester
Inez De Coninck
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milieu

Afvalkalender in Intradura-krant
Opgelet, vanaf dit jaar krijg je geen
aparte afvalkalender meer toegestuurd.
De kalender zit nu enkel nog in de
afvalkrant van Intradura. Scheur ‘m uit
en bewaar ‘m goed! Daarnaast kan je alle
ophaalinfo ook online terugvinden via
www.opwijk.be/afvalkalender.
De ID-krant van Intradura verschijnt
twee keer per jaar, waardoor je een
afvalkalender voor 6 maanden krijgt in
plaats van 12 maanden. Dat is nieuw,
met als grote voordeel dat je telkens
de laatst beschikbare info ontvangt.
Ter info: de ID-krant van juni 2022 zal
de afvalkalender voor de tweede helft
van 2022 bevatten. Voortaan vind je dus
alle info in één publicatie: sorteertips,
nieuwe wetgeving, praktische gegevens
over jouw recyclagepark…
Daarnaast kan je ook de Recycle!app installeren. Die geeft, net als de
afvalkalender, aan wanneer welke
ophaling plaatsvindt, maar dan met
de laatste updates. Kon een ronde
niet doorgaan door extreem (winter)
weer? Dan vertelt de app jou naar welke
datum de ophaling is verplaatst. Ook
waarschuwt de app je tijdig (de avond voordien) wanneer je de pmd-zak of het restafval moet buiten zetten.
Meer info: www.opwijk.be/afvalkalender

Jaarlijks onderhoud van waterlopen
Onbevaarbare waterlopen in goede conditie houden, dat vraagt regelmatig onderhoud. De provincie
Vlaams-Brabant voert nog tot dinsdag 15 maart 2022 ruimingswerken uit in het Benedenscheldebekken.
Voor Opwijk gaat het om de Stambeek, Regenwortelbeek, Wersbeek, Brabantse Beek en Nijverseelbeek.
Deze jaarlijkse ruimingswerken omvatten het verwijderen van ongewenste materialen en voorwerpen –
afval, takken, grove plantenresten… – die opstoppingen of overwelvingen zouden kunnen veroorzaken
binnen de bedding van de waterloop.
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Nieuwe Phoenix-straatvuilnisbakken in centrum
Recent werden nieuwe grote Phoenixstraatvuilnisbakken geplaatst in het centrum
van Opwijk. Dankzij de handige indeling kan je
gemakkelijk afval correct weggooien: zwerfvuil in de
zwarte bak, pmd in de blauwe bak. Uiteraard dienen
deze straatvuilnisbakken enkel voor zwerfvuil en
dus niet voor je eigen huisvuil.
Je kan de nieuwe straatvuilnisbakken
in Opwijk-centrum vinden aan:
• Markt
• Kerkplein
• Schoolstraat – BUSO-school
• Skatepark Hof ten Hemelrijk
• Speeltuin Hof ten Hemelrijk
De Phoenix-vuilnisbakken zijn gemaakt van
gerecycleerde kunststof en tellen drie afvalbakken,
telkens met een inhoud van 50 liter. Bovendien
heeft elke vuilnisbak, boven aan de zwarte afvalbak,
nog een apart ingewerkt bakje voor gedoofde
sigarettenpeuken. Sigaretten kan je gemakkelijk

Nieuwe grote vuilnisbak - skateterrein Hof ten Hemelrijk.

doven op de bovenkant (‘paddenstoel’) van de
afvalbak. Zo houden we Opwijk samen nog properder!

varia

Bedankt voor
jullie gulle steun!
Na de zware brand in de Kloosterstraat ontstond
er een hartverwarmende solidariteit in Opwijk.
Daarbij opende de gemeente een speciale rekening,
waarop maar liefst € 88.819,50 werd gestort. In
december werd de laatste schijf (€ 29.819,50) van dit
bedrag uitgekeerd aan de slachtoffers en sloot het
gemeentebestuur de rekening af. Elke euro kwam
integraal bij de slachtoffers terecht.
We hebben het al een paar keer gezegd, maar
herhalen het graag: bedankt voor jullie solidariteit!
Jullie bijdrage, klein of groot, helpt om deze
tragische gebeurtenis te verwerken.
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Personen of bedrijven die een financiële gift van
minstens 40 euro deden (in hun persoonlijke naam),
ontvangen hiervoor nog een fiscaal attest dit
voorjaar.
Meer info:
Dienst Financiën
E financien@opwijk.be / T 052 36 51 85

COVID-19-vaccinatie

Vaccinatiecentrum Affligem
verdubbelt capaciteit
Het vaccinatiecentrum in Affligem is weer
opgeschaald naar acht lijnen, wat overeenkomt
met een verdubbeling van de capaciteit
vergeleken met begin december 2021. In de
planning van de afspraken werd hiermee rekening
gehouden. Intussen staat, na enkele problemen
in de beginfase, de Qvax-lijst weer open en zal
deze dus ook in onze regio gebruikt worden.
Let wel, je kan je enkel op deze lijst zetten als je
nog geen uitnodiging ontvangen hebt!

Heb je nog vragen?
Check dan zeker onderstaande websites.
Daarnaast kan je elke werkdag terecht in het
callcenter, tussen 9 en 12 uur en 13 en 17 uur,
op het nummer T 053 83 33 29.
Meer info:
www.opwijk.be/vaccinatiecentrum-affligem-contact
www.elz-amalo.be
www.qvax.be

Alle kinderen van 5 tot en met 11 jaar krijgen de
kans zich te laten vaccineren tegen COVID-19
en ontvangen hiervoor de komende weken een
uitnodigingsbrief met de nodige informatie.

gemeente

Nederlands leren: infomoment in Asse
Wil je graag Nederlands als tweede taal leren?
Kom dan op maandag 17 januari 2022 naar de infosessie in Asse, van 17 tot 20 uur, in het Oud Gasthuis
(Gemeenteplein 26). Het Agentschap Integratie en Inburgering informeert je over de verschillende
mogelijkheden voor lessen Nederlands
in je buurt. Iedereen is welkom
op dit infomoment, al moet je
als tweede
Nederlands
Leren?
taal
eerst een afspraak maken. Dat
Van harte
Wil je graag
welkom!
kan heel eenvoudig via het gratis
telefoonnummer
0800 123 00.
Past deze datum niet maar ben
je wel geïnteresseerd in lessen
Nederlands?
Check dan https://www.integratieinburgering.be/nl/nederlands-lerenin-vlaams-brabant voor een overzicht
van alle infosessies
in Vlaams-Brabant.
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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

Tickets: https://reservaties.opwijk.be

TENTOONSTELLING

DONDERDAG 13 JANUARI TOT EN MET ZONDAG 23 JANUARI 2022

RIK OLIEVIER EN ACADEMIE VOOR BEELDENDE
EN AUDIOVISUELE KUNSTEN
VAN SCHILDERKUNST TOT INSTRUMENTENBOUW
Rik Olievier,
geboren
in 1945 in
Kortrijk,
woont sinds
2014 in
Opwijk. Hij
genoot een
opleiding
Hoger Kunstonderwijs in Gent, Aalst
en Dendermonde. Rik gaf schilder- en
decoratietechnieken aan het Sint-Guido-Instituut
in Anderlecht en KTA Herzele. Daarnaast was
hij ook leraar teken- en schilderkunst aan het
Gemeentelijk Kunstatelier in Asse. Geboeid door
instrumentenbouw, volgde hij een extra opleiding
bij Cmb Puurs en specialiseerde hij zich in gitaar, luit
en klavecimbel. Het paradepaardje van zijn werken
is een klavecimbel die hij volledig zelf bouwde en
van prachtige decoratie heeft voorzien.

COVID SAFE
TICKET
+ MONDMASKER
VERPLICHT

Op donderdag 13 januari 2022 opent de
tentoonstelling officieel voor een beperkt publiek.
Daarna kan je de tentoonstelling vrij bezoeken op:
- zaterdag 15 en 22 januari van 14 tot 18 uur
- zondag 16 en 23 januari van 10 tot 18 uur
- woensdag 19 januari van 14 tot 18 uur
Deze tentoonstelling is ook toegankelijk voor wie
een beperkte kennis van het Nederlands heeft.
Gratis toegang
Locatie: De Kersenpit, Dorp 46, Mazenzele

WORKSHOP
(VOLZET)

ZATERDAG 15 EN
ZONDAG 16 JANUARI 2022
van 14 tot 17 uur

AQUAREL SCHILDEREN

MONDMASKER
VERPLICHT

Locatie: De Kersenpit, Dorp 46, Mazenzele
Schilder, tekenaar, restaurateur, decorateur, instrumentenbouwer… Het mag duidelijk zijn dat Rik
diverse kunsttakken en technieken beoefent! Tijdens
deze tentoonstelling krijg je de kans om het talent
van deze veelzijdige kunstenaar en ambachtsman van
eigen bodem te leren kennen. Daarnaast krijg je ook
een aantal werken van zijn vader te zien. Een tweede
luik van de tentoonstelling bestaat uit werken van het
atelier Beeldende en Audiovisuele Kunsten Opwijk.
De volwassenafdeling, onder leiding van Liesbeth
Marit, toont haar mooiste werken met een vleugje
muziek erbij.
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HUISKAMERCONCERT

ZATERDAG 22 JANUARI 2022 / 20u

/MU:V/ - WARM HOUT

COVID SAFE
TICKET
+ MONDMASKER
VERPLICHT

TRIO VAN FLUIT, KLARINET EN FAGOT
Een trio van
klassieke
muzikanten?
Waarschijnlijk
denk je dan aan
een pianotrio of
strijktrio... Maar
wat krijg je als je
fluit, klarinet en
fagot bij elkaar
zet? Warm Hout!
Muzikanten
Sone Mikaelian
(fluit), Panagiota Giannaka (klarinet) en Mavroudes
Troullos (fagot) voeren je mee op prachtige klanken

MUZIEK

DONDERDAG 27 JANUARI 2022 / 20.30u

RONNY MOSUSE
SOLO PLUS

Ronny Mosuse is een
muzikale spons. Al
wat op zijn levenspad
komt, zuigt hij op
en laat hij rustig
doorsijpelen in zijn
muziek. Ronny startte
zijn muzikale reis
samen met broer
Robert in 1988 met The
B-Tunes. Ze werden al vlug opgemerkt door Bart
Peeters, die samen met hen ‘The Radios’ oprichtte.
Dat Ronny een veelzijdig artiest is, bewijst zijn
veelzijdig parcours: hij bracht als soloartiest
Engelstalige en Nederlandstalige platen uit,
hij is actief als muziekproducer, songwriter,
filmmuziekcomponist, tv-presentator, radiomaker
(Studio Brussel, Klara), bassist bij CPeX en schrijver.

van dichtbij en overzee. Ontdek de gedurfde ritmes
van de fagot, de dansende melodielijnen van de
fluit en de zwoele klankkleur van de klarinet. Deze
houtblazers nemen je mee doorheen de warme
kleuren van het impressionisme tot vandaag.
Deze voorstelling is ook toegankelijk voor wie
een beperkte kennis van het Nederlands heeft.
Tickets: VVK € 8 / Kassa € 9
(inclusief welkomstdrankje)
Locatie: ten huize van Jan Couck en Paule Corthier,
Dorp 42, Mazenzele

COVID SAFE
TICKET
+ MONDMASKER
VERPLICHT

Zijn laatste muzikale wapenfeit is zijn deelname aan
het muziekprogramma ‘Liefde voor Muziek 2021’
waarin hij fel gesmaakte versies bracht van liedjes
van collega-artiesten.
Tijdens deze Solo Plus-tour wordt hij muzikaal
bijgestaan door zijn vriend en compagnon de
route (en dat al sinds The B-Tunes), gitarist Aram
Van Ballaert, die door menig rockliefhebber en
humorfanaat trouwens ook wel gekend is als Lady
Dave van CpeX. Samen brengen ze het betere
Nederlandstalige levenslied, soms intiem en dan
weer orkestraal uitgevoerd, mét de nodige sérieux
en dito relativering.
Deze voorstelling is ook toegankelijk voor wie
een beperkte kennis van het Nederlands heeft.
Tickets: VVK € 13 / Reductie € 12 / Kassa € 15
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FAMILIE

ZONDAG 30 JANUARI 2022 / 15u

BLAUWHUIS

© Jonas Baeckeland

RICHARKEN

COVID SAFE
TICKET
+ MONDMASKER
VERPLICHT

“Richarken, manneken. Uw papa. De zwarte prins.
Hij is heengegaan. Hij heeft zijn loodje gelegd.
In de eeuwige jachtvelden is hij nu.
Hij is gezwicht. Ten hemel opgestegen. Zijn kaarsje uitgeblazen.
Om zeep. Geen olie meer in zijn lampke. Hij ademt nie meer.
Achter 't hoekske verdwenen. Zo dood als een pier is hij.
Hij heeft den pijp aan Maarten gegeven.
Hij zal nooit, nooit, NOOIT geen commiskes niemeer doen.
Maar gij! Ge gaat al mogen doen wa ge wilt. Gij zijt den baas.
Van 't leger. Van alle grote mensen. En de dieren.
En ook van alle kinderen. En de meiskes. Hé?”

Stel nu dat je koning wordt van alles en iedereen, hoe zou jij het er vanaf brengen? Voor deze bewerking
van Shakespeares ‘Richard II’ regisseert Simon D'Huyvetter de krachtpaarden Michael Canto Minjauw, Bert
Dobbelaere en Mats Vandroogenbroeck. Ze kronen een jongeman tot koning en laten de nieuwe hiërarchie haar
werk doen. Richarken is een uitbundige voorstelling die kinderen in aanraking brengt met het begrip ‘macht’.
Deze voorstelling is ook toegankelijk voor wie een beperkte kennis van het Nederlands heeft.
Tickets: VVK € 13 / Reductie € 12 / Kassa € 15

LEZING

ZATERDAG 5 FEBRUARI 2022 / 20.30u

LIEVE BLANCQUAERT

COVID SAFE
TICKET
+ MONDMASKER
VERPLICHT

LET’S TALK ABOUT SEX

Lieve reist opnieuw de wereld rond op zoek naar pakkende, verrassende
verhalen en leefwerelden, met als onderwerp: seks, in de breedste zin van
het woord. Een thema dat Lieve nauw aan het hart ligt. Het gaat niet zozeer
over 'de daad' maar veel meer over onze seksuele moraal, de positie van
man en vrouw, het belang van trouw, subculturen en geaardheden, seks als
machtsmiddel, genderissues, seksuele opvoeding, evoluties, revoluties en
rages, schoonheid, taboes, onthouding, seks als commercieel product, het
belang van seksgerelateerde zaken in een cultuur of samenlevingsmodel.
© Lieve Blancquaert

Ons leven is doordrenkt van seksualiteit, van jongs af tot op een gezegende leeftijd. Het is een onderwerp dat
iedereen een leven lang bezighoudt, overal ter wereld. Seksualiteit is actueel en relevant. Nu meer dan ooit.
Het is een thematiek die leeft en beweegt, en dat is steevast inspiratie voor een sterke gedocumenteerde
vertelling.
Tickets: VVK € 12 / Reductie € 11 / Kassa € 14
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gedicht
Wat een jaar
2021 een jaar om nooit meer te vergeten,
Of net wel?
Wat een jaar , Corona legde het hele land lam
Zoals enkel een pandemie dit kan.
Wat een jaar, momenten van geluk voor gedoopten, communicanten en bruidsparen kon
het die dag alvast niet meer stuk.
Wat een jaar, momenten van verdriet .
Veel verdriet zichtbaar, soms ook niet.
We ondergingen kommer en kwel door moeder natuur,
Maar het verdriet van meest lange duur,
Is het verliezen van geliefden.
2021 een jaar waar iedereen geconfronteerd werd met hoe broos het leven kan zijn.
Wat een jaar…
Tijd om vooruit te kijken, een nieuw jaar piept om de hoek, pril en fijn.
Laten we 2022 verwelkomen met open armen en nieuwe herinneringen maken met elkaar,
2022 wordt een topjaar!
Debby De Croes

13+14+15
05.2022
Open
Atelierdagen Open
Studio
Beeldende
Days
Kunst
Ben je beeldend kunstenaar en wil je je werkplek tonen?
Inschrijven kan van 1 februari tot 7 maart →

www.atelierinbeeld.be
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bibliotheek

Al spelend leren lezen? Met Fundels!
log in met je Mijn Bibliotheek-profiel.
Voor kleuters zijn er toffe prentenboeken die op een
interactieve manier tot leven komen. Beginnende
lezertjes kunnen dan weer hun leesvaardigheden
oefenen – ook technisch lezen en begrijpend lezen
– via de AVI-boeken en andere digitale leesboeken.
Als je lid bent van onze bib, kan je met jouw Mijn
Bibliotheek-profiel, per persoon, 7 Fundels per jaar
ontlenen voor een periode van 4 weken. Tijdens de
schoolvakanties krijg je er zelfs nog een extraatje
bij! Zin om te proberen? Volg dan deze vier stappen:

Met de educatieve digitale kinderboekjes van de
bib zetten ouders hun kinderen voortaan zonder
schuldgevoel voor de tablet. Want met Fundels
leert je kind al spelend lezen. Download de app en

• Download de Fundels-app
• Klik op ‘Mijn bibliotheek’ en meld je aan met je
Mijn Bibliotheek-profiel
• Kies het boekje dat je wil lezen
• Klik op ‘lenen’ om het boekje te downloaden op
je toestel

Bijna 1.000 e-boeken ontleend in 1 jaar!
Wie zijn die e-boekenlezers? Net zoals voor andere
boeken en net zoals elders in Vlaanderen, gaat het
om 70% vrouwen en 23% mannen (6% onbekend). De
meeste e-boekenlezers in Opwijk zijn tussen 40 en 50
jaar, al ontdekten ook enkele 80-plussers het online
lezen. De meest geleende e-boeken in Opwijk zijn:
• ‘Het smelt’ van Lize Spit (literaire bestseller)
• ‘Londen’ van Edward Rutherfurd
(historische stadsroman)
• ‘Pas op voor de buren’
van Hilde Vandermeeren (thriller)
Sinds oktober 2020 kan je als lid van bibliotheek
Opwijk e-boeken lenen en lezen via Icloud Library.
Onze digitale boekenkast telt intussen meer dan
10.000 titels: van fictie tot non-fictie, spannend
of romantisch, Vlaamse auteurs en internationale
toppers. Het afgelopen jaar leenden we bijna
duizend e-boeken uit – 982 om precies te zijn,
waarvan 854 Nederlandstalige en 128 Engelstalige.
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• ‘Schaduw van de nacht’
van Tess Gerritsen (thriller)
Naast het Vlaamse e-boekenplatform is er ook een
kleinere maar interessante collectie e-boeken die je
in de bib zelf kan uitkiezen en lenen, samen met een
e-reader. Een medewerker zet het boek dan voor
je klaar op het toestel: handig om kennis te maken
met de wereld van e-boeken!

Spannende escaperoom voor de Leesjury
Een alarmerend bericht van de cel
‘Vermiste kunstwerken’ was de aanzet
tot een spannende escaperoom voor de
leden van de Leesjury groep 3. De vrijwillige
begeleiders organiseerden dit interactief
spel om te achterhalen hoe grondig de
boeken ‘Vrijdag kom ik weer thuis’ van
Robert van Dijk en ‘Aaf gaat ondergronds’
van Nienke Berends werden gelezen…

Of… de man die het binnenplein van Hof ten
Hemelrijk kwam opgestapt en wiens gezicht
verborgen zat in de kap van een zwarte hoodie
een van de kunstdieven was? Of… de zwarte
Range Rover met geblindeerde ruiten die
geparkeerd stond op de parking van Hof ten
Hemelrijk de auto van de dieven was? De
Leesjury heeft toch sterke vermoedens!

De opdracht? Het cijferslot van de koffer
achterhalen waarin de gestolen schilderijen
zaten verstopt. De dieven hadden immers
voor korte tijd de valies onbewaakt in een van
de zalen van Hof ten Hemelrijk achtergelaten
terwijl ze jachtig een pizza naar binnen
schrokten in Singel 9. Het oplossen van een
woordzoeker, het ontcijferen van spiegelen geheimschrift: de jongens en meisjes
van groep 3 deden het allemaal! De code
van het cijferslot werd gekraakt… en ‘Tête
d’Arlequin’ van Pablo Picasso en ‘La Liseuse
en Blanc et Jaune’ van Henri Matisse werden
uiterst voorzichtig uit de koffer gehaald
en in de leeszaal van de bib gezet. Missie
volbracht!
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vacature

sport

Sportieve collega
gezocht!

Schrijf je in voor de
G-sportdag 2022!

In de adviescommissie Sport van Opwijk is er
een vacature vrijgekomen voor een vrouwelijke
collega (gezien maximaal een derde van
deze commissie van hetzelfde geslacht mag
zijn). In deze functie adviseer je mee het
gemeentebestuur als het over sportmaterie
in onze gemeente gaat. Daarnaast adviseer
je ook de Vrijetijdsraad over overkoepelende
dossiers. De adviescommissie Sport vergadert
gemiddeld een 4-tal keer per jaar, op een
weekavond.

Je hebt nog even tijd om je spieren los te
schudden… Want op vrijdag 11 februari 2022,
van 9.30 tot 12 uur, organiseren de sportdienst
en de dienst Welzijn een toffe G-sportdag
voor mensen met een mentale beperking.
Op het programma staan sportieve workshops,
met o.a. minigolf, Afrikaanse dans en
boogschieten. Kom dus zeker deelnemen en
supporteren! Je bent, samen met je begeleider
die gratis kan deelnemen, welkom in sporthal
Heiveld (Heiveld 65). Wel graag vooraf
inschrijven, want de plaatsen zijn beperkt.
Deelname bedraagt 2 euro (inclusief drankje)
of is gratis met de European Disability Card.
Sportieve groeten… en tot later!

Wil jij je kandidaat stellen?
Dat kan, als je minstens 18 jaar bent, als
deskundige of als afgevaardigde van een
vereniging. Wat de afvaardiging vanuit een
club betreft, mogen er maximaal twee
personen dezelfde vereniging afvaardigen.
Je kan solliciteren door je motivatie en
contactgegevens uiterlijk maandag 31 januari
2022 te mailen naar E sportdienst@opwijk.be.

burgerzaken

Kids-ID? Check!
De wintervakanties staan voor de deur. Tijd dus om
vakantiegangers eraan te herinneren dat kinderen
een Kids-ID moeten hebben als ze naar het
buitenland trekken! Vraag de Kids-ID op tijd aan, zo
vermijd je een dure spoedprocedure en kan je in alle
rust je reis en vakantie voorbereiden!
Maak hiervoor een afspraak bij de dienst
burgerzaken via https://afspraken.opwijk.be.
Beschik je niet over een internetverbinding? Dan kan
je nog steeds afspreken via T 052 36 51 03 of aan het
onthaal van GAC I, Marktstraat 55 (vrij toegankelijk
tijdens de openingsuren).
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Meer info en inschrijving:
E sportdienst@opwijk.be / T 052 36 51 07

varia

Bescherm je watermeter en leidingen
De winter is in het land. Vriestemperaturen kunnen ervoor zorgen dat je waterleiding en watermeter
bevriezen – onaangenaam én kostelijk. Lees dus zeker deze tips van De Watergroep:

• Zorg ervoor dat de temperatuur in alle
ruimtes met waterleidingbuizen steeds
boven het vriespunt blijft. Is het niet
mogelijk om een vorstgevoelige ruimte
te verwarmen? Plaats dan een elektrisch
verwarmingslint parallel met de leiding en
de watermeter. Knutsel niet zelf iets in
elkaar, maar doe beroep op een vakman.
• Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes
en leidingen in of tegen koude buitenmuren,
vooral als die worden blootgesteld aan
koude wind.
• Is de woning in de winter onbewoond? Speel
dan op veilig en sluit het water af. Vergeet
niet om eerst alle leidingen leeg te laten
lopen. Draai daarvoor alle kranen open nadat
je de hoofdkraan hebt dichtgedraaid.

• Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk)
zichtbaar zijn, controleer je best regelmatig
de stand van je watermeter. Stel je plots
een hoog verbruik vast? Ga dan op zoek
naar de oorzaak. Je kan ’s avonds voor het
slapengaan de stand van de watermeter
noteren. Indien je ’s nachts geen water
verbruikt hebt en je ’s morgens toch een
gewijzigd verbruik vaststelt, weet je dat je
met een lek zit.
• Zijn je leidingen toch bevroren?
Lees dan hoe je best te werk gaat:
www.dewatergroep.be/nl-be/
drinkwater/veelgestelde-vragen/
wintertips?utm_medium=email&utm_
source=nieuwsbrief&utm_
campaign=wintertips
Je kan alle tips nalezen op de website van
De Watergroep.
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onderwijs

Eerste aanmeldingsperiode digitale
inschrijvingssystemen kleuter- en lagere
scholen Opwijk schooljaar 2022-2023.
Goed nieuws voor alle ouders: je kind inschrijven in school is voortaan een stuk gemakkelijker. In Opwijk
zijn alle kleuterscholen, lagere scholen en het buitengewoon basisonderwijs overgestapt op een digitaal
inschrijvingssysteem. Zo krijgen alle ouders dezelfde kansen om hun kind in te schrijven in de school van
hun keuze. Op maandag 10 januari 2022 start de eerste aanmeldingsperiode.
Het digitale inschrijvingssysteem is van toepassing voor alle nieuwe inschrijvingen voor het schooljaar
2022-2023. Concreet gaat het om:
• alle kinderen met geboortejaar 2020
• oudere kinderen die nog niet zijn ingeschreven in een school
• kinderen van wie de ouders volgend schooljaar een nieuwe school kiezen
Op maandag 10 januari 2022 start de eerste aanmeldingsperiode die loopt tot en met zondag 23
januari 2022. Het betreft een specifieke voorrangsgroep, namelijk kinderen van wie al een broer of zus is
ingeschreven op de school of van wie een ouder werkt op de school. Opgelet, er is een verschillend digitaal
inschrijvingssysteem voor het gewone basisonderwijs en het buitengewoon basisonderwijs.

Aanmelden in gewoon basisonderwijs
• Dat kan voor deze kleuter- en lagere scholen:

GBS De Boot
Opwijk

De Leertrommel
Opwijk

‘t Luikertje
Nijverseel
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De Duizendpootrakkers
Opwijk

De Lettertuin
Droeshout

Kleuterschool ’t Neerveldje
Opwijk

De Knipoog
Mazenzele

• In deze brochure vind je alle stappen die je moet volgen:
https://vrijetijd.opwijk.be/digitaalinschrijvingssysteem-kleuter-en-lagere-scholen
• Eerst aanmelden, dan inschrijven:
Digitaal
inschrijvingssysteem
Om je kind in te schrijven in school, moet je je
voor kleuter- en
zoon of dochter eerst aanmelden. Dat kan, tijdens
lagere scholen
de aanmeldingsperiode, via https://opwijk.
schooljaar 2022 – 2023
aanmelden.in waarbij je je voorkeur aanduidt.
We raden aan om meerdere scholen van voorkeur
aan te duiden, om zo je kansen tot inschrijving te
garanderen. Na de aanmeldingsperiode ontvang je
dan een aanmeldingsdocument met de gegevens
van de school waar je je kind kan inschrijven.
Als ouder maak je daarvoor zelf een afspraak met
de school. De inschrijving is pas definitief na ondertekening van de leerlingenfiche in de school zelf.

Voor alle kinderen met geboortejaar 2020
en nieuwe inschrijvingen.

Aanmelden in buitengewoon basisonderwijs
• Dat kan voor deze gemeentelijke basisschool buitengewoon onderwijs:

Opwijk
• In deze brochure vind je alle stappen die je moet volgen: https://vrijetijd.opwijk.be/aanmelden-moza-ik
• Eerst aanmelden, dan inschrijven:
Digitaal inschrijvingssysteem
Om je kind in te schrijven in MOZA-IK,
moet je je zoon of dochter eerst aanmelden.
schooljaar 2022 – 2023
Dat kan via het aanmeldingsformulier op
www.opwijk.be/aanmelden-moza-ik-periode1.
Deze link is enkel toegankelijk tijdens de
aanmeldingsperiode. Na de aanmeldingsperiode
worden de plaatsen toegewezen. Krijgt jouw
kind een plaats toegekend, dan ontvang je een
toewijzingsdocument waarmee je je kind kan
inschrijven. Als ouder maak je daarvoor zelf
een afspraak met de school. Is er geen plaats meer vrij voor je zoon of dochter? Dan ontvang je een
weigeringsdocument met een vermelding van de toegekende plaats op de wachtlijst. Bij het vrijkomen
van een plaats in de school, wordt de volgorde van de wachtlijst gevolgd. Opgelet: om je kind effectief
te kunnen inschrijven, moet je op het moment van inschrijving een voorlopig of definitief verslag voor
toegang tot het buitengewoon onderwijs (M-verslag) kunnen voorleggen. Dit verslag wordt opgemaakt
door het CLB. Als je niet beschikt over dit document, vervalt de toegewezen plaats.
Voor alle kinderen met geboortejaar 2020 en nieuwe inschrijvingen.

Meer info? Contacteer Jeugddienst Opwijk: E jeugddienst@opwijk.be / T 052 36 51 60
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politie

Welkom bij politiezone AMOW
Een job bij de politie zegt jou
wel wat, maar… wat zijn de
toegangsvoorwaarden? Wat houden
de selectieproeven in? Hoe verloopt
de opleiding? En wat verdient dat?
Kom dan naar de infosessies op het
hoofdcommissariaat in Asse (Zone
5, Mollem 230), elke eerste dinsdag
van de maand, om 19 uur.
Enkele ervaren politieambtenaren
van de zone Asse-MerchtemOpwijk-Wemmel geven je een
rondleiding en vertellen je meer
over de job en leefwereld. Zo kan je
zelf ook ervaren welke troeven de
politie je als werkgever te bieden
heeft.
Wist je trouwens dat politiezone AMOW één van
de grootste en drukste zones in Vlaams-Brabant
is? Om ruim 82.000 inwoners optimaal te kunnen
helpen, is de dienst dan ook voortdurend op zoek
naar enthousiaste collega's. Kom dus gerust eens

Klacht indienen
bij de politie?
Wil je een klacht indienen
bij de politiezone AMOW?
Dat kan op afspraak in het hoofdcommissariaat
in Asse (Zone 5, Mollem 230). Regel je
afspraak online via www.politie.be/5408/ of
telefonisch via T 02 452 50 05. Voor dringende
zaken kan je terecht op het nummer 112.
Meer info?
https://www.opwijk.be/
politiezone-amow-klacht-indienen
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langs om kennis te maken met, wie weet, jouw
toekomstige collega’s!
Meer info?
E pz.amow.rekrutering@police.belgium.eu.

OPcura

Den Hopstaak zet 2022 in!
Als lokaal dienstencentrum blikken we graag even terug op een mooie start. Een dikke dankjewel aan alle
bezoekers, sympathisanten én uiteraard de vrijwilligers! We hopen in 2022 opnieuw veel mensen te mogen
verwelkomen in ons midden, in het sociaal restaurant, op onze wekelijkse activiteiten of meer sporadische
initiatieven, of wanneer er ondersteuning nodig is. Alvast een gezond & gelukkig Nieuwjaar… en tot
binnenkort! We zetten enkele diensten & activiteiten graag in de kijker:

Dinsdag = activiteitendag
Elke dinsdag organiseren we een informatieve,
ontspannende of creatieve activiteit.
• dinsdag 4 januari 2022, 14 uur: 2022
feestelijk inzetten met nieuwjaarsbal
• dinsdag 11 januari 2022, 14 uur: gezellig
samenzijn met handwerk en infosessie
‘praktische EHBO voor thuis’ met Frans De
Smedt

Eerste hulp online
Elke donderdagnamiddag, tussen 13.30 en 14.30 uur,
kan je langskomen met al je vragen over computer,
internet, smartphone, tablet… Wil je weten hoe je je
moet inschrijven voor gemeentelijke activiteiten? Of
hoe je gebruik kan maken van HOPLR? Kom gewoon
langs!

Potje wiezen
Iedere woensdag verwelkomen we je graag op de
wekelijkse kaartnamiddag (wiezen).

Aperitieven
Op weekdagen is iedereen vanaf 11 uur welkom in
de cafetaria voor een gezellige babbel, de krant te
lezen of een aperitiefje te drinken.

Opwijkse markt
Elke eerste vrijdag van de maand leggen we een
marktbus in. Die kan jou thuis komen ophalen en na
de markt ook terugbrengen. Zo geraakt iedereen,
ook rolstoelgebruikers, veilig op de markt. Je kan je
zitje vooraf reserveren via E denhopstaak@opcura.
be of T 052 36 59 40. De prijs bedraagt € 2,50 voor
een enkele rit, € 5 voor heen & terug.

• dinsdag 18 januari 2022, 14 uur:
bingokampioenschap met verwenkoffie
• dinsdag 25 januari 2022, 14 uur: gezellig
samenzijn met handwerk en kermis in Den
Hopstaak met smoutebollen en muziek
Meer info?
Check de nieuwsbrief, verkrijgbaar bij OPcura,
de gemeentelijke diensten of via
https://opcura.opwijk.be. Je kan ook mailen naar
E denhopstaak@opcura.be.
Vanaf 15/01/2022 staat de lokale buurtscan
online. Dit is een vragenlijst van het lokaal
dienstencentrum Opcura en Dienst welzijn
voor iedere Opwijkenaar.
Hoe beleef jij jouw buurt en hoe kunnen we
de buurtzorg en cohesie vergroten?
Geef ons jouw kijk via www.opwijk.be of
https://www.hoplr.com/belgie/vlaamsbrabant/opwijk/berichten, vraag een
schriftelijke vragenlijst aan via
E welzijn@opwijk.be of haal eentje op aan
het onthaal van Opcura, Kloosterstraat 75 te
Opwijk.
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vacature

vacature

OCMW Opwijk zoekt:

Maatschappelijk werker
B1-B3 (m/v)
Voor de aanleg van een werfreserve van
2 jaar waaruit onmiddellijk zal geput
worden voor een voltijdse aanwerving
voor onbepaalde duur in contractueel
dienstverband
Profiel
Het recht op maatschappelijke dienstverlening
verzekeren, om mensen in staat te stellen
een leven te leiden dat beantwoordt aan de
menselijke waardigheid door in te spelen op
hun noden en behoeften.
Je staat de cliënt bij op psychosociaal, educatief
en administratief vlak om een aangepaste hulp
of adequate doorverwijzing te verzekeren.

Voorwaarden
Je hebt een bachelor richting sociaal werk.

Aanbod
Een competitief salaris, aangevuld met
maaltijdcheques, fietsvergoeding, voordelen
GSD-V, vorming en opleiding tijdens de
diensttijd en een gunstige vakantieregeling.
Verloning volgens barema waarbij alle relevante
beroepservaring in de privésector of als
zelfstandige in aanmerking wordt genomen.
Kortom, een boeiende job in een dynamische
omgeving!

Kandidatuurstelling
Interesse? Richt je schriftelijke kandidatuur
(CV, diploma, recent uittreksel uit het
strafregister) t.e.m. 13 januari 2022 aan
het Vast Bureau, Ringlaan 20, 1745 Opwijk
of mail via personeel@opwijk.be.
De selectieproeven vinden plaats
begin februari 2022.

Meer info
T 052 36 51 14 / E personeel@opwijk.be

Technisch coördinator
uitvoering B4 –B5 (m/v)
Voor onmiddellijke indiensttreding in
voltijds en contractueel dienstverband en
aanleg van een werfreserve van 2 jaar
Je bent verantwoordelijk voor het leiden van alle
activiteiten binnen de technische uitvoeringsdienst.
Je ondersteunt de beleidsmanager in de materie
zodat de vooropgestelde doelstellingen worden
gerealiseerd en een adequate dienstverlening aan
de bevolking wordt verzekerd. Je geeft leiding aan de
teamleiders en medewerkers en rapporteert aan de
organisatie en het college.

Profiel
Je bezit een bachelordiploma. Kandidaten
die geen bachelordiploma hebben,
kunnen deelnemen, mits ze slagen in een
capaciteitstest op bachelor denkniveau.
Je hebt minimum 4 jaar relevante ervaring in
leidinggeven en/of technische omgeving.
Je hebt ook een rijbewijs b.

Ons aanbod
Wij bieden je een inhoudelijk uiterst boeiende
job met veel verantwoordelijkheid in een
lokale omgeving. Je geniet van verschillende
sociale voordelen (maaltijdcheques,
hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en
voordelen GSD-V), een opleidingsprogramma
op maat en een gunstige vakantieregeling.
Verloning volgens barema waarbij alle relevante
beroepservaring in de privésector of als
zelfstandige in aanmerking wordt genomen.

Solliciteren
Stuur je sollicitatiebrief met cv, kopie diploma,
rijbewijs en uittreksel uit het strafregister
t.e.m. 20 januari 2022 t.a.v.
het college van burgemeester en schepenen,
Ringlaan 20 in 1745 Opwijk of bezorg het via
e-mail: personeel@opwijk.be.
De selectieproeven vinden plaats
begin februari 2022.

Meer info of functiebeschrijving
T 052 36 51 14 / E personeel@opwijk.be
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welzijn
JANUARI 2022: MAAND VAN HET BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER

Ik doe het straks wel. Eerst nog wat lezen.

BLA
BLA
BLA

GEEN EXCUSES. LAAT EEN UITSTRIJKJE NEMEN.

VROEGTIJDIGE OPSPORING IS DE BESTE BESCHERMING
TEGEN BAARMOEDERHALSKANKER
Laat van je 25ste tot en met je 64ste elke drie jaar een uitstrijkje nemen.
Met een uitstrijkje is baarmoederhalskanker makkelijk op te sporen. Ook de voorstadia ervan, waarin
de ziekte nog heel beperkt of nog niet ontwikkeld is, worden via deze test opgespoord. Je hebt dan
nog geen kanker en een eenvoudige behandeling is vaak al genoeg om te voorkomen dat je wel
baarmoederhalskanker krijgt.

DE TIJD VLIEGT: DRIE JAAR IS ZO VOORBIJ …

Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een uitnodigingsbrief als je tot de doelgroep behoort en
het te lang geleden is dat je een uitstrijkje heb laten nemen. Je maakt dan zelf een afspraak met je huisarts
of gynaecoloog op een dag waarop je niet ongesteld bent.

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160 tussen 9 en 12 uur en
13 en 16 uur, stuur een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be, of surf naar
https://baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be/
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem contact op met je huisarts of gynaecoloog.
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financiën

Opwijk in (financiële) cijfers: investeringen
Op vrijdag 31 december 2021 is de huidige legislatuur halfweg. De eerste 3 jaren van de legislatuur zijn bijna
om. Dit was voor het college van burgemeester en schepenen een ideaal moment om de plannen en
de daaraan verbonden investeringen van het meerjarenplan 2020-2025 op punt te stellen
(het meerjarenplan overschrijdt de legislatuur met 1 jaar). In het meerjarenplan zijn voor 24,2 miljoen euro
investeringen voorzien, waarvan 18,3 miljoen euro aan investeringen gepland zijn in 2022-2025.
Hierbij een overzicht van de voornaamste geplande investeringen de komende jaren.
Investering (in euro)
Bouw werkliedenloods Fläktsite
Realisatie masterplan Vetweyde - Nieuwe sporthal
Realisatie masterplan Vetweyde - Nieuwe sporthal
- studiekosten
Aanleggen van OMA-route tussen Foksveldtunnel en
Doortstraat en tussen Klei en grens Merchtem
Aanleggen van OMA-route tussen Foksveldtunnel en
Doortstraat en tussen Klei en grens Merchtem - studiekosten
jaarlijks onderhoud van de wegen
Verbouwingswerken Hof ten Hemelrijk Vervangen tent,
vernieuwen toiletten…
Verfraaien dorpskern Opwijk-centrum; herinrichten Singel
Bestrijkingswerken / slemlaag
Aanleg infrastructuur naar tunnel Beekveldstraat
ICT: ontwikkelen van een uniform pc- en server-park
Verfraaien dorpskern Mazenzele
vernieuwen rollend materieel dienst infrastructuur
Strategische aankopen / verkopen
Aankoop grond voor aanleg tunnel Beekveldstraat
Jeugdlokalen op de Vetweyde
Sluiting overweg Bolstraat
Aanleggen en vernieuwen fiets- en voetpaden
Verfraaiingswerken aan de bibliotheek
Het voeren van een duurzaam groenbeheer aankoop van gronden in Broevink
Vernieuwen dak 't Schoolhuis
Opmaak plannen werkliedenloods - studie
Renovatie en uitbreiding Foksveldtunnel
Energiebesparende maatregelen aan gemeentelijke
gebouwen
Optimaliseren Leirekensroute en andere trage wegen
Creëren, moderniseren, verfraaien van veilige en duurzame
speelpleintjes
Verbouwingswerken Hof ten Hemelrijk vervangen tent,
vernieuwen toiletten… -studie
Herstelling en aanpassing gebouw Moza-ik, oplossen
vochtproblemen
Doelstellingen burgemeesterconvenant 2030
Herbestemmen Sint-Paulussite
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Totaal

2022

2023

2024

2025

3.550.000 1.500.000 2.050.000
0
0
3.500.000
0
0
1.900.000 1.600.000
350.000

150.000

100.000

50.000

50.000

1.125.000

0

1.125.000

0

0

50.000

50.000

0

0

0

860.000

200.000

220.000

220.000

220.000

850.000

50.000

800.000

0

0

690.000
522.500
487.000
446.447
440.000
376.000
550.000
268.000
250.000
250.000
240.000
231.246

180.000
110.000
0
130.570
20.000
276.000
400.000
268.000
0
0
60.000
98.946,40

510.000
137.500
250.000
280.077
220.000
100.000
50.000
0
0
250.000
60.000
132.299

0
137.500
237.000
22.800
200.000
0
50.000
0
250.000
0
60.000
0

0
137.500
0
13.000
0
0
50.000
0
0
0
60.000
0

223.000

223.000

0

0

0

210.000
205.412
170.000

210.000
150.000
170.000

0
55.412

0
0

0
0

160.000

40.000

40.000

40.000

40.000

160.000

40.000

40.000

40.000

40.000

90.000

40.000

10.000

20.000

20.000

89.000

47.000

42.000

86.000

86.000

80.000
80.000

20.000
80.000

20.000
0

20.000
0

20.000
0

Investering (in euro)
Werken aan een veilige school en schoolomgeving
Afvalstraatjes
Aanleggen van OMA-route tussen Foksveldtunnel en
Doortstraat en tussen Klei en grens Merchtem - verlichting
Plaatsen van bewakingscamera’s - 150.000 in 2021
Fietstunnel Fabrieksstraat – Doortstraat
Sluiting overweg Bolstraat - studie
Meubilair en kantooruitrusting
Trage Wegen - nieuwe verbindingen
Invoeren van de zelfscan voor de bib
Het verder uitwerken van het kunstenparcours (driejaarlijks)
Aanleggen en vernieuwen fiets- en voetpaden - studie
Herbestemmen Sint-Paulussite - studie

Totaal

2022

2023

2024

2025

61.655
55.000

41.655
55.000

0

0

20.000

55.000

55.000

0

0

0

50.000
50.000
50.000
49.000
40.000
37.000
30.000
20.000
20.000

50.000
0
50.000
31.000
10.000
0
0
20.000
20.000

0
50.000
0
6.000
10.000
37.000
0
0
0

0
0
0
6.000
10.000
0
30.000
0
0

0
0
0
6.000
10.000
0
0
0
0

gemeente

Burgerzaken
Geboren
Kamiel De Medts,
zoon van Benjamin en
Charlotte Verdoodt
22/09/2021, Waaienberg 50

Patrick De Pauw, 68 jaar,
echtgenoot van
Magda Van Bockstal
† 02/12/2021,
Steenweg op Aalst 181

Febe Van de Venster, dochter
van Wout en Evelyn Van Praet
26/09/2021, Heirbaan 172

Cornelia Raaymakers, 71 jaar,
echtgenote van Emiel Delgouffe
† 05/12/2021, Nanovestraat 10
bus 0001

Victor Janssens, zoon van
Frederic en Charlotte Janssens
27/10/2021,
Millenniumstraat 50
Overleden
Louis Vanloqueren,
80 jaar, echtgenoot van
Yvette Vandersmissen
† 21/11/2021, Karenveldstraat 76
Camiel Willy Vermeiren, 81 jaar
† 27/11/2021, Perreveld 67

Jozef De Brandt, 88 jaar,
echtgenoot van Yvonne Teck
† 09/12/2021,
Stwg. op Vilvoorde 385
Antoine Van Langenhove,
90 jaar, echtgenoot van
Emilienne Van der Straeten
† 12/12/2021, Molenstraat 15
Maria Floru, 93 jaar,
weduwe van Frans De Nil
† 12/12/2021, Steenweg 119

Maarten De Smedt,
36 jaar zoon van
Nadja Denenbourg
† 12/12/2021, Ringlaan 167
Gehuwd
Steffen Bogaerts en
Liselotte Peeters, Beiaardlaan 8
op 27/11/2021

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.
De gemeentelijke diensten
BURGERZAKEN/WELZIJN en
STEDENBOUW/MILIEU zijn
enkel toegankelijk op afspraak.
Het onthaal WELZIJN/
BURGERZAKEN is wel
beschikbaar tijdens de
openingsuren.
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Woensdag 19 januari

Activiteitenkalender
8 januari 2022
t.e.m. 5 februari 2022
ONDER VOORBEHOUD
VAN DE GENOMEN
CORONAMAATREGELEN

januari
Zaterdag 8 januari

Driekoningentocht
Vertrek aan Notelaarshof –
17.30u – org. KWB Droeshout

Donderdag 13 januari
t/m zondag 23 januari

Tentoonstelling ‘Van schilderkunst tot instrumentenbouw’
Rik Olievier en Academie voor
Beeldende en Audiovisuele
Kunsten
De Kersenpit – 14u tot 18u
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk

Zaterdag 22 januari

Tentoonstelling ‘Van schilderkunst tot instrumentenbouw’
Rik Olievier en Academie voor
Beeldende en Audiovisuele
Kunsten
De Kersenpit
Zaterdag van 14u tot 18u
Zondag van 10u tot 18u
org. Gemeenschapscentrum

Tentoonstelling ‘Van schilderkunst tot instrumentenbouw’
Rik Olievier en Academie voor
Beeldende en Audiovisuele
Kunsten - tickets via
https://reservaties.opwijk.be
De Kersenpit
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk

Donderdag 27 januari

Zaterdag 15 en
zondag 16 januari

Winterkermis
Opwijk-Centrum
org. gemeentebestuur Opwijk
Afhaal eetfestijn
info: www.harmonieopwijk.be
De Boot
Zaterdag van 15u tot 18u
Zondag van 10u tot 13u
org. Koninklijke Harmonie
De Volherding Opwijk

Workshop Aquarel schilderen
(volzet)
De Kersenpit – 14u tot 17u
org. Gemeenscha
Tentoonstelling ‘Van schilderkunst tot instrumentenbouw’ Rik Olievier en Academie voor
Beeldende en Audiovisuele
Kunsten
De Kersenpit
Zaterdag van 14u tot 18u
Zondag van 10u tot 18u
org. Gemeenschapscentrum

Muziek met Ronny Mosuse
‘Solo Plus’ - tickets
https://reservaties.opwijk.be
Hof ten Hemelrijk – 20.30u
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk

Zaterdag 29 en
zondag 30 januari

Zondag 30 januari

Familievoorstelling Blauwhuis
‘Richarken’ - tickets https://
reservaties.opwijk.be
(vanaf 4 jaar)
Hof ten Hemelrijk – 15u
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk
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februari
Zaterdag 5 februari

Lezing met Lieve Blancquaert
‘Let’s talk about sex’ - tickets
https://reservaties.opwijk.be
Hof ten Hemelrijk – 20.30u
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk

WEKELIJKSE
ACTIVITEITEN
ELKE MAANDAG

Callanetics
Hof ten Hemelrijk - 20 u
org. Femma (uitgezonderd
tijdens schoolvakanties)
Lijndans
Familieheem Nijverseel
20 tot 21u
org. FERM Nijverseel-Opwijk
(start opnieuw op maandag
17 januari 2022)

ELKE DINSDAG

Yoga – Hof ten Hemelrijk
19.45u – org. Govinda

ELKE DONDERDAG

Fietstocht – Kerk Opwijk
13.30 u - org. Femma
Parki-Boks (boksen voor
personen met de ziekte van
Parkinson) - Sporthal Opwijk
18u tot 19u - org. Parkili Opwijk
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de
speelplaats) – 19.30u – org. AA
Je kan als vereniging
of organisatie je
(niet-commerciële)
activiteit toevoegen aan de
kalender. Stuur een e-mail
naar gc.info@opwijk.be met
vermelding van de naam van
de activiteit, organisator,
datum, tijdstip en locatie.

gemeenteraad
Zitting dinsdag 21 december 2021
Volgende agendapunten werden besproken:
OPENBARE ZITTING
• Verslag vorige zitting – Goedkeuring.
• Handhaving RO - Prioriteitenkader en samenwerkingsprotocol – Goedkeuring.
• Meerjarenplanaanpassing - Meerjarenplanaanpassing - 2020 -2025 - 2/2021 - (deel Gemeente) – Goedkeuring.
• Meerjarenplanaanpassing - Meerjarenplanaanpassing - 2020 -2025 - 2/2021 - (deel OCMW) – Goedkeuring.
• GAS 1-2-3 / GAS 4 - overeenkomst met HAVILAND intercommunale IgSv en aanstelling van een
sanctionerend ambtenaar – Goedkeuring.
• Onderwijs - Overdracht onderwijsbevoegdheden – Goedkeuring.
• Kinderopvang - Opportuniteitsadvies lokaal bestuur bij vergunning – Goedkeuring.
• Adviescommissie sport - Ontslag lid – Kennisneming.
• Energiehuis 3Wplus - Energiesnoeiers - Overeenkomst voor de uitvoering van diensten gericht op
rationeel energiegebruik bij kwetsbare gezinnen – Goedkeuring.
• Toegevoegd punt namens raadslid L. Van der Borght - Fractie CD&V - Herdenkingsbos Uitbreiden geboortebos - Goedkeuring.
• Varia - Punten van de verschillende fracties - Kennisneming.
BESLOTEN ZITTING
• Infrastructuur - Verwerving van gronden in het kader van de toekomstige vernieuwde Foksveldtunnel Goedkeuring.

raad voor maatschappelijk welzijn
Zitting dinsdag 21 december 2021
Volgende agendapunten werden besproken:
OPENBARE ZITTING
• Verslag van de vorige openbare zitting – Goedkeuring.
• Meerjarenplanaanpassing - Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 -2/2021 deel OCMW - Goedkeuring.
• Sociale Kruidenier De Spruit - Reglement toekenningsvoorwaarden en afspraken aangaande
de praktische uitwerking - Goedkeuring.
De volgende gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn vinden plaats op
dinsdag 25 januari en 22 februari 2022, telkens om 20 uur. Door het stijgend aantal
coronabesmettingen vergaderen de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn opnieuw
digitaal. Volg de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn mee via de livestream op
www.opwijk.be/gemeenteraad-digitaal.
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Hoe herken je een
officiële uitnodiging voor
coronavaccinatie?
Controleer de afzender.
De uitnodiging ontvang je per mail van cov19-vaccin@doclr.be.
Een sms krijg je van het nummer 8811.

Je vaccinatie is gratis.
We vragen nooit om een betaling of je bankgegevens:
de vaccinatie en het vaccin zijn gratis.

Check je vaccinatiecentrum.
Jouw uitnodiging is persoonlijk en dus gelinkt aan je woonplaats.

Geen persoonlijke gegevens
We vragen nooit persoonlijke gegevens zoals paswoorden, pincodes
of rekeningnummers.

Volgens de vaccinatiestrategie
Klopt de timing van je uitnodiging met de vaccinatiestrategie? Of
zou je normaal later pas een brief ontvangen?

Twijfel je aan de echtheid van je uitnodiging?

Dit kan je doen als je vermoedt dat het om een vals bericht gaat:

Check
‘Mijn Burgerprofiel’
Je vindt je persoonlijke
uitnodiging ook altijd
in je e-Box via Mijn
Burgerprofiel. Meer
info op burgerprofiel.
vlaanderen.be.

AGENTSCHAP
ZORG &
GEZONDHEID

Wacht op je
uitnodiging
per post
Je krijgt je persoonlijke uitnodiging ook
altijd per post. Die
valt enkele dagen na
je digitale uitnodiging
in je brievenbus.

Neem contact
op met 1700
Twijfel je nog? Neem
dan contact op met
de Vlaamse Infolijn
op het nummer 1700.

Meld een
verdacht bericht
aan SafeOnWeb
Stuur een verdacht
bericht onmiddellijk naar
verdacht@safeonweb.be.
Je kan ook afbeeldingen van
een vals bericht doorsturen.

MEER INFO OP
LAATJEVACCINEREN.BE

