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edito
Beste burger
De lente is in aantocht. Het lijkt erop dat de coronagolven wat gaan
liggen zijn. Opnieuw elkaar ontmoeten. En of dat deugd doet!
Het moet voor het eerst in meer dan twee jaar zijn dat er in deze
Opwijk Info geen info staat over corona. Wel veel andere interessante
informatie waar we als bestuursploeg aan werken. Een overzicht.
Op vlak van ruimtelijke ordening zijn we bezig om werk te maken van onze
eigen lokale bouwshift. We doen dit door de herbestemming van twee woonuitbreidingsgebieden
naar open ruimte. In gewone taal betekent dit dat we vrije ruimte die als reserve dient, niet zullen
laten bebouwen. Het is toch maar logisch dat we eerst de percelen gebruiken die bestemd zijn om
te bebouwen. Goed nieuws dus: we bewaren de woonuitbreidingsgebieden als open ruimte. Een van
deze woonuitbreidingsgebieden ligt bovendien in watergevoelig gebied waardoor het helemaal niet
verantwoord is hier te laten bouwen. Je kan alle informatie over dit dossier terugvinden op de website
en uw mening geven tot 18 maart 2022.
Ook zijn we bezig met een herziening van het RUP station. Hier willen we een oplossing bieden voor
de mobiliteitsuitdagingen in deze omgeving. We hopen de Stationsstraat fietsvriendelijker te kunnen
maken. Ons gemeenschapscentrum bruist als voorheen met een gevarieerd aanbod van muziek,
workshops en theater. We werken aan een programma met voor elk wat wils. Je vindt alle informatie
hierover verder in dit magazine. Voor onze jonge gezinnen werken we zoals steeds aan een gevarieerd
aanbod voor opvang in de schoolvakanties. De inschrijvingen voor het sportkamp in de paasvakantie zijn
gestart. Voor de iets ouderen onder ons hebben we ‘Den Hopstaak’, ons lokaal dienstencentrum in Opcura.
Den Hopstaak draait ondertussen op volle toeren en biedt een mooi programma aan van verschillende
activiteiten.
Onze dienst archief heeft ook niet stilgezeten. Misschien heb je de restauratie van het kruis met
Christusfiguur al opgemerkt langs Leirekensroute? Een geslaagd voorbeeld van teamwork tussen
het archief, de uitvoeringsdienst en Arnout Van Den Broeck. Onze dienst Toerisme werkte voor jou een
mooie wandeling uit met beginpunt aan ‘Tskool in Nijverseel. Met deze wandeling willen we dit geslaagd
erfgoedproject in de kijker zetten.
Veel leesplezier!
Inez De Coninck
Je burgemeester
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milieu

Opvangen en hergebruiken van regenwater
Gemeente Opwijk organiseert in samenwerking met Klimaatpunt en Haviland Intercommunale
komende lente een groepsaankoop voor bovengrondse regenwatertonnen.
• De burger zal een offerte ontvangen van
de leverancier en betaalt deze binnen de
gestelde termijn.
• De burger gaat de regenwaterton afhalen
op een centrale locatie in de gemeente of
laat deze leveren en installeren door een
installateur van 3WPlus.

Het installeren van een bovengrondse ton is
eenvoudig en heeft verschillende positieve
gevolgen. Zo kan je het regenwater dat werd
opgevangen hergebruiken om je auto of fiets te
wassen, of om de planten in je tuin water te geven.
Bovendien zorgt een geïnstalleerde ton voor de
beschikbaarheid van gratis regenwater in plaats van
kostelijk drinkwater. Tot slot kan een regenwaterton
zorgen voor een bufferend vermogen. Bij een
hevige regenbui zal het regenwater worden
opgevangen in de regenwaterton, vooraleer het
terecht komt op de bodem of in de waterafvoer. De
kans op wateroverlast wordt dus door middel van
een regenwaterton verkleind.

Interesse?
Wil je op de hoogte
blijven of wil je
graag zetelen in de
werkgroep? Meld
je dan vóór 18
maart 2022 geheel
vrijblijvend aan via
volgend formulier:
Geïnteresseerde burgers voor de werkgroep zullen
enkele dagen vooraf een link ontvangen.
Meer info
Haviland Intercommunale / E milieu@haviland.be /
M 0485 44 1121 / www.haviland.be

Werkwijze
• Het aanbod van de groepsaankoop
wordt gekozen door een werkgroep van
enthousiaste burgers die mee beslissen aan
welke voorwaarden de regenwatertonnen
moeten voldoen en welke eisen gesteld
worden aan de leverancier(s). De eerste
samenkomst van de werkgroep zal digitaal
plaatsvinden op woensdag 23 maart 2022
om 19.30 uur.
• De gekozen firma geeft een toelichting en
geïnteresseerde inwoners kunnen nadien
hun regenwaterton naar keuze bestellen.
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RUP WUG (woonuitbreidingsgebied) naar open
ruimte: publieke raadpleging loopt bijna ten einde
Het gemeentebestuur heeft het voornemen om een
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan WUG naar
open ruimte op te maken.
Start- en procesnota
In een eerste fase wordt een startnota en
procesnota opgemaakt.
• De startnota omvat een analyse van de
bestaande toestand en een voorstel van
ontwikkelingsscenario’s voor het gebied.
• De procesnota geeft een overzicht van de
diverse stappen in de opmaak van het plan.
Er is naast de publieke raadpleging ook een
participatiemoment voorzien.
Publieke raadpleging
De publieke raadpleging eindigt op vrijdag 18
maart 2022. Tot dan kan iedereen de startnota
en de procesnota nog inzien en opmerkingen en

suggesties overmaken aan de gemeente.
Dit kan op verschillende manieren:
- digitaal via RUP_openruimte@opwijk.be.
- schriftelijk aan het college van burgemeester
en schepenen, Ringlaan 20 te 1745 Opwijk.
- tegen afgiftebewijs tijdens de kantooruren bij
de dienst Omgeving in GAC II, Ringlaan 20 te
1745 Opwijk.
Inzage start- en procesnota
De start- en procesnota liggen ter inzage in het
gemeentehuis tijdens de openingsuren op afspraak
via T 052 36 51 39 en kan je ook raadplegen op
www.opwijk.be/rup-wug.
Participatiemoment
Er werd op dinsdag 1 februari 2022 een digitaal
participatiemoment voorzien, waar men terecht kon
voor info en vragen over de start- en procesnota.

RUP Station : publieke raadpleging eindigt binnenkort
Het gemeentebestuur heeft het voornemen om het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Station
te herzien.
Start- en procesnota
In een eerste fase wordt een start- en procesnota
opgemaakt.
• De startnota omvat een analyse van de
bestaande toestand en een voorstel van
ontwikkelingsscenario’s voor het gebied.
• De procesnota geeft een overzicht van de
diverse stappen in de opmaak van het plan.
Er is naast de publieke raadpleging ook een
participatiemoment voorzien.
Publieke raadpleging
De publieke raadpleging eindigt op vrijdag 18
maart 2022. Tot dan kan iedereen de startnota
en de procesnota nog inzien en opmerkingen en
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suggesties overmaken aan de gemeente. Dit kan op
verschillende manieren:
- digitaal via RUP_Station_herziening@opwijk.be
- schriftelijk aan het college van burgemeester
en schepenen, Ringlaan 20 te 1745 Opwijk
- tegen afgiftebewijs bij de dienst Omgeving in
GAC II, Ringlaan 20 te 1745 Opwijk tijdens de
kantooruren
Inzage start- en procesnota
De start- en procesnota liggen ter inzage in het
gemeentehuis tijdens de openingsuren op afspraak
via T 052 36 51 39 en kan je ook raadplegen op
www.opwijk.be/rup-station.
Participatiemoment
Er werd op donderdag 3 februari 2022 een digitaal
participatiemoment voorzien, waar men terecht kon
voor info en vragen over de start- en procesnota.

welzijn
vrije tijd

Vrij en gewillig?
Het is weer zover, tijd voor de jaarlijkse ‘Week van
de vrijwilliger’. Deze loopt nog tot en met zondag
6 maart 2022. “Hartelijk bedankt vrijwilligers!”,
dit kan niet genoeg worden benadrukt. Jullie
zijn de bruis van het verenigingsleven in onze
gemeente. Het lokaal bestuur wenst jullie dan ook
te ondersteunen door opleidingsmogelijkheden
aan te bieden. Via een bevraging en met input van
betrokken adviescommissies en AVANSA (= netwerk
van pluralistische sociaal-culturele organisaties)
werd een reeks vormingen uitgewerkt specifiek voor
de erkende Opwijkse verenigingen. De betrokken
lesgever is Ward Bosman, hij is journalist en zeer
actief in het verenigingsleven van Heffen (Mechelen).
Sterk communiceren als vereniging
Vorming 1: Hoe zorg ik ervoor dat mijn vereniging
regelmatig de pers haalt? Donderdag 5 mei 2022
van 19 tot 22 uur
• Hoe zorg ik ervoor dat een evenement dat mijn
verenging organiseert, de (lokale) pers haalt?
• Hoe bouw je een duurzame relatie uit met de
lokale persmensen?
• Persbericht of persconferentie?
• Hoe schrijf je een persbericht dat de
aandacht van de journalisten trekt?
• Hoe organiseer ik een persconferentie?
• Wat met foto’s voor de pers? (grootte,
onderwerp, oriëntatie …)
Vorming 2: Communicatiestrategie voor verenigingen. Donderdag 12 mei 2022 van 19 tot 22 uur
• Interne communicatie: besloten facebookgroep, interne nieuwsbrief (het gebruik van
programma’s als mailchimp) voor leden,
whatsapp
• Externe communicatie: pers, communicatie
naar sponsors, het belang van een SPOC
(single point of contact), communicatie naar
de (lokale) overheid …
• Website: do’s en dont’s
• Social media: facebookpagina, instagram,
LinkedIn …

• Public Relations (Sportraad, Seniorenraad,
Cultuurraad)
• Het belang van een goeie database
Vorming 3: Communicatie XL. Donderdag 19 mei
van 19 tot 22 uur. In deze vorming is ruimte voor
specifieke onderwerpen door jullie aangereikt,
mits die voor alle verenigingen van toepassing zijn,
alsook eventuele oefeningen zoals een persbericht
schrijven, een nieuwsbrief maken.
• Schrijven van een goed sponsordossier.
• Subsidies en toelagen. Waar vind ik
projectoproepen en hoe maak ik een
goed dossier op? Bijvoorbeeld: Lokale
projectoproepen, provincie, Vlaamse
Overheid, Sport Vlaanderen, Koning
Boudewijnstichting, private fondsen …)
• Missie en visie van een vereniging. Weet
waar je mee bezig bent en waar je naartoe
wil op lange termijn. Stippel een pad uit dat
aangeeft hoe je dat wil bereiken.
• Hoe meer betrokkenheid creëren van
de leden ? (vrijwilligers, werkgroepen,
ambassadeurs …) Motivatie, enthousiasme,
duurzame relaties …
• Nieuwe trends in het verenigingsleven
(GDPR, digitalisering, social media,
regelgeving vzw’s, #MeToo)
Interesse?
• Locatie: Hof ten Hemelrijk (Bakhuis-Schuur)
• Prijs: € 5 inschrijvingsgeld per vorming
• Deelname enkel mogelijk als lid van én in
overleg met jouw erkende Opwijkse vereniging!
• Inschrijven:
- STAP 1: mail naar vrijetijd@opwijk.be,
vermeld je naam, Opwijkse vereniging en
de vorming 1, 2 of 3.
- STAP 2: betaal via overschrijving naar
BE70 0910 1037 8625, GC Hof ten
Hemelrijk: vermeld je naam + Opwijkse
vereniging + vorming 1, 2 of 3.
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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

COVID SAFE
TICKET
+ MONDMASKER
VERPLICHT

Tickets: https://reservaties.opwijk.be

FAMILIE

Daarna is het tijd om de berg zelf te ontmoeten,
heel voorzichtig te beklimmen of erin te schuilen.

ZONDAG 6 MAART 2022 / 11 u. en 15 u.

LES ZERKIENS

DE SLAPENDE BERG
Kamishibai en
participatieve
installatie voor
ouders met kinderen
van 6 maanden tot
4 jaar.

Een tactiele, visuele en motorische ontdekkingstocht voor de allerjongsten. Deze voorstelling is
voor een beperkt publiek. Bij veel interesse kunnen
er nog extra voorstellingen worden ingepland.
Leeftijd: 6 maanden tot 4 jaar.
Deze voorstelling is toegankelijk voor personen met
een beperkte kennis van het Nederlands.

Is ‘De Slapende Berg’ een reusachtige hybride vorm,
een grote behaarde steen of een slapend monster?
Voor je de slapende berg gaat verkennen, krijg je
aan de hand van een kamishibai het verhaal van het
hart van de slapende berg dat heel zacht klopt ...

Tickets: V VK: Kinderen € 6 / Volwassenen: € 8
Kassa: Kinderen € 7 / Volwassenen: € 9

WORKSHOP

INTIEME MINIATUURVOORSTELLING

DONDERDAGEN 10 EN 17 MAART 2022 VOLZET
EXTRA WORKSHOPS > DINSDAG 5 EN 12 APRIL
2022 / vanaf 19 u.

INTERIEUROBJECTEN
IN BETON

Leden Gezinsbond en houders lerarenkaart
genieten € 1 reductie.

ZATERDAG 19 MAART 2022 / 18.45 u. en 21 u.

STEFANIE CLAES (LUCINDA RA)
MIA KERMIS

In samenwerking
met Avansa
Halle-Vilvoorde.
Inschrijven via
https://avansa-hallevilvoorde.be/r/5329

WORKSHOP

VOLZET
DONDERDAG 10 EN
17 MAART 2022 / 19 u.

AQUARELSCHILDEREN
O.L.V. HERMAN
DEWIT
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Vlakbij het vroegere huis van Stefanie Claes is een
vondelingenschuif, een plek die haar mateloos
fascineert. Het beeld van een pasgeboren kind
zonder aantoonbare wortels is het begin van een voor

Stefanie belangrijk verhaal. In oude stadsarchieven
wordt een vondeling beschouwd als iemand zonder
verleden. Maar iedereen komt toch ergens vandaan?
Welke betekenis heeft een verleden voor je heden
en je toekomst? De namen van de vondelingen
werden geïnspireerd op de omstandigheden waarin
de kinderen werden gevonden: van Marie Orgie en
Engelbertus Dorstig tot Maria IJsrol en Anne Theresia
Kermis.
Mia kermis is een ode aan alle vondelingen die
ooit hebben geleefd en aan de verbeelding en de
nieuwsgierigheid naar onze oorsprong. Stefanie Claes
creëert in Mia Kermis een unieke beeldende taal
zonder woorden, waarmee ze het verhaal vertelt van
een kind dat op zoek gaat naar haar eigen begin om
zo te kunnen (op)groeien. Het resultaat is een intieme

HUISKAMERCONCERT

ZONDAG 27 MAART 2022 / 11 u. en 14 u.

PIANODUO CONLUDIUM

POOLSE KLANKEN UIT OPWIJK
EEN CONCERT IN HET KADER
VAN PIANODAYS 2022
Pianoduo
Conludium
werd in 2008
in Brussel
opgericht door
de Poolse
pianisten
Katarzyna
Hajduk en
Tomasz
Konieczny, toen studenten aan het Koninklijk
Conservatorium. Begonnen onder begeleiding van
professoren Jan Michiels en Etienne Siebens heeft
het duo sindsdien opgetreden in West-Europese
landen: België, Frankrijk, Italië en Duitsland.
Tegelijkertijd was Conludium ook actief in Polen,
werkten ze samen met professor Maja Nosowska
aan de Frederik Chopin University of Music in
Warschau en onderhielden ze nauw contact met
de Poolse muziekcultuur.

miniatuurvoorstelling voor volwassenen waarbij
kinderen vanaf 10 jaar welkom zijn.
"Mia Kermis toont hoe de magie van theater in zijn
dubbele bewustzijn ligt: niets mooier dan kijken
naar de machinerie achter een fantasiewereld
om er vervolgens helemaal in mee te stappen."
(Charlotte De Somviele, De Standaard)
Aangezien de voorstelling plaatsvindt in een
intieme setting met zeer beperkt publiek, wordt ze
tweemaal gespeeld (18.45 u. en 21 u.).
Deze voorstelling is toegankelijk voor personen met
een beperkte kennis van het Nederlands.
Tickets: VVK € 13 / Reductie € 12 / Kassa € 15

Ondertussen is Opwijk de thuisbasis geworden van
Tomasz en Katarzyna. Ze willen dan ook graag het
publiek laten kennismaken met hun muziek in het
unieke kader van de kerk van Mazenzele.
Het programma tijdens het concert onderzoekt
de meest idiomatische kenmerken van de Poolse
muziek: volksenergie, Slavische melancholie,
provinciale nostalgie en virtuoze inslag. Het zal de
muziek van een verscheidenheid aan componisten
en personages presenteren, vaak gerelateerd aan
de historische nationale dansen van Polen: vrolijke
Krakowiak, dramatische Mazur, treurende Kujawiak
en gekke Oberek. En het zal beginnen en eindigen
met Polonaise - de meest emblematische muzikale
handtekening van Polen.
Deze voorstelling is toegankelijk voor personen met
een beperkte kennis van het Nederlands.
Dit concert vindt plaats in het kader van het
meerdaagse festival PianoDays2022. Lees hierover
meer in het artikel van PianoDays op pagina 8-9.
Tickets: € 8 (inclusief welkomstdrankje)
Locatie: Kerk Mazenzele / Dorp / Mazenzele
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Tweede editie van PianoDays verbindt Noordrand rond pianomuziek

COVID SAFE
TICKET
+ MONDMASKER
VERPLICHT

Na een geslaagde eerste editie van het pianofestival PianoDays in 2020, organiseert
Cultuur Noordrand een vervolg. Van zondag 27 maart t.e.m. zondag 3 april 2022 kan je in
verschillende gemeenten in de Noordrand genieten van pianomuziek. Hou je van het klassieke repertoire of ben jij een meer avontuurlijke luisteraar? Ben je op zoek naar gevestigde namen of sta je open
voor jong aanstormend talent? PianoDays2022 biedt een breed programma aan dat bovenal ontroert!
Muzikale fietsroute
Wie graag cultuur en sport combineert, komt aan
zijn/haar trekken met de muzikale fietsroute
op zondag 27 maart. Op bijzondere locaties in
verschillende gemeenten stellen 10 verschillende
pianisten hun persoonlijke keuze aan je voor. Je
beleeft klassieke pianomuziek, maar wordt ook
ondergedompeld in eigen werk, elektronica, jazz
en filmmuziek.
We stippelen een fietsroute uit tussen de verschillende concertlocaties. Tussen de miniconcertjes
is er tijd om van de ene naar de andere plek te
fietsen. En wellicht word je onderweg ook verrast
door pianomuziek, jawel, van op een gocart.
De fietsroute passeert ook Opwijk. Om 11 en 14
uur laat Pianoduo Conludium Poolse klanken
door de kerk van Mazenzele klinken. Ga voor
tickets naar https://reservaties.opwijk.be.
Een overzicht van de muzikale fietsroute:
www.cultuurnoordrand.be/
fietsroute-pianodays2022
Het volledige programma van 27 maart:
www.cultuurnoordrand.be/programma-27-03
Repertoire en avontuur
Beethoven, Schubert, Debussy en andere klassieke grootheden krijgen een plek in dit pianofestival naast filmmuziek van Yann Tiersen, jazz
met Nathan Vanden Bulcke en Pieter Smout, en
elektronische klanken met Benjamin Van Esser.
Zo biedt PianoDays2022 een smeltkroes van wat
pianomuziek kan zijn.
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Aanstormend talent en gevestigde waarden
Piet Kuijken, Trio Alba (A), Lucas Blondeel &
Nicolas Callot, Veronica Iltchenko en Kim Vanden
Brempt verdienden reeds hun sporen. Maar
PianoDays2022 geeft ook een plek aan aanstormend Vlaams talent met Brecht Valckenaers,
Emmy Wiels en jong talent uit eigen regio.
Noordrand en Quatre-mains
PianoDays ontstond onder impuls van de wereldwijd gevierde Piano Day (de 88ste dag van het jaar,
naar analogie met de 88 toetsen van de piano),
een internationaal initiatief van pianist en componist Nils Frahm. 12 gemeenten uit de Noordrand
van Brussel nemen deel aan dit pianofestival.
Dit jaar wijkt het festival ook uit naar Mechelen
door de samenwerking met Quatre Mains piano’s.
Hier kan je terecht voor – hoe kan het anders –
optredens met quatre-mainsstukken, waarbij niet
2 maar 4 handen het klavier beroeren.
Voor deze voorstellingen kan je tickets kopen
of reserveren:
- Zondag 27 maart – Muzikale fietsroute:
www.cultuurnoordrand.be/programma-27-03
- Dinsdag 29 maart – film (remastering)
‘Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain’
in CC Strombeek.
- Donderdag 31 maart – Trio Alba
in Sacristie en Abdijkerk Grimbergen.
- Vrijdag 1 april – Veronika Iltchenko
in GC de Muze van Meise.

>>

- Zaterdag 2 april – Pianoduo Lucas Blondeel
en Nicolas Callot in Quatre Mains Piano’s te
Mechelen.
- Zondag 3 april – Piet Kuijken
in GC de Muze van Meise.
Voor meer info en ticketverkoop kan je terecht op
de website van de deelnemende partners.

Kampenhout, Zaventem, Vilvoorde, Merchtem,
Kapelle-Op-den-Bos, Wemmel, Londerzeel,
Meise, Opwijk, Grimbergen, Asse | Hof van Boeres,
De Kruitfabriek en 123-Piano.

Partners
Cultuur- en gemeenschapscentra, bibliotheken,
Deeltijds Kunstonderwijs en cultuur- en vrijetijdsdiensten uit de gemeenten Steenokkerzeel,

Barbara Maere zorgt voor de communicatie.

MUZIEK OP DE MARKT

In samenwerking met VLAMO, Quatre Mains
Piano’s, RingTV en Cultuur Noordrand.

welzijn

VRIJDAG 1 APRIL 2022 / VOORMIDDAG

KATRIEN VERFAILLIE

PIGEON ON PIANO – DE KLEINSTE
CONCERTZAAL TER WERELD

Kim Van den Brempt is curator van de muzikale
fietsroute.

THEATERVOORSTELLING
Gratis

“De reden waarom de oude
man onder de tram liep”
Donderdag 31 maart 2022 om 14 uur
GC Hof ten Hemelrijk (De Schuur),
Kloosterstraat 7 / gratis

© Lieven Dirckx

De duiventil van Pigeon on Piano is een
sprookjesachtige muzikale kijkdoos. Pianiste Katrien
‘Pigeon’ Verfaillie speelt eigen composities in de
kleinste concertzaal ter wereld.
Wie luistert en binnen gluurt, belandt in
een wonderlijke wereld, in een magisch
schouwburgdecor van duifjes, lichtreflecties en
heerlijke pianocomposities. Katrien is hemels
gekleed en speelt live de sterren tuureluurs, wars
van regels, maar wonderlijk harmonieus.
Deze voorstelling is toegankelijk voor personen met
een beperkte kennis van het Nederlands.

Opwijk streeft ernaar een dementievriendelijke
gemeente te zijn. Zo is een meer genuanceerde
beeldvorming over mensen met dementie
een blijvend aandachtspunt. We werken
hiervoor samen met de adviescommissie
Senioren en Welzijnsvereniging Opcura. Vanuit
deze invalshoek bieden we jullie een gratis
theatervoorstelling aan: “De reden waarom
de oude man onder de tram liep”.
Tragikomische, pakkende, maar ook spannende
scènes naar de roman over een demente oudere en
een ruziënd koppel. In de dialogen wordt dementie
uitvoerig belicht. De auteur Roland Bergeys en
Leentje De Coninck vertellen en acteren, Bart Wils
begeleidt virtuoos op accordeon.
Trailer: https://youtu.be/mwF8W0um4cc
Reservaties: https://reservaties.opwijk.be
Info: E welzijn@opwijk.be / T 052 89 50 27
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bibliotheek
GC Hof ten Hemelrijk

Wij willen jouw stem
horen!
Doe mee met het grootschalig publieksonderzoek
van de bibliotheek en Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk.
Bib22
Ben jij regelmatig te gast in de bibliotheek of juist niet?
Wat vind je van de bibliotheek? Dat willen we graag
weten! Vul de digitale vragenlijst in en vertel wat je van
de materialen, dienstverlening en activiteiten vindt.
Je kan ook duidelijk maken hoe de bibliotheek er voor
jou in de toekomst best zal uitzien. Ieders mening telt!
We zijn niet alleen geïnteresseerd in de mening
van onze regelmatige leners maar ook in andere
bezoekers, in wie de bib nooit gebruikt of wie afhaakte,
dus wie de bib vroeger wel gebruikte en nu niet meer.
Ouders kunnen in hun enquête een paar vragen samen
met de jongste kinderen invullen.

Geef je mening
over onze
bibliotheek
Scan de
QR-code
www.cult22.eu/be/5213

Red 1m² bedreigd regenwoud
en win
een Bongo-bon t.w.v. € 250
Bibster © Vicky Bogaerts

Cult22
Ook GC Hof ten Hemelrijk wil jouw stem horen! Corona
heeft de cultuursector hard getroffen de voorbije
2 jaren. In februari 2021 werd met een speciale
coronabevraging gepolst bij het publiek over de impact
van corona op hun cultuurbeleving. 233 mensen
vulden toen de bevraging in. Een van de voornaamste
bevindingen was het gemis van live cultuurbeleving.
Dit seizoen kon de cultuurprogrammatie van ons
gemeenschapscentrum opnieuw opstarten. Het
merendeel van de geplande voorstellingen vond plaats
en ook nu loopt de programmatie volop. Toch zijn het
nog steeds woelige tijden en willen we de vinger aan de
pols houden bij onze bezoekers.
Deze bevraging gaat verder dan enkel de impact
van corona. We willen meten welke impact
ons cultuurhuis heeft op jou als (wel of niet)
cultuurliefhebber en/of als gebruiker van zaalen materiaalverhuur. Hoe beleef je het aanbod,
de infrastructuur, omkadering, dienstverlening en
communicatie van het gemeenschapscentrum? Heel
interessante pistes om onze werking te optimaliseren.
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www.cult22.eu/be/2390

2
r
 win een van de Bongo-bonnen

t.w.v. € 250

<< Hoe neem je deel aan het onderzoek?
Red 1 m² bedreigd regenwoud
en maak kans op een Bongo-bon
Dit onderzoek maakt deel uit van een grootschalig
publieksonderzoek voor alle Vlaamse bibliotheken,
cultuur- en gemeenschapscentra. Deelname aan de
publieksbevraging vraagt ongeveer tien minuutjes
van je tijd. Je helpt niet enkel onze werking te optimaliseren, maar met je deelname red je bovendien
1 m² bedreigd regenwoud en maak je kans om een
Bongo-bon ter waarde van € 250 te winnen!

Jeugdboekenmaand
maart 2022

De jaarlijkse Jeugdboekenmaand kreeg als thema
'Helden en schurken'. We hebben het over dappere
helden en bange helden, superhelden en huis-tuinen-keukenhelden, helden met wapens en helden
met woorden. Maar één ding staat vast: zonder held
geen verhaal. En wat is een held zonder schurk?
Zonder vijand, zonder pestkop, zonder spoken in zijn
hoofd? Verhalen hebben hun helden en schurken
nodig. En mensen hebben hun verhalen nodig.
Naar jaarlijkse gewoonte plant de bib van Opwijk
activiteiten voor alle klassen van het lager onderwijs
in de gemeente.
Voor het eerste leerjaar is de ontdekking van
de werking van de bibliotheek het belangrijkst. Een
voorgelezen verhaal, een ontdekkingstocht door de
bib en zelf een boek kiezen voor in de klas, misschien
vertelt ook jouw zoon of dochter er thuis over.

Hoe neem je deel aan het onderzoek?
Scan de QR code op een van de foto’s bij dit
artikel. Ook op https://vrijetijd.opwijk.be of de
facebookpagina’s van de bibliotheek en GC Hof ten
Hemelrijk kan je de bevraging invullen.
Wil je beide bevragingen invullen? Heel graag!
Dan maak je bovendien dubbel kans op een Bongobon en red je zelfs 2 m² bedreigd regenwoud.
Het onderzoek loopt van 1 maart tot en met
30 april 2022. Wij kijken alvast uit naar jouw stem!

Voor het tweede leerjaar focussen we dit jaar op
de illustrators van boeken. Twee bekende en
bekroonde illustratoren, Marjolein Pottie en Carl
Cneut komen vertellen over hun werk en koppelen
er een kort doe-moment aan.
In het derde leerjaar wordt dan weer de
schrijver van jeugdboeken in de schijnwerper
geplaatst. Patricia De Landtsheer is al dertig jaar
jeugdschrijfster en nog steeds actief. Onlangs
voegde ze aan haar succesreeks van Heikje heks een
nieuw historisch boek toe dat zich afspeelt in het
nabije Dendermonde.
In het vierde leerjaar wordt de taak van de
verteller aan bod als stimulans van een mooie
leescarrière. Woordkunstenares Katelijne Billet
brengt een verhaal dat ze zelf schreef: “Het einde is
meestal goed, het begin nooit”.
In het vijfde en zesde leerjaar komen alle aspecten
uit de vorige leerjaren samen met een extra digitale
toets. De leerlingen worden uitgedaagd in een
digitale quiz met Bibster. Dit programma wordt mee
mogelijk gemaakt met de financiële steun van IGS
Cultuur Noordrand en van Literatuur Vlaanderen.
Bib / Kloosterstraat 7
T 052 36 51 65 / E bibliotheek@opwijk.be
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academie
bibliotheek

Helden en schurken?
In een tentoonstelling in de bib!
Heldenmaskers en schurkenschimmen,
toverboeken en slechteriken: in de bib kom je ze
in alle kleuren van de regenboog tegen. Kom in
maart en april de tekenkunsten van onze leerlingen
bekijken en voel de tekenkriebels in je lijf.
Info academie beeldende en audiovisuele kunsten:
www.liedekerke.be/ABAK
facebook / Instagram
Kinderen en jongeren: Sint-Annasite,
Processiestraat 24

archief

Restauratie Kruis met Christusfiguur
langs het kunstenparcours – Tour Elentrik
Christusfiguur gemaakt door wijlen Bert Van den
Broeck. Bert maakte dit kruis ter nagedachtenis aan
hun oudste zoon Wim die verongelukte toen hij 21 was.
Door de tand des tijds was dit monument aan
restauratie toe, vond ‘t Opwijks Archief.
De technische dienst maakte een nieuw kruis,
vergrootte het dak en maakte een achterwand voor
een betere bescherming van de Christus. Arnout,
zoon van Bert, restaureerde het Christusbeeld. Het
verloren naamplaatje werd vervangen door een
nieuw exemplaar. Het resultaat is prachtig. We zijn
dan ook bijzonder trots op dit teamwerk.
Grote dank aan Dienst Uitvoering van de gemeente
Opwijk en Arnout Van den Broeck voor hun
enthousiaste en toegewijde inzet.

Langs het kunstenparcours - Tour Elentrik aan
Leirekensroute/Luikerweg staat sinds vele jaren een
12 / Infoblad gemeente Opwijk / maart 2022

‘t Opwijks Archief / Doortstraat 2 / T 052 36 51 79 /
E archief@opwijk.be

archief

Erfgoeddag maakt school

’t Opwijks Archief – zondag 24 april 2022
Iedereen heeft wel ‘iets’ met
school: een schoolverleden –
nostalgisch of niet – hebben
we immers allemaal. De tijd
die we op school doorbrachten
verbindt ons, uiteraard
door wat we daar geleerd
hebben. Maar ook door de
verhalen en tradities die aan
het schoolleven gekoppeld
zijn. Kijk maar naar oude
schoolfoto’s en je wordt al snel
overspoeld door herinneringen.
‘Op zondag 24 april 2022 duikt ‘t Opwijks
Archief in dat rijke schoolleven en -verleden.’
We brengen jullie: een tentoonstelling ‘van lei
tot smartboard’ en een familiebelevenis ‘speel
mee in de film van grappige schoolscènes in ‘de
school van vroeger’-stijl’.

Dit evenement is gratis en voor alle leeftijden.
Nieuwsgierig? Hou de website, Facebook en
volgende editie van dit infoblad in de gaten.
’t Opwijks Archief
Doortstraat 2 / Opwijk
T 052 36 51 79 / E archief@opwijk.be

onderwijs
Geluksvogel Hokko
in GBS De Boot
De voorbije maanden maakten de kinderen van de
school kennis met Hokko.
Hokko is een van de geluksvogels die staat voor
‘geven maakt gelukkig’! De juffen en meesters
stelden deze nieuwe geluksvogel voor aan de
hand van een verhaal. Er werden kringgesprekken
gevoerd tijdens de lessen levensbeschouwingen
en ook in de klassen.
Vanuit dit verhaal kregen de leerlingen de
opdracht om een week lang iemand van de klas
te verwennen:

Dit mochten ze realiseren
vanuit hun eigen creativiteit:
iets knutselen, kokkerellen,
complimentjes geven,
mekaar helpen …
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sport
jeugd

Sportkamp paasvakantie:
inschrijvingen van start
Tijdens de paasvakantie zijn er opnieuw sportkampen voor kinderen van de lagere school.
Het kamp start om 9 uur en eindigt om 16 uur.
Er is opvang vanaf 8.30 uur tot uiterlijk 16.30 uur.
Enkel inschrijven per week is mogelijk.
Er zijn 50 beschikbare plaatsen.
Inschrijven kan vanaf maandag 7 tot en met
zondag 20 maart 2022 (zolang er plaatsjes zijn).
Surf naar https://reservaties.opwijk.be. Via een
gezinsprofiel kan je onder de afdeling ‘Sport voor

OPROEP
Gediplomeerde
monitoren gezocht
voor onze zomerkampen in 2022
De sportdienst
van Opwijk zoekt
gemotiveerde,
enthousiaste monitoren
voor de begeleiding
tijdens de sportkampen
van de zomervakantie.
Er zijn sportkampen op
weekdagen van 12 juli
t.e.m. 5 augustus (niet op 21 en 22 juli).
Heb je ervaring met begeleiden van kinderen, ben
je sportief en zoek je een toffe bijverdienste of
vakantiejob? Dan is sportmonitor misschien iets voor
jou! Ben je daarenboven gediplomeerd, dan kan je
zelfs onze hoofdmonitor worden.
Meer info: Sportdienst / Heiveld 65 /
T 052 36 51 63 / E sportdienst@opwijk.be
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kinderen’ de sportkampen terugvinden en direct
inschrijven en online betalen (vergeet ook niet
om de medische fiche goed te keuren).
Meer info:
Sportdienst / Heiveld 65
T 052 36 51 63 / E sportdienst@opwijk.be

Opleiding volgen
voor sportmonitor?
De Vlaamse Trainersschool organiseert tal van
trainerscursussen. Op www.sport.vlaanderen/
sportbegeleiders vind je alle opleidingen terug.

Animator in
het jeugdwerk?
Ook met dit diploma kan je werken op onze
sportkampen. Wist je dat de gemeente deze
opleiding ook gedeeltelijk financieel ondersteunt?
Bij het inleveren van het ‘bewijs van deelname’
(dat wordt afgeleverd door de organisator van de
cursus) op de jeugddienst wordt de helft van de
cursus terugbetaald, met een maximum van € 75.
De uitbetaling van de subsidie voor kadervorming
gebeurt 1 keer per jaar, in november.
Meer info:
Jeugddienst / Marktstraat 55
T 052 36 51 60 / E jeugddienst@opwijk.be

OPcura

Wat valt er in maart allemaal te beleven
in Lokaal Dienstencentrum Den Hopstaak?
Kletspottennamiddag
Dinsdag 8 maart van 14 tot 15.45 uur in zaal Satijn
Kletspottennamiddag met taart en koffie.
Prijs: € 5 bezoekers / € 2 bewoners serviceflats

Infosessie alcoholgebruik bij ouderen
Dinsdag 15 maart van 14 tot 15.45 uur in zaal Satijn
Gegeven door preventiemedewerker alcohol, tabak
en drugs van CGG Ahasverus. / Gratis

Aperitiefconcert
Maandag 21 maart van 10.30 tot 11.30 uur
in zaal Aurelia
Aperitiefconcert door violist Stijn Vande Voorde,
met hapje en bubbels. / Prijs: € 5

Rad van Fortuin
Dinsdag 22 maart van 14 tot 15.45 uur in zaal Satijn
Prijs: € 5 bezoekers / € 2 bewoners serviceflats

Praattafel mantelzorgers
Woensdag 23 maart van 13.30 tot 15.30 uur
Als mantelzorger draag je veel zorg voor jouw
naaste, maar wie draagt er zorg voor jou? Tijdens
deze praattafel bieden we voldoende ruimte om
ervaringen en tips uit te wisselen met andere
mantelzorgers. We willen je de kans geven om jouw
verhaal te vertellen. Sofie Moens (psychologe)
gaat dit gesprek begeleiden. Indien je wenst, kan je
naaste gerust ondersteund worden in het centrum
voor dagverzorging tijdens de praattafel. Deelname
aan deze praattafel is gratis.
Inschrijven via E denhopstaak@opcura.be
of T 052 36 59 14.

Huldiging / Tentoonstelling
Dinsdag 29 maart van 14 tot 15.45 uur in zaal Satijn
Tijdens de Krasse buurt-actie kon je verse soep
afhalen in Den Hopstaak (OPcura) om te brengen
bij je oudere buurman of buurvrouw.

De Neerveldstraat is voor het vijfde jaar op rij de
straat met het grootste aantal deelnemers. Daarom
huldigen wij hen graag met een tentoonstelling over
de Neerveldstaat en Brusselse wafels.
Prijs: € 5 bezoekers / € 2 bewoners serviceflats /
Gratis voor deelnemers ‘krasse buurt’ uit
de Neerveldstraat

Doorlopende tijdelijke tentoonstelling
In maart en april kan je vrijblijvend de werken van
Nick Van Bever bezichtigen in de inkomhal en
zaal Aurelia.

Handwerk in Den Hopsteek
Dinsdagen 8 en 22 maart, telkens van 14 tot
15.45 uur in zaal Aurelia / gratis.

Vaste wekelijkse activiteiten
Je kan op woensdagnamiddag om 13.30 uur
langskomen voor een Rummikubnamiddag of
kaartnamiddag.
Elke donderdagnamiddag kan je langskomen
tussen 13.30 en 14.30 uur bij Anja met al jouw
vragen over computer, internet, smartphone,
tablet … in zaal Aurelia.

Infopunt ouderen
Elke vrijdag kan je tussen 10 en 12 uur langskomen bij Nathalie in het infopunt ouderen.
Ouderen, familieleden en mantelzorgers kunnen
er terecht met hun zorgen of vragen of voor
advies in het aanbod aan ouderenzorg in de
regio …. Ook voor vragen rond doorverwijzing
naar andere diensten en hulp bij het invullen van
administratieve documenten kan je hier terecht.
Lokaal Dienstencentrum Den Hopstaak
Kloosterstraat 75
E denhopstaak@opcura.be / T 052 36 59 14
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OPcura

OPROEP: 100 kaartjes
voor de 100-jarige
Delphine Verherstraeten
Delphine Verherstraeten viert op maandag 28
maart 2022 in woonzorgcentrum De Oase haar
100ste verjaardag. Een groot feest is momenteel nog
niet mogelijk, maar een kaartje sturen behoort wel
nog tot de mogelijkheden.

verjaardag zou toch fijn zijn en biedt haar de gelegenheid om nog lang na te genieten van haar dag.
Alvast bedankt Opwijk!

We roepen op zoveel mogelijk kaartjes te sturen
om Delphine persoonlijk te verrassen, feliciteren,
bewonderen ... Help jij mee? 100 kaartjes op haar

Kaartjes t.a.v. Woonzorgcentrum De Oase Delphine Verherstraeten, Kloosterstraat 75,
1745 Opwijk

toerisme

Wandeling met vertrek aan TSKOOL Nijverseel / 5 km
We spreken van de voormalige jongensschool van
Nijverseel, in de volksmond “TSKOOL” genoemd,
zoals in de zegswijze "ik ga met mijn skotse skeve
skoenen naar tskool".

Het modernistische gebouw uit 1938, ontworpen
door Paul Semal, is erkend als beschermd Vlaams
erfgoed. Gemeente Opwijk verkocht het in mei 2018.
Het gebouw is nu een restauratieproject. In het
schoolgebouw wordt een cohousingproject
gerealiseerd. Van de voormalige klassen worden
drie wooneenheden gemaakt, zodat de inkomhal,
de schoolgang en het lokaal voor medisch toezicht
gemeenschappelijk kunnen worden gebruikt.
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De turnzaal en de speelkoer met luifel worden
sporadisch als ontmoetingsruimte verhuurd voor
allerhande activiteiten.
Toeristisch infopunt / Kloosterstraat 7 /
T 052 36 51 75 / E toerisme@opwijk.be

Wandeling met vertrek aan TSKOOL Nijverseel

Bekijk op mobiel

Door Toerisme Opwijk
Lengte: 5.2 km

Steenweg op Aalst 59, 1745 Opwijk, België

Stijging: 13 m

Steenweg op Aalst 59, 1745 Opwijk, België

Moeilijkheidsgraad: 2/10
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financiën

Opwijk in (financiële) cijfers
Op 17 december 2019 werd er een aangepast
belastingreglement goedgekeurd op het
verstrekken van stedenbouwkundige en
milieutechnische stukken of inlichtingen.
De tariefwijziging was nodig omdat sommige
dossiers meer arbeidsintensief zijn dan andere (nood
aan voorbereidende vergaderingen om voldoende
woon- en omgevingskwaliteit te garanderen,
noodzakelijke info-uitwisseling nodig vanuit
verschillende invalshoeken/ interne en externe
diensten en adviesverleners). Het tarief werd dus
aangepast aan de werklast die het afleveren van de
stukken meebrengt.
De belasting bestaat uit een bedrag per dossiertype
(1), verhoogd met een bedrag per procedurestap (2)
of in functie van bepaalde type aanvragen (3).
1. Belasting per dossiertype
• melding van een ingedeelde inrichting of
activiteit: € 30
• melding voor het uitvoeren van
stedenbouwkundige handelingen: € 30
• aanvraag voor het houden van een
projectvergadering: € 150
• aanvraag voor een omgevingsvergunning
voor het uitvoeren van stedenbouwkundige
handelingen:
- gewone procedure: € 100
- vereenvoudigde procedure: € 50
• aanvraag van een omgevingsvergunning
voor een ingedeelde inrichting of activiteit:
- gewone procedure: € 200
- vereenvoudigde procedure: € 100
- Vlaamse overheid of provincie is vergunning
verlenende overheid: € 1.300
• aanvraag voor een omgevingsvergunning
voor het verkavelen van gronden:
- met wegenis: € 150
- zonder wegenis: € 100
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• vraag tot omzetting van een milieuvergunning verleend voor 20 jaar naar een permanente vergunning: € 100
• bekendmaking van het verstrijken van elke
geldigheidsperiode van twintig jaar van een
omgevingsvergunning van onbepaalde duur:
€ 75
• verzoek tot bijstelling van de
milieuvoorwaarden: € 75
• verzoek tot bijstelling van een
verkavelingsvergunning: € 75
• afstand van de omgevingsvergunning voor
het verkavelen van gronden (verzaking): € 75
• melding van de overdracht van de
vergunning voor een ingedeelde inrichting of
activiteit:
- volledige overdracht: € 75
- gedeeltelijke overdracht: € 75
• aanvraag van een stedenbouwkundig attest:
€ 50
• aanvraag van een planologisch attest: € 1.000
• aanvraag voor handelsvestiging: € 150
• aanvraag stedenbouwkundige inlichtingen:
€ 100
• aanvraag uittreksel plannen- en
vergunningenregister: € 20
Zijn meerdere bedragen uit deze tabel van
toepassing, dan geldt alleen het hoogste bedrag.
2. Belasting per procedurestap
• voor het digitaliseren van een analoog
ingediend dossier: dit is enkel mogelijk
voor dossiers te behandelen volgens
de vereenvoudigde procedure en voor
meldingen ingediend door particulieren: € 50
• voor het publiceren van berichten in dagof weekbladen of andere (vb Belgisch
Staatsblad): de gemaakte kosten
• voor het organiseren van een (verplichte)
informatievergadering: € 100

milieu
3. B
 ijkomende belasting in functie van
aard en type aanvraag
- in volgende gevallen: milieueffectrapport of veiligheidsrapportage of
passende beoordeling: + € 750
- per bijkomende kavel of woon- of
bedrijfsentiteit in projecten uitgaand
van eenzelfde initiatiefnemer
(of door samenvoeging van
aanpalende percelen van dezelfde
initiatiefnemer) voor verkavelingen,
woonprojecten, groepswoningbouw,
oprichten van meergezinswoningen,
assistentiewoningen, bedrijfsunits …):
- 1 of 2: + € 150
- 3 tot 5: + € 300
- 6 tot 10: + € 400
- meer dan 10: + € 500
- per te wijzigen kavel (vb. bij bijstelling
voor meerdere kavels): + € 50
Deze nieuwe tarieven leveren vooral voor
grote projecten dus meer inkomsten op.

Paddenoverzet Perreveld

Elk jaar vindt een grote paddentrek plaats langs het
Perreveld. De padden zoeken een uitweg door langs het
scherm te kruipen en komen terecht in de speciaal geplaatste
opvangemmers. De gevangen dieren (amfibieën) kunnen dan
naar de overzijde van de straatkant gebracht worden.
Wie tijdens de paddentrek langs het Perreveld passeert,
wordt gevraagd om de snelheid te matigen en eventueel een
handje toe te steken bij het overzetten van amfibieën in de
ingegraven emmers.

Evolutie van de ontvangsten:
€ 140.000
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Dienst Financiën / Ringlaan 20
T 025 36 51 85 / E financien@opwijk.be
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onderwijs

Tweede 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 dinsdag 1 maart start de tweede 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 dinsdag 1 maart 2022 start de tweede aanmeldingsperiode die loopt tot en met donderdag 31
maart 2022. 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, De Leertrommel, De Duizendpootrakkers,
’t Neerveldje, ’t Luikertje, De Lettertuin, De Knipoog.
• In deze brochure vind je alle stappen die je
moet volgen:
https://vrijetijd.opwijk.be/digitaalinschrijvingssysteem-kleuter-en-lagere-scholen
Digitaal
inschrijvingssysteem
voor kleuter- en
lagere scholen

• Eerst aanmelden, dan inschrijven:
Om je kind in te schrijven in school, moet je je
zoon of dochter eerst aanmelden. Dat kan, tijdens
de aanmeldingsperiode, via https://opwijk.
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.

Aanmelden in buitengewoon basisonderwijs
Dat kan voor de gemeentelijke basisschool
voor buitengewoon onderwijs MOZA-IK:
• In deze brochure vind je alle stappen die
je moet volgen: https://vrijetijd.opwijk.be/
aanmelden-moza-ik
Digitaal inschrijvingssysteem
schooljaar 2022 – 2023

schooljaar 2022 – 2023

Voor alle kinderen met geboortejaar 2020
en nieuwe inschrijvingen.
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Voor alle kinderen met geboortejaar 2020 en nieuwe inschrijvingen.

• Eerst aanmelden, dan inschrijven:
Om je kind in te schrijven in MOZA-IK,
moet je je zoon of dochter eerst aanmelden.
Dat kan via het aanmeldingsformulier op
www.opwijk.be/aanmelden-moza-ik-periode2.
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.

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

gemeente

Burgerzaken
Overleden
Marie-Louise Vermeir, 80 jaar,
weduwe van Cesar Van de Voorde
† 05/01/2022, Kalkestraat 113.

Godelieve Dierickx, 84 jaar,
weduwe van Jozef Van Damme
† 06/02/2022, Vossestraat 62.

Monique Bracke, 85 jaar,
weduwe van Emil Toth
† 24/01/2022,
Hollestraat 175/002.

Valentine Andrea Pauwels,
78 jaar, weduwe van
Paul Vermeiren
† 08/02/2022,
Nanovestraat 11 bus 0001.

Albert De Cock, 87 jaar,
weduwnaar van
Louisa Van Puymbroeck
† 29/01/2022, Nanovestraat 8.

Pierre De Rop, 74 jaar,
gehuwd met Myriam Nuyts
† 19/02/2022,
Wijngaardstraat 65.

Julia De Ridder, 96 jaar,
weduwe van Frans Verpeet
† 30/01/2022, Heirbaan 156.

Gehuwd:

Jozef Dubois, 76 jaar, gehuwd
met Anny De Landsheer
† 30/01/2022,
Steenweg op Aalst 71.

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.

Bart De Hauwere en
Marijke De Medts,
Dageraadweg 37
12/02/2022.
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Activiteitenkalender
2 maart 2022
t.e.m. 3 april 2022
ONDER VOORBEHOUD
VAN DE GENOMEN
CORONAMAATREGELEN

maart
Woensdag 2 maart

Vrijdag 11 maart

Zaterdag 19 maart

Zaterdag 12 & zondag
13 maart

Intieme miniatuurvoorstellingen
met Stefanie Claes (Lucinda Ra)
‘Mia Kermis’
https://reservaties.opwijk.be
Hof ten Hemelrijk
van 18.45 tot 21 u.
org. GC Hof ten Hemelrijk

Biercafé GEANNULEERD
Hof ten Hemelrijk
org. Jeugdharmonie Opwijk
Quiz - De Boot - org. BC Opwijk

32ste Voorjaarswandeling
De Boot
org. Wandelclub De Hopbelletjes

Zondag 13 maart

Naainamiddag met kinderen
De Waag – 14 u.
org. Femma Opwijk

Aperitiefconcert
GEANNULEERD
Hof ten Hemelrijk
org. Jeugdharmonie Opwijk

Zondag 6 maart

Dinsdag 15 maart

Familievoorstelling met Les
Zerkiens ‘De slapende berg’
leeftijd: 6 maanden tot 4 jaar
https://reservaties.opwijk.be
Hof ten Hemelrijk – 11 u. / 15 u.
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk
Wielerwedstrijd 66ste
Lenteprijs voor juniores Cycling
Vlaanderen (10 ronden van 8,1 km)
Mazenzele – start om 15 u.
org. Wielerclub de Sportvrienden
Mazenzele

Voordracht “Luchtvaart,
wie, wat, waar en hoe”
door Bert Vandenberghe
(inschrijven: neosopwijk@gmail.com
niet-leden: € 10 / leden: gratis)
Hof ten Hemelrijk – 15 u.
org. Neos Opwijk

Donderdag 10 maart

Workshop Aquarel schilderen
https://reservaties.opwijk.be
VOLZET
Hof ten Hemelrijk – van 19 tot 22 u.
org. GC Hof ten Hemelrijk
Workshop Interieurobjecten
in beton – VOLZET
(extra workshops 5 en 12 april
– telkens vanaf 19 u. –
inschrijven via https://avansahallevilvoorde.be/r/5329
Hof ten Hemelrijk – van 19 tot 21 u.
org. Avansa Halle Vilvoorde
i.s.m. GC Hof ten Hemelrijk

Workshop Aquarel schilderen
VOLZET - Hof ten Hemelrijk van 19 tot 22 u.
org. GC Hof ten Hemelrijk
Workshop Interieurobjecten
in beton – VOLZET
(extra workshops 5 en 12 april
– telkens vanaf 19 u. –
inschrijven via https://avansahallevilvoorde.be/r/5329
Hof ten Hemelrijk – van 19 tot 22 u.
org. Avansa Halle Vilvoorde
i.s.m. GC Hof ten Hemelrijk

Woensdag 16 maart
Naaiavond
Hof ten Hemelrijk – 19.30 tot 22u.
org. Femma Opwijk

Donderdag 17 maart
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Zaterdag 19 maart
Eetfestijn
De Boot - org. OKV Gesjikt

Zondag 20 maart
Bezoek aan het landbouwmuseum De Vedderboom
Schaapheuzel – vanaf 14 u.
org. Landbouwmuseum
De Vedderboom

Donderdag 24 en
vrijdag 25 maart
Bloedinzameling
Reserveren verplicht:
https://donorportaal.rodekruis.be
T 0800 777 00 - Hof ten Hemelrijk
van 17.30 tot 21 uur
org. Rode Kruis Vlaanderen
Afdeling Opwijk

Vrijdag 25 maart
Kaartavond
De Waag – 19 u.
org. OKRA Opwijk

Vrijdag 25, zaterdag 26
& zondag 27 maart
Eetfestijn - De Kersenpit
org. LRV St-Paulus Opwijk

Zaterdag 26 & zondag
27 maart
Spaghettizwier
De Boot - org. VVKB Heiveld

Zondag 27 maart tot
zondag 3 april

Vrijdag 1, zaterdag 2
en zondag 3 april

PIANODAYS 2022 – PIANOFESTIVAL IN DE NOORDRAND
Programma en tickets:
bit.ly/PianoDays2022

Eetfestijn - De Kersenpit
org. Eendracht Mazenzele Opwijk

Zondag 27 maart
Pianoduo Conludium
‘Poolse klanken uit Opwijk’ een concert in het kader van
PIANODAYS 2022. Tickets:
https://reservaties.opwijk.be
Kerk Mazenzele – 11 u. / 14 u.
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk

Woensdag 30 maart
KookDemo
MAI – 14 u. / 19.30 u.
org. Femma Opwijk

Donderdag 31 maart
Theatervoorstelling “De reden
waarom de oude man onder
de tram liep” (gratis toegang)
info: E welzijn@opwijk.be
T 052 89 50 27 - inschrijven:
https://reservaties.opwijk.be
Hof ten Hemelrijk – 14 u.
org. Dienst Welzijn i.s.m.
gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk

april
Vrijdag 1 april
Animatie op de markt
met Katrien Verfaille
Pigeon on Piano (de kleinste
concertzaal ter wereld!)
Markt Opwijk – voormiddag
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
ELKE MAANDAG

Callanetics - Hof ten Hemelrijk - van 20 tot 21 u. - org. Femma Opwijk
(uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Lijndans - Kersenpit Mazenzele - 20 tot 21 u.
org. FERM Nijverseel-Opwijk

ELKE DINSDAG

Yoga – Hof ten Hemelrijk - 19.45 u. – org. Govinda
Bewegen op muziek (voor personen met de ziekte van Parkinson
ook 50/60plussers welkom)
Sporthal Opwijk – van 18 u. tot 19 u. org. Parkili - Opwijk

ELKE DONDERDAG

Fietstocht – Kerk Opwijk 13.30 u. - org. Femma Opwijk
Parki-Boks (boksen voor personen met de ziekte van Parkinson)
Sporthal Opwijk - van 18 tot 19 u. - org. Parkili Opwijk
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de speelplaats) 19.30 u. - 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.
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gemeenteraad
Zitting dinsdag 22 februari 2022
Volgende agendapunten werden besproken:

OPENBARE ZITTING
• Verslag vorige zitting – Goedkeuring.
• Belastingen - Algemene belasting -aanpassing - Opheffen beslissing gemeenteraad 17/12/2019
houdende goedkeuring algemene belasting 2020-2025 - goedkeuring algemene belasting 2022-2025 Goedkeuring.
• Kredietlijn - Overeenkomst houdende het verstrekken van een gratis kredietlijn – Goedkeuring.
• RUP Nanove - Herziening - Procedure Raad van State – Goedkeuring.
• Patrimonium - Gratis grondafstand van twee perceeltjes grond gelegen in de Nanovestraat en
de Oude Pastoriedreef – Goedkeuring.
• Patrimonium - Gratis grondafstand van een perceeltje grond gelegen in de Klaarstraat – Goedkeuring.
• Aanstelling van gemeentelijke GAS4-vaststellers - Gemeentelijke Administratieve Sancties Bekrachtiging.
• Vrijwilligersreglement - Aanpassing en goedkeuring nieuwe gecoördineerde versie – Goedkeuring.
• BuBaO MOZA-IK - Huishoudelijk reglement schoolraad 2021-2025 – Goedkeuring.
• Speeltuinen - Toevoegen speeltuin Kruiskensveld aan aanvullende politieverordening – Goedkeuring.
• Buitengewoon basisonderwijs - Integratie van een kwaliteitsvolle digitalisering in het onderwijs voor
BuBaO MOZA-IK te Opwijk – Goedkeuring.
• Buitengewoon secundair onderwijs - Dakrenovatie BUSO Schoolhuis - aanpassing kostprijsraming Goedkeuring.
• Erkende Opwijkse sportclubs - Financiële ondersteuning - Subsidiereglement 2022 – Goedkeuring.
• Groenadvies en begeleiding burgers rond aanleg groendaken, groengevels/geveltuintjes,
onthardingsmaatregelen - Samenwerkingsovereenkomst met vzw. 3WPlus – Goedkeuring.
• Private groepsaankoop laadpalen - Project intercommunale Haviland - Goedkeuring.
• Adviescommissie sport - Aanstelling nieuw lid – Goedkeuring.
• Hopveld - Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. het onderhoud van het Hopveld tussen de gemeente
Opwijk en Orde van de Groene Bel – Goedkeuring.
• Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) - Ondertekening Save-Charter OVK – Goedkeuring.
• Varia - Punten van de verschillende fracties - Kennisneming.
• Toegevoegd punt namens CD&V-fractie: Principe + verzoek tot opmaak van een reglement
mantelzorgpremie – Goedkeuring.
• Toegevoegd punt namens INZET-fractie: Deelname aan de samenaankoop van biologische bloembollen
van Velt' – Goedkeuring.

raad voor maatschappelijk welzijn

Zitting dinsdag 22 februari 2022
Volgende agendapunten werden besproken:

OPENBARE ZITTING
• Vorige vergadering - Verslag van de vorige openbare zitting – Goedkeuring.
• Schuldbemiddeling - Jaarverslag - basisregistratie 2021 – Kennisneming.
De volgende gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn vindt plaats op dinsdag 22 maart
2022 om 20 uur, in de Schuur van Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7 te Opwijk
(onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen).

