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edito
Beste burger
Het jaar 2022 is al aardig wat opgeschoten. Stilaan
maar zeker ruiken en voelen we de lente en hunkeren
we samen naar betere tijden.
Het voorbije jaar werd gekenmerkt en beheerst door
de coronacrisis en het bestrijden ervan. Vorig jaar
alleen werden meer dan 100.000 vaccins gegeven
aan de inwoners van Asse, Opwijk en Merchtem.
Ik wens iedereen die zich belangeloos heeft
ingezet om voormeld resultaat te bekomen
van harte te bedanken. Zonder alle vrijwilligers,
verpleegkundigen, geneesheren en organisatoren
die hun beste beentje hebben voorgezet, waren we
daar nooit in geslaagd. Daarom kunnen we nu vooruit
kijken en was het uiteindelijk haalbaar om over te
schakelen naar code geel van de coronabarometer.
De coronacrisis werd nog maar pas bezworen toen
er al andere donderwolken over Europa neerdaalden.
In de vroege ochtend van 24 februari 2022 vielen
Russische troepen vanuit de Krim, Wit-Rusland en
het oosten van Oekraïne binnen. Hierdoor groeide
de onrust in Europa en de rest van de wereld. Daarom
vonden we het als gemeentebestuur ongemeen
belangrijk om door middel van een op de gemeenteraad van 22 maart laatstleden gestemde motie onze
solidariteit met het Oekraïense volk te benadrukken.
Door middel van deze motie uiten we ons ongenoegen en verontwaardiging over de schending van de
burgerrechten in de Russische Federatie.
Bovendien veroordelen we elke vorm van agressie
en geweld en roepen we, in naam van alle inwoners
van Opwijk, op tot het onmiddellijk beëindigen
van de vijandelijkheden en het sluiten van een
vredesakkoord dat de soevereiniteit van Oekraïne
respecteert.
Vanuit mijn bevoegdheden werken we verder aan
een betere en sociale gemeente. Als schepen van
onder andere Trage Wegen kan ik meedelen dat we
sinds vorige maand mogen rekenen op de steun
van een medewerker van Haviland om ons Trage
Wegennetwerk verder uit te bouwen.
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Binnen het kader van de
bevoegdheid Leefmilieu
hebben we sinds vorig jaar een stuurgroep om het
Lokaal Energie- en Klimaatpact op ons niveau in
daden om te zetten, maar hierover later meer.
Ondertussen boeken we ook vooruitgang in ons
dossier masterplan “Bronnengebied Opwijk”
en masterplan “Site Vetweyde”. De studie werd
ondertussen gegund, zodat we in 2022 de nodige
stappen vooruit kunnen zetten voor de realisatie van
een nieuwe en broodnodige sporthal.
Ook binnen het kader van het beleidsdomein
Huisvesting slaagden we er in om via “Energiesnoeiers
van 3Wplus” een samenwerkingsovereenkomst uit te
werken. Hierbij kunnen de voormelde Energiesnoeiers
tips geven aan kwetsbare doelgroepen om hun
energieverbruik te laten dalen. Voormelde zal geen
overbodige luxe zijn, rekening houdend met de
aanhoudende stijging van de energieprijzen.
Voor de rest hoop ik dat we elkaar weldra mogen
ontmoeten in de allerbeste omstandigheden.
Johan Deleu
Schepen van Sport, Recreatie, Vlaams beleid,
Trage wegen, Huisvesting, Leefmilieu en Afvalbeleid,
Duurzame ontwikkeling, Dierenwelzijn
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woonloket

EPC-labelpremie bij energierenovatie
Heb je een woning met een slechte energieprestatie? Als je de woning binnen de 5 jaar zo grondig
renoveert dat het EPC-label aanzienlijk verbetert, dan kan je ook in 2022 een premie aanvragen.
Voorwaarden
De EPC-labelpremie is er voor alle woningeigenaars.
Deze premie werd eerst ingevoerd voor nieuwe
eigenaars, maar werd dus uitgebreid naar alle eigenaars van een woning of wooneenheid (bijvoorbeeld
appartement).
De EPC-labelpremie is er enkel voor een woning of
wooneenheid met een ondermaatse energieprestatie. Die wordt aangetoond met een energieprestatiecertificaat (EPC), dat niet ouder mag zijn dan 2020.
Het EPC-label (lettercode op het Energieprestatiecertificaat (EPC) van de woning heeft EPC-label E of
F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal
label C halen de wooneenheid (appartement) heeft
EPC-label D, E of F en moet door renovatie binnen
de 5 jaar minimaal label B halen. Het behaalde
EPC-label moet worden aangetoond na 5 jaar met
een nieuw EPC. Het nieuwe EPC mag maximaal 12
maanden oud zijn op het moment van aanvraag van
de EPC-labelpremie.
Het bedrag van de premie hangt af van het
behaalde EPC-label na renovatie(s). De premie kan
in schijven worden verkregen. Bijvoorbeeld: als een
eigenaar binnen de 5 jaar de woning renoveert en in
aanmerking komt voor een premie voor label C, kan
diezelfde eigenaar vervolgens ook nog in aanmerking
komen voor een bijkomende premie voor het behalen
van label B (en eventueel daarna nogmaals voor het
behalen van label A) binnen dezelfde periode van 5
jaar. De bijkomende premie is in dit geval gelijk aan
het verschil tussen de premie voor het nieuw behaalde
label en de al verkregen labelpremie.
Raadpleeg alle voorwaarden van de
EPC-labelpremie van Fluvius:
www.fluvius.be/nl/thema/premies/
premies-voor-huishoudelijke-klanten/
epc-labelpremie

Procedure
De aanvraagprocedure bestaat uit 2 stappen:
• Activatie EPC-labelpremie
Zodra je beschikt over een ‘EPC-vóór’ waaruit
de ‘slechte’ energieprestatie van jouw woning
(label E of slechter) of wooneenheid (label D of
slechter) blijkt, kan je bij Fluvius de activatie van
de EPC-labelpremie aanvragen. Deze moet je
online aanvragen bij Fluvius.
• Uitbetaling EPC-labelpremie
Binnen de 5 jaar na datum van dit ‘EPC-vóór’ moet
je een nieuw EPC laten opmaken waaruit blijkt dat
jouw woning minstens label C heeft behaald (label
B voor een wooneenheid). Vervolgens vraag je de
premie aan binnen de 12 maanden na dit ‘EPC-na’.
Je moet de premie online aanvragen bij Fluvius.
De EPC-labelpremie is niet cumuleerbaar met
de Totaalrenovatiebonus.

gemeente

Laat je fiets graveren
Het gemeentebestuur helpt graag je gevoel van
veiligheid te verhogen. Daarom zet ze in op het
graveren van je fiets. Deze dienstverlening is gratis.
Het schrikt niet alleen dieven af, ook is
het makkelijker om je te contacteren
wanneer je fiets wordt teruggevonden.
Een initiatief in samenwerking met de
gemeenschapswacht en Politiezone
AMOW.
De graveersessie vindt plaats op
vrijdag 8 april 2022 van
10 tot 12 uur tijdens
de wekelijkse markt
in Opwijk-Centrum
(Marktstraat).
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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

WORKSHOP

Tickets: https://reservaties.opwijk.be

LAATSTE PLAATSEN

DINSDAG 5 EN 12 APRIL 2022 / vanaf 19 u.

INTERIEUROBJECTEN IN BETON

MUZIEK

DONDERDAG 28 APRIL 2022 / 20.30 u.

LES TRUTTES 

LAATSTE TICKETS
OH MY GOD – THE 25TH ANNIVERSARY TOUR
Les Truttes bestaan
zowaar 25 jaar!
VIJFEN-TWINTIG?
Oh My God! Reden
genoeg om dit
uitgebreid te vieren
met een heuse
‘Anniversary Tour’!

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

ERFGOEDDAG

ZONDAG 24 APRIL 2022 / van 10 tot 18 u.

ERFGOEDDAG MAAKT SCHOOL

’t Opwijks Archief
duikt in het rijke
schoolleven en
-verleden aan de
hand van een tentoonstelling ‘van lei
tot smartboard’ en
een familiebelevenis
Tskool is cool! Speel
mee in de film van
grappige schoolscènes in ‘de school
van vroeger’-stijl’.

Voor alle leeftijden!
Gratis
Locatie: Tskool, Steenweg op Aalst 59.
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Iedereen kent het verhaal van Les Truttes: in 1996
begonnen als een eenmalige grap, en 25 jaar later
uitgegroeid tot dé gevestigde waarde in het clubtheater- en festivalcircuit. Met een ongeziene
energie en overgave brengen ze een creatieve mix
van muziek en spektakel doorspekt met de nodige
dosis humor en zelfrelativering.
Les Truttes zijn veel meer dan een band: ze zijn een
begrip, een ervaring, een party die niemand wilt
missen. Al 25 jaar slagen ze erin om een publiek
van alle leeftijden te verbinden tijdens die ene ‘true
live-experience’!
The 25th Anniversary Tour wordt groots! Imposant!
Feestelijk! Mega Fantastisch! De reactie van het
publiek is nu al gekend: ‘OH MY GOD!’
Join us and celebrate Les Truttes!
Dit is een voorstelling met staand publiek.
Deze voorstelling is toegankelijk voor personen
met een beperkte kennis van het Nederlands.
Tickets: VVK € 22 / Reductie € 21 / Kassa € 24

Bezoek de
wekelijkse
markt en win
een mooie
prijs!

vrije tijd

April is de maand
van de markt

kt,
De mar voor
t
een fees igen
je zintu

april 2022

Wil je eersteklas boodschappen doen? Profiteren
van de lentezon en de gezellige sfeer in ons
centrum? Kom dan zeker eens af naar de wekelijkse
vrijdagmarkt. April is immers uitgeroepen tot de
maand van de markt!
In Opwijk doen we de wekelijkse markt extra bruisen
op vrijdag 22 april 2022. Nog meer dan gewoonlijk
zetten onze vaste marktkramers dan hun beste
beentje voor met hun waren van topkwaliteit en
hun joviale babbel. Bij elk aankoop die je doet,
ontvang je een invulbon of scan je een QR-code.
Hoe meer aankopen, hoe groter de winstkansen!
Dus blijf na jouw aankopen zeker nog wat hangen in
het centrum, de prijzen worden op het einde van de
markt verloot.
Niemand gaat die dag overigens met lege handen
naar huis: elke deelnemer van de wedstrijd
ontvangt een fijne paasattentie aan onze stand!

v.u: Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven
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Daarnaast heb je de kans om onze streekproducten
te proeven en kan je professioneel advies krijgen
van de enige echte Shopping Lady! Een actie
onder impuls van de provincie Vlaams-Brabant,
Vlaamse Federatie Ambulante Handel, Straffe
Streek en de Korte Keten.

cultuur

Wie ontvangt de cultuurprijs?
De cultuurprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan
een persoon, een organisatie, een koor, een
orkest, een gemeenschap of een vereniging die
bindingen heeft met Opwijk en die in de laatste
jaren de meest opmerkelijke prestatie geleverd
heeft op cultureel vlak.

De kandidatuur wordt onder gesloten omslag,
tegen ontvangstbewijs, afgegeven bij de cultuurdienst in het gemeenschapscentrum Hof ten
Hemelrijk, uiterlijk op 17 mei 2022 om 16 uur.
De laureaat wordt verkozen door de
Adviescommissie Cultuur en Toerisme.

De kandidatuur wordt voorgedragen door een
derde persoon of vereniging die als argumentatie
een motivatie opmaakt waaruit blijkt dat de kandidaat in aanmerking komt voor de cultuurprijs.

De laureaat en de eventueel genomineerden en
eervolle vermeldingen worden bekendgemaakt
op zaterdag 9 juli 2022 tijdens de 11-juliviering.

Indien er meerdere kandidaturen voorgedragen
worden, kunnen naast de laureaat nog nominaties
en/of eervolle vermeldingen worden uitgereikt.

Meer info:
Dienst Vrije Tijd / Kloosterstraat 7
T 052 36 51 08 / E gc.info@opwijk.be
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bibliotheek

Langverwachte cursussen voor senioren in 2022
We deden zowel in 2020 als in 2021 pogingen
om smartphonelessen voor senioren te
organiseren, maar tweemaal dienden we deze te
annuleren omwille van corona en de bijhorende
veiligheidsmaatregelen. We hebben zo lang
mogelijk gewacht met onze communicatie, maar
zijn er voor 2022 wel gerust in.
We organiseren na Pasen opnieuw drie smartphonecursussen voor senioren waarbij elke cursus bestaat
uit drie halve dagen.
1. Beginnen met Android-smartphone (groep
voormiddag) op dinsdag 19 april, maandag 25
april en dinsdag 26 april 2022, telkens van 9 tot
12 uur in zaal Bakhuis van Hof ten Hemelrijk.
Lesgever: Maria.
2. Beginnen met Android-smartphone (groep
namiddag) op dinsdag 19 april, maandag 25 april
en dinsdag 26 april 2022, telkens van 13 tot 16
uur in het zaal Bakhuis van Hof ten Hemelrijk.
Lesgever: Maria.

3. iPhone voor beginners op vrijdag 22 april,
dinsdag 26 april en vrijdag 29 april 2022, telkens
van 9 tot 12 uur in de Groene zaal naast de
bibliotheek. Lesgever: Herman.
De kostprijs voor een cursus blijft nog steeds
€20. Door de verplaatste inschrijvingen uit 2020
en 2021 en de wachtlijst van 2021 kan je enkel
nog inschrijven als je een iPhone gebruikt.
Info: T 052 36 61 06 / E bibliotheek@opwijk.be

Leesfoor
Woensdagnamiddag
is voor de schooljeugd een bijzonder
geschikt moment
om de bibliotheek te
bezoeken. We merken
aan onze balie dat
er dan geen school
is. Leesfoor geeft
de kleuters nog een
extra reden voor dit
woensdagnamiddagbezoek.
Elke tweede en vierde woensdag van de maand
lezen onze vrijwilligers in de Groene zaal voor aan
de kindjes van 3 tot 6 jaar.
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Een kleurplaat en een mooi stickertje om op de
spaarkaart te kleven ronden elk voorleesuurtje af.
Trouwe bezoekers kunnen een volle spaarkaart
omruilen voor een leuk boekje om thuis te
koesteren.
Ook tijdens de paasvakantie is er Leesfoor,
misschien is het dan een goed idee om samen met
vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt te komen
Leesforen!
Leesfoor is altijd gratis. Je hoeft niet te reserveren en
ook mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, meters, peters,
buurvrouwen of babysitters zijn welkom!
Afspraak op woensdagen 13 en 27 april 2022
van 14.30 tot 15 uur in de Groene zaal.

E-boeken ook
voor jongeren!
Uit internationaal onderzoek is gebleken dat de
schermtijd van jongeren op een paar jaar tijd enorm
is toegenomen. De jongeren gebruiken hun smartphones en computers om te chatten, het lezen van
online nieuws en het opzoeken van informatie. In
hetzelfde onderzoek is ook te lezen dat lezen voor
het plezier afneemt, terwijl het lezen voor praktische noden stijgt. De bibliotheek wil vooral inzetten
op leesplezier voor iedereen, ook via digitale weg!
Met het e-boekenplatform Cloudlibrary kan je
als lid van de bibliotheek niet alleen e-boeken voor
volwassenen lezen. Er zijn ook veel e-boeken voor
‘jongvolwassenen’ of adolescenten (Young adults),
zowel in het Nederlands als in het Engels.
Nieuwsgierig?
• Loop even binnen in de bibliotheek en laat je
lidmaatschap indien nodig heractiveren,
tot 18 jaar is dat gratis!

• De link naar alle titels op het e-boekenplatform vind je via de catalogus van onze bib,
https://opwijk.bibliotheek.be onder
het tabblad “Digitale collecties”.
Ook goed om weten: als je een e-boek leent, loop
je geen kans op boete. Na zes weken verdwijnt het
gewoon van je apparaat!

Nederlands voor anderstaligen:
de bibliotheek helpt!
Of je nu als vrijwilliger lesgeeft aan anderstalige
inwoners van Opwijk, of als gewoon leerkracht of
zorgcoördinator speciaal aandacht wil besteden
aan de kinderen op school met thuis een andere
voertaal dan het Nederlands, of je wil gewoon
uit sympathie je nieuwe buur wat helpen met het
integreren …
… neem eens een kijkje in het “Taalpunt
Nederlands” van de bibliotheek!
Je vindt er toffe taalspellen, handige beeldwoordenboeken voor jong en oud, leesboekjes
voor volwassenen in eenvoudig Nederlands
(al dan niet met Daisy-luisterboek) en speciaal
samengestelde taaltassen voor kleuters, voor

lager en voor
middelbaar
onderwijs met
telkens vijf
eenvoudige boeken
en minstens drie
spelletjes rond
een thema. Er zijn
taaltassen met
onder meer thema’s:
dieren, schooltaal,
voeding, lichaam,
natuur, gevoelens,
nieuw land, vrije tijd,
identiteit, wereld en
feest.
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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! Het
coronavirus 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!

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!

welzijn

Omgaan met
games en
sociale media
Spreker Bert Pieters

Dinsdag 17 mei om 19.30 uur
Bakhuis Hof ten Hemelrijk,
Kloosterstraat 7
Het intensieve mediagebruik van
kinderen en jongeren blijft voor
veel ouders een raadsel. Wat is
er zo interessant aan games en
sociale media? En wat zijn de risico’s? In deze interactieve lezing
kijkt digisaurus Bert Pieters met
een positieve én kritische blik
naar de aantrekkingskracht van
deze media. Een aanrader voor
iedereen die digitale media op
een positieve manier wil inzetten
in de opvoeding. Inschrijven via
E huisvanhetkind@opwijk.be of
T 052 89 50 27.
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Financiële ondersteuning van
erkende Opwijkse sportclubs
De Opwijkse erkende sportverenigingen
kunnen jaarlijks rekenen op directe financiële
ondersteuning via het subsidiereglement.
Het uitgekeerde subsidiebedrag voor een club verschilt van jaar tot jaar en is afhankelijk van het aantal
ingediende aanvragen, kwaliteit en kwantiteit van de
werking. De totale jaarlijkse te verdelen subsidie
bedraagt € 35.000. De gemeenteraad keurde in
februari ll. een wijziging aan het subsidiereglement
goed, dewelke rekening houdt met de impact van
corona voor het voorbije sportjaar. Het aangepaste
reglement werd bezorgd aan de sportclubs. Het is
ook opvraagbaar bij de sportdienst of te vinden op
www.opwijk.be.

Huurtussenkomst
voor sportclubs
Het nieuwe reglement van de huurtussenkomst
werd goedgekeurd op de gemeenteraad van
25 januari 2022. Voor de huurtussenkomst komen
clubs in aanmerking die erkend zijn als Opwijkse
sportvereniging.
De huurtussenkomst van de gemeente heeft
betrekking op de meerkost voor het huren van
de sporthal van het Vrij Katholiek secundair
Onderwijs (VKO) ten opzichte van de huurprijs van
sporthal Heiveld te Opwijk. De aanvraagformulieren
worden ter beschikking gesteld via de sportdienst.
Er kan één aanvraagformulier tot huurtussenkomst
ingediend worden per sportseizoen.
De aanvragen voor dit sportjaar moeten
ten laatste op 31 augustus 2022 op de sportdienst
worden ingediend. Indienen kan per e-mail
tegen ontvangstbevestiging of op afspraak.
Voor meer info kan je terecht bij de sportdienst.
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Wat moet je doen om in orde te zijn?
Bij het subsidieaanvraagdossier (te verkrijgen
bij de sportdienst) voeg je de noodzakelijke
bewijsstukken toe. Bij indiening moet het dossier
compleet zijn, naar eer en geweten ingevuld en
ondertekend zijn door de voorzitter.
Dossiers indienen (per e-mail of afgifte ter plaatse)
kan tegen ten laatste 31 juli 2022, dit tegen
ontvangstbevestiging van de sportdienst.
Info: Sportdienst / Heiveld 65 /
T 052 36 51 07 / E sportdienst@opwijk.be

Inschrijvingen
gemeentelijke
sportkampen
zomervakantie
In de zomervakantie is er sportkamp voor
kinderen uit de lagere school op volgende
dagen:
• van 12 tot en met 15 juli,
• van 18 tot en met 20 juli,
• van 25 tot en met 29 juli
• en van 1 tot en met 5 augustus.
Onder begeleiding van gediplomeerde monitoren en de sportdienst biedt de gemeente
tijdens deze weken sportieve dagopvang aan.
Inschrijven kan van dinsdag 19 april t.e.m.
zondag 15 mei 2022. Surf naar
https://reservaties.opwijk.be.
Via een gezinsprofiel kan je onder de afdeling
‘Sport voor kinderen’ de sportkampen terugvinden, direct inschrijven en online betalen.
Meer info bij de sportdienst.

sport

‘10.000 Stappen.
Elke stap telt!’ - Opwijk
doet mee en zet in op
beweegvriendelijke buurten

Het Vlaams Instituut Gezond Leven en Sport
Vlaanderen bundelen sinds vorig jaar hun krachten
om het grootste beweegproject van Vlaanderen te
organiseren: “10.000 stappen: Elke stap telt”. Het
einddoel zijn gezondere inwoners die meer bewegen
en streven naar 10.000 stappen per dag, dankzij een
combinatie van toffe sensibilisering van burgers én
beweegvriendelijke buurten.

00 stappen: Elke stap telt
Kijk! Ik fiets!

tappensignalisaties in het straatbeeld
Zaterdag 11 juni 2022

atiegids - intersectorale samenwerking & participatie
De 201 deelnemende gemeenten, waaronder
ook Opwijk, engageerden zich om te focussen
op leuke straatsignalisaties en beweegroutes. De
wetenschappelijk onderbouwde methodiek wees
uit dat straatsignalisaties en sensibilisering de
grootste bijdragen leveren tot het bereik en de
herkenbaarheid van 10.000 stappen. De focus in
onze gemeente ligt dit jaar op die straatsignalisaties
en beweegroutes. Met verschillende oriëntatiepalen
die het aantal stappen vermelden, afstandsbordjes
bij straten, aandachtstrekkers in de schoolbuurten
(heb je de hinkelpaden al gezien!?) en beweegroutes
willen we onze inwoners aanzetten tot bewegen en
bewust maken van hun mobiliteitsgedrag, door hen
ook aan te zetten om meer te voet ergens heen te
gaan dan de wagen te nemen.
Stap voor stap bouwen we op deze manier aan
een uitnodigende buurt waar beweging en sociale
cohesie centraal staan. In de komende infobladen
wordt telkens een aspect van dit project toegelicht.
Meer info bij de sportdienst of dienst toerisme.

Na 2 jaar zijn we er opnieuw met onze les
‘Kijk! Ik fiets!’, een initiatieles om je kind
de eerste of nieuwe kneepjes te leren om
zelfstandig te leren fietsen zonder wieltjes.
De les vindt plaats van 13.30 tot 15.30 uur
in Sporthal Heiveld (Heiveld 65).
Prijs: 5 euro (incl. drankje en diploma).
Vooraf inschrijven is verplicht en kan via
https://reservaties.opwijk.be (Sport voor
kinderen). Inschrijven kan vanaf maandag 25
april.
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archief

Erfgoeddag maakt school

’t Opwijks Archief – zondag 24 april 2022
Met de roepnaam ‘Erfgoeddag maakt school’
belicht Erfgoeddag het erfgoed van het
schoolleven en -verleden.
Tentoonstelling: Van lei tot smartboard.
Doorlopend van 10 tot 18 uur
Het regulier onderwijs maakt gebruik van
pedagogische hulpmiddelen die met de tijd
evolueerden. Deze evolutie wordt in tijdsblokken
gepresenteerd tijdens de tentoonstelling.
De jeugd maakt kennis met de leermethodiek
van vroeger, hen onbekend, en grootouders van
nu ervaren de hedendaagse gedigitaliseerde
hulpmiddelen die stilaan standaard worden.
Zijn de leerdoelstellingen dezelfde gebleven?

Ter plekke gecreëerd, gefilmd, met bekwame
spoed gemonteerd en meteen vertoond, brengen
we jullie filmtalent naar voren!
Even genieten van een drankje kan in
het gelegenheidscafé.

Familiebelevenis: Tskool is cool!
Productions & zonen
Doorlopend van 11 tot 18 uur
Slapstick maken is een vak, het vergt jaren ...
Nu ja ... toch enkele minuten om zich als komisch
acteur voor de camera te werpen.

Van harte welkom, deelname is gratis en voor alle
leeftijden, geen inschrijvingen vooraf.

Speel je mee in de film van grappige schoolscènes in ‘de school van vroeger’-stijl?

’t Opwijks Archief / Doortstraat 2 / Opwijk
T 052 36 51 79 / E archief@opwijk.be

vrije tijd

Erfgoeddag vindt plaats in de ontmoetingsruimte
en op de speelkoer van Tskool – Steenweg op
Aalst 59 Opwijk.

Bruisende Tuinmarkt

Ja hoor, terug van weggeweest: de Bruisende
Tuinmarkt! Op zaterdag 7 mei van 9 tot 13 uur
verwachten we in het centrum van Opwijk een
vijftigtal aanbieders van tuin- en landbouwproducten, streekproducten en verse voedingswaren uit de korte keten.
Dit is toch hét moment om de lentewerkzaamheden
in jouw tuin af te maken? Vraag advies aan de standhouders, bekijk en vergelijk hun aanbod, doe
inspiratie op, proef van de straffe streekproducten
en doe je aankopen in een levendige sfeer met
animatie voor groot en klein en een ruim aanbod
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aan catering bij de eetkramen en de omliggende
horecazaken. Een dag om niet te missen in deze
“luchtige lente”!

cultuur

GC Hof ten Hemelrijk bracht muziektheater
‘Small Town Boogie’ via livestream naar
woonzorgcentra De Oase en Heydeveld
De bewoners van de woonzorgcentra De Oase en Heydeveld in Opwijk genoten van het swingende
muziektheater ‘Small Town Boogie’. Op 24 maart livestreamde GC Hof ten Hemelrijk de wervelende
nummers van The Jacquelines mee vanuit Theaterzaal De Meermin (Waasmunster) naar mensen met een
beperking en/of senioren die zich niet (meer) fysiek kunnen verplaatsen naar het cultuurhuis.
Samenwerking tussen cultuurcentra en zorgcentra
De voorstelling vond plaats
in Theaterzaal De Meermin
(Waasmunster) en werd - in
samenwerking met een 14-tal
andere Vlaamse cultuurpartners en de Intergemeentelijke
Samenwerking Cultuurtuin
WAAS en Cultuur Noordrand
- gestreamd naar een 38-tal
(woon)zorgcentra. GC Hof ten
Hemelrijk en woonzorgcentra De Oase en Heydeveld uit
Opwijk verzorgden de cultuurbeleving van het publiek
op afstand en gebruikten hun
expertise om bij te dragen
aan de totaalbeleving en de
sfeercreatie.
Er werden flyers en affiches verspreid en iemand
scheurde ook de tickets bij het binnenkomen. De
cultuurpartner ondersteunde het zorgcentrum in
technische faciliteiten (zoals geluidsversterking,
groot scherm, verduisterende gordijnen). En de
bewoners kregen tijdens de pauze een unieke blik
achter de schermen van de artiesten.
Interactie met het publiek op afstand
Ook mensen met een beperking of ouderen die in
een zorgcentrum verblijven, willen zich betrokken
voelen bij culturele activiteiten. Cultuurconnect
(digitaal steunpunt voor de cultuur- en gemeenschapscentra) speelt als initiatiefnemer in op die
behoefte met een livestreamaanbod voor Vlaamse

en Brusselse cultuurhuizen
naar zorgcentra in Vlaanderen.
Speciaal voor deze voorstelling
nam de camera het publiek in
de zorgcentra mee voor een
unieke blik achter de schermen. Tijdens de pauze maakten
ze backstage kennis met de
zangeressen en muzikanten
achter The Jacquelines. Een
primeur … alleen voor de
livestreamkijkers!

“Dit is
muziek uit de
jaren ’30, uit mijn
kindertijd. Fijn om dit
nog eens opnieuw te
beleven.”
(Maria De Ridder,
De Oase)
'Small Town Boogie' (The Jacquelines)
muziektheater
The Jacquelines, die ieders hart veroverden met
hun leuke liedjes in de jaren '40 swingstijl, doken
nog eens in de reiskoffer en haalden een paar
hoogvliegers van The Andrews Sisters van onder
het stof. Wervelende nummers waarbij je niet
kon blijven stilzitten, werden afgewisseld met
ontroerende momenten, zoals een eigen versie van
Piafs 'La vie en rose'. De rode draad bleef de typische
Jacquelines-sound en de songteksten waren
doorspekt met humor en engagement.
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toerisme

ParkenParade
Het individu en zijn (persoonlijk) geluk.
4 en 5 juni 2022

Inschrijvingen starten op 1 april 2022.
Snel zijn is de boodschap.
Zaterdag 4 juni 2022 gaat Begijn Le Bleu met
jou wandelen in het Kravaalbos en laat ons
kennismaken met de kick van het vogelspotten
en de waanzinnige verhalen achter sommige
vogelsoorten. Laat je helemaal onderdompelen
in zijn passie voor de natuur. Hij wacht jullie op in
De Vedderboom in Mazenzele.
Inschrijven voor deze activiteiten is verplicht en kan
vanaf 1 april 2022 via https://reservaties.opwijk.be.

15 mei
2022

ZONDAG

Gedurende het hele weekend van 4 en 5 juni laten
we jou in het Park van Hof ten Hemelrijk kennis
maken met verschillende soorten yoga, Taiji en
qigong.
Marc Heyvaert leert ons dat Taiji en Qigong een
vorm zijn van lichaamsbeweging die anders is
dan andere sporten. De oefeningen worden traag
uitgevoerd en vergen op het eerste gezicht niet veel
inspanning. Benieuwd of het ook effectief zo zal zijn.
Luc Bael verzorgt een traditionele hatha yogales
zoals deze wordt aangeleerd in de scholen die de
traditie van Swami Sivananda volgen. Dit is de meest
bekende vorm van yoga-beoefening.
Joeri Roelandt geeft een initiatie van Ashtanga
Vinyasa Yoga. Bij deze vorm van yoga staat beweging
centraal. Ashtanga is een traditionele yogavorm uit
Mysore (India).
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opendeur

14u00 - 18u00

www.dagvandezorg.be

Welzijnsvereniging OPcura
Zorgcampus Opwijk
Kloosterstraat 75
1745 Opwijk

v.u. Geert Van Hijfte, Lievestraat 6, 9000 Gent

Meer info: Toeristisch infopunt
Kloosterstraat 7 /T 052 36 51 75 /
E toerisme@opwijk.be / W https://vrijetijd.opwijk.be

UITNEEMBAAR

Gewoon … Anders
Leven met een beperking in Opwijk. Wat zijn de mogelijkheden?
Wie zetelt in de ‘Werkgroep Gewoon … Anders’?

is ...
1. G-sport
Gewoon sport!
Sporten is voor iedereen. Dat bewijzen verschillende G-sport initiatieven.
G-sport is de verzamelnaam voor alle
sporten die door mensen met een beperking beoefend worden. Die beperking kan fysiek, psychisch, verstandelijk, auditief of visueel zijn.
Als we het over sporten hebben, bedoelen we ook bewegen. Recreatief
of competitief. In clubverband of ongebonden. Door jong en minder jong.

Een Opwijks verhaal
Kent Opwijk G-sport-initiatieven?
We vragen het aan Annelies De Pauw
en de sportdienst van Opwijk.
Annelies, G-sport ligt je nauw
aan het hart. Vanwaar die
gepassioneerde inzet?
Onze oudste zoon baskette reeds enkele jaren bij BC Opwijk. Het was al snel
duidelijk dat voor Lowie, onze jongste
zoon met een mentale beperking, een
gepaste sport vinden veel moeilijker
en zelfs bijna onmogelijk ging zijn. Er is
immers amper een aanbod voor mensen met een beperking. Ik vond dit heel
teleurstellend, want sporten heeft zoveel positieve effecten op kinderen. Op
alle kinderen.
Ik kaartte dit aan bij BC Opwijk en ze
zagen het helemaal zitten om met een
G-sport team te beginnen. Ondertussen zijn we ook een samenwerking
aangegaan met voetbalclub EMO en
dit draait heel goed.
We geven nu elke zondag van 9.15
tot 10.15 uur omnisport en niet enkel
meer basket. De locatie wisselt tussen
de sporthal en de voetbalpleinen op
Tesseskouter.

Hoe zie jij de toekomst? Zijn er zaken
waar je extra aandacht voor vraagt?
Sport aanbieden voor deze mensen
moet vooral zeer laagdrempelig worden gemaakt en dit op elk vlak: logistiek, praktisch en ook ﬁnancieel. We
merken dat het niet evident is voor
ouders om de weg te vinden naar onze
club. Er zijn heel wat praktische redenen die het voor hen moeilijk haalbaar
maken om hun kids aan sport te laten
doen. We doen er alles aan om zoveel
mogelijk drempels weg te werken,
maar we moeten daar aandachtig
voor blijven zijn.
We krijgen ook alle steun van de gemeente Opwijk en van Sport Vlaanderen. En ook de Opwijkse brandweer
draagt ons een warm hart toe. Dankzij
hen beleefden onze kinderen een onvergetelijke dag. Ze konden voor een
half dagje een echte brandweerman/
vrouw zijn: rijden in een heuse brandweerwagen met loeiende sirenes, een
brandweerpak aandoen, naar boven
gehesen worden op de brandweerladder … een topdag! En met hun
gulle schenking konden we naar het
trampolinepark.
Momenteel hebben we 5 leden. We
hebben al demo’s gegeven op verschillende scholen, maar toch lijkt ons
doelpubliek - kinderen van 6 tot 14
jaar met een mentale beperking - heel
moeilijk bereikbaar. Dus er zijn zeker
nog wat extra kinderen welkom! Wij
ontvangen ze heel graag én ook hun
ouders, want we merken dat het ook
hen deugd doet hun kinderen zo te
zien genieten. Het is ook een moment
dat de ouders onderling eens kunnen
bijpraten met elkaar of eens uurtje tijd
hebben voor zichzelf.
Info: Annelies De Pauw
T 0475 55 03 67
E anneliesdp@telenet.be
https://m.facebook.com/GSportOpwijk

Toegankelijke sportactiviteiten
Katrien en Kelly hebben als sportfunctionarissen van de gemeente een
helikoptervisie over de toegankelijke
sportactiviteiten in Opwijk. Het is ook
een doelstelling van de sportdienst.
Waar werken jullie aan?
Een van de doelstellingen is het jaarlijks aanbieden van een G-sportactiviteit. Je kan het omschrijven als
toegankelijke initiatielessen sport
voor mensen met een beperking. Zo
hebben we in februari 2022 net een
dag georganiseerd met deelnemers
vanuit Zonnelied VZW en het MAI
(buitengewoon secundair onderwijs).
Er waren allerhande workshops zoals
Afrikaanse dans, minigolf en boogschieten. Er volgt nog een G-Sportdag
in november 2022. Dan hopen we ook
mensen te ontvangen die niet via een
organisatie of school deelnemen. Hou
zeker het infoblad in het oog voor meer
informatie.

Daarnaast is de jaarlijkse Sporteldag
ook een toegankelijke activiteit voor
mensen met een beperking. De hoofddoelgroep zijn senioren, maar de organisatoren zijn altijd blij om ook andere
geïnteresseerden te verwelkomen. Zo
doen heel wat mensen van Zonnelied
mee. Voor hen is dit een echte topdag
met keuze uit een ruim beweegaanbod.
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voor
3. Diensten
personen met een
handicap
Meerderjarigen met een handicap
die zelfstandiger willen leven, kunnen voor verschillende soorten ondersteuning een beroep doen op het
Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap.
Zo kan je er bijvoorbeeld terecht voor
een tegemoetkoming voor allerhande hulpmiddelen of aanpassingen.
Info: www.VAPH.be/hulpmiddelen
Vanuit de sportdienst bieden we ook
laagdrempelige lessen in kracht en
lenigheid aan. Het is de jaarlijkse lessenreeks in het najaar met een aangepaste intensiteit. Vanzelfsprekend
kan een G-sporter ook deelnemen.
Neem gewoon even contact op met
onze sportdienst en we bekijken graag
de mogelijkheden. Als laagdrempelige sportinitiatief kan het project van
10.000 stappen van LOGO en Sport
Vlaanderen ook tellen! We werken
mee aan dit project om beweegvriendelijke buurten in Opwijk te creëren
en dit via leuke bewegwijzeringen en
wandelingen met laagdrempelige
beweegopdrachten.
Wist je dat de diensten Toerisme en
Welzijn in samenwerking met de adviescommissie senioren enkele jaren
geleden een rolstoelwandeling hebben uitgewerkt? De wandeling start
vanop de site van OPcura, Kloosterstraat 75 te Opwijk.
In samenwerking met verschillende
partners trachten we iedereen aan te
moedigen om te bewegen. Jong, oud,
beperking of niet, bewegen is gezond,
zowel mentaal als fysiek!
Info: Sportdienst
Heiveld 65 / T 052 36 51 63

Disability
2. European
Card (EDC)
Op vertoon van deze kaart, kunnen
mensen aantonen dat zij een beperking hebben. Verenigingen en organisaties kunnen er dan voor kiezen
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om deze kaarthouders een specifiek
voordeel of korting toe te kennen. Ze
kunnen zelf bepalen wat dit voordeel
inhoudt.
Mogelijkheden: gratis toegang of toegang tegen een verlaagd tarief voor de
persoon met een handicap of zijn begeleider (of zijn tolk), aanbieden van
een aangepaste rondleiding of onthaal, het creëren van toegankelijke en
voorbehouden plaatsen.
Verenigingen en organisaties die het
EDC-logo toevoegen aan een reclameflyer of website, maken kenbaar
dat deze activiteit toegankelijk is voor
mensen met een beperking.
Tips om je activiteit toegankelijk
te maken:
https://vrijetijd.opwijk.be/organisatieen-aanvraag-van-een-evenement.
Aanvragen
Enkel te verkrijgen voor personen
wiens beperking erkend is door de
FOD Sociale Zekerheid of het Vlaams
Agentschap voor Personen met
een Handicap. Aanvragen kan via
www.mijnvaph.be, bij de sociale dienst van de mutualiteit of bij
De Wegwijzer, GAC I, Marktstraat 55,
T 0800 113 41 (na afspraak).

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
(RTH) is een handicap-specifieke ondersteuning voor wie af en toe hulp
nodig heeft. RTH hoef je niet aan te
vragen bij het VAPH. Je kan zelf naar
de RTH-aanbieder stappen. Tijdens
individuele gesprekken met een begeleider kan je vragen stellen over de
organisatie van jouw huishouden, administratie, werksituatie en dergelijke.
Bij dagopvang zorgt een RTH-aanbieder voor een zinvolle dagbesteding.
Een verblijf bij een RTH-aanbieder
kan ook een oplossing zijn. Die biedt
je 's avonds, 's nachts en 's ochtends
ondersteuning. Je kan zowel tijdens
de week als in het weekend bij een
RTH-aanbieder overnachten.
Info: www.VAPH.be/RTH
Geen idee welke ondersteuning bij je
past en welke mogelijkheden er precies bestaan? Laat je dan gerust begeleiden door een organisatie. Deze kan
jouw nood aan ondersteuning helpen
scherp te stellen en zoekt uit welke
mogelijkheden er voor je bestaan.
Info: www.vaph.be/wiekanuwegwijsmaken / T 02 249 30 00
Het persoonsvolgend budget
Wie nood heeft aan een intensieve,
handicap-specifieke ondersteuning,
kan bij het VAPH een persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen. Hiermee kies je zelf jouw ondersteuning uit
een brede waaier aan mogelijkheden,
zoals dagondersteuning, woonondersteuning, individuele psychosociale
begeleiding, individuele praktische

hulp, globale individuele ondersteuning en een oproepbare permanentie.
Info: www.VAPH.be/PVB
Dienst Ondersteuningsplan (DOP)

Deze organisatie helpt om de ondersteuningsnood in kaart te brengen en
zoekt naar de meest geschikte ondersteuning. Mensen die voldoen aan
bepaalde voorwaarden krijgen zelf
financiële middelen in handen zodat
ze deze kunnen besteden volgens hun
eigen noden.
Stel, je hebt een beperking en je wil
je leven zelf in handen nemen, maar
alleen lukt het niet … Je hebt vragen
over wonen, werken, opleiding, vrije
tijd, geld … Samen met een DOP-medewerker kan je zoeken naar een antwoord, op maat van jouw beperking!
Voorwaarden: Een (vermoeden van)
een beperking hebben; wonen in
Vlaams-Brabant of in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest; een rijksregisternummer hebben (burgers ingeschreven in het vreemdelingenregister
kunnen ook een DOP-proces aangaan);
jonger zijn dan 65 jaar. Als je al erkend
bent als persoon met een handicap
door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) dan
mag je ouder zijn dan 65 jaar.
Contact:
Dienst Ondersteuningsplan
Vlaams-Brabant Brussel
www.dop-vbb.be
Team Halle-Vilvoorde
Itterbeeksebaan 210 / 1701 Dilbeek
T 02 460 69 60
E hallevilvoorde@dop-vbb.be

Een Opwijks verhaal
We vragen aan Karin en Victoria hoe
zij de weg vonden naar een persoonsvolgend budget.

Wanneer heb je de aanvraag
naar deze middelen ingediend?
De aanvraag gebeurde in samenwerking met de school Levensvreugde
Aalst, CLB Aalst en de dokters van
medische genetica van UZ Jette, die
de nodige verslagen opmaken. Eens
Victoria in prioriteitengroep 1 kwam en
haar persoonsvolgend budget werd
goedgekeurd, vroeg ik hulp aan DOP.
Nadien ging ik naar een infosessie over
het budgetbeheer bij vzw Alin.
Was het voor jou duidelijk
hoe je dit moest aanpakken?
Neen, alleen zou dit niet gelukt zijn.
Want er moet dus voldoende bewezen
en beargumenteerd worden dat er wel
degelijk een persoonsvolgend budget
nodig is. En eens het goedgekeurd is,
moet het budget ook worden opgestart en dat moet je zelf doen. Gelukkig
zijn er verenigingen die hierbij kunnen
helpen. Wij hebben bijna 5 jaar moeten wachten en dat is nog snel, want
anderen moeten nog langer wachten.
Maar aangezien ik alleenstaande ben
en Victoria schoolverlater was, ging
het sneller.

Hoe zie jij de
toekomst?
Zijn er zaken
waar je extra
aandacht
voor zou
vragen?
Volgend jaar starten we met een herprioritering. Dit betekent dat we helemaal opnieuw alle documenten en argumenteringen ingeven, zodat Victoria
in de toekomst zou kunnen overstappen naar zelfstandig begeleid wonen.
En dan hopen dat het geen jaren duurt
alvorens dit wordt goedgekeurd.

in een soepje
4. Zin
van de Soepkadee?

Soepkadee is een initiatief van vzw
Zonnelied. De voorziening voor mensen met een beperking heeft in onze
regio de cluster Opwijk-Merchtem.
Deze heeft 2 leefgroepen - De Wilg
en Orchidee - en het dagactiviteitencentrum Optempo. Dat centrum
organiseert twee maal per maand een
soepatelier.

En waar zetten jullie
deze middelen nu voor in?
Voor Zorgboerderij Hoeve Heierveld
in Asse en Dagcentrum Op-Tempo/
Zonnelied in Opwijk. Eigen zorgaanbieding kan nu ook gedeeltelijk worden ingebracht op voorwaarde dat je
bent aangesloten bij een vrijwilligerscentrale (bijvoorbeeld Trixxo- Exxtra).

De soep kan door derden besteld worden. Het is een gezellig samenkomen
van gasten, begeleiders en vrijwilligers. We vinden het belangrijk om de
talenten van onze gasten ten volle in te
zetten en te tonen. Een zinvolle activiteit die ook nog eens zorgt voor zichtbaarheid in de maatschappij.
De focus ligt dan ook op inclusie en
ontmoeting. We vinden het ﬁjn onze
deur open te zetten als de soep wordt
opgehaald. Zo gaan we graag in op
vragen van verenigingen. Het liefst
halen we onze groentjes bij lokale
boeren …
www.facebook.com/
Zonnelied-vzw-Soepkadee
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Silvia
Wil je graag ondersteuning door Hopperank? Denk je dat Hopperank iets
voor jou of iemand in jouw omgeving
kan betekenen? Neem dan gerust contact op. We luisteren naar jouw vraag
en bekijken wat we kunnen doen.
Info: www.hopperank.be /
T 02 453 06 29 / M 0492 271 301 /
E info@hopperank.be

Dienst Hopperank
5. waardevol
wonen
Hopperank ondersteunt mensen met
een beperking die zelfstandig wonen
en is erkend/vergund door het Vlaams
Agentschap voor personen met een
Handicap.
Waardevol wonen en leven kan voor
kwetsbare personen heel wat vragen
oproepen. Waar het kan, maken we
hen sterker zodat ze dit zelf kunnen
aanpakken. Dit doen we door hun talenten te versterken. Waar het niet kan,
zorgen we voor extra ondersteuning.
Dankzij een ruime ervaring hebben wij
een hulpaanbod voor vele doelgroepen: personen met mentale beperking, visuele beperking, auditieve beperking, autismespectrumstoornissen,
niet aangeboren hersenletsel, motorische beperkingen …
Er is geen objectieve vaststelling van
een beperking nodig, een vermoeden
is voldoende.
We vinden het belangrijk dat iedere
persoon zelf zijn leven kan uitbouwen, zoals hij het zelf wil en met ondersteuning bij de zaken die hij zelf
belangrijk vindt. Onze ondersteuning
gebeurt dan ook individueel, bij de
mensen thuis.
Mensen kunnen bezoek krijgen van
een vaste begeleider aan huis of komen naar de dienst. Verschillende
domeinen van het leven waar men
moeilijkheden mee ervaart, kunnen
aan bod komen zoals bijvoorbeeld
administratie, invullen van vrije tijd,
gezondheid … Stap voor stap bekijken
4 / Gewoon Anders

5. Café Zetta
we wat mensen belangrijk vinden, wat
ze willen bereiken en hoe ze dat willen
doen. Indien nodig, werken we samen
met mensen of diensten uit de buurt
of familie.
Hopperank biedt ook ondersteuning
aan professionelen, hulpverleners
of mantelzorgers bij hoe omgaan
met personen met beperking. Zowel
kennisoverdracht als concrete tips en
handvaten in de omgang met een persoon met een beperking kunnen aan
bod komen.
Alexis, cliënt aan het woord
Blij dat ik Hopperank tegenkwam in
mijn leven. Ik kan niet meer zonder. Ik
wil zoveel mogelijk zelf doen. Mijn begeleider stimuleert dit ook. Hij waakt
erover dat ik genoeg structuur heb in
mijn leven. Ik heb vier muren: mijn begeleider van Hopperank, de begeleiding van het OCMW, mijn therapeut en
mijn psychiater. Die vier muren houden
me recht. De steun van mijn begeleider
betekent veel voor mij, en nog meer
omdat hij het doet met zijn hart.
Silvia, begeleider aan het woord
Ik ben nog steeds verwonderd over de
vele talenten die onze mensen reeds
hebben of verwerven tijdens onze beleefreis samen. Voorbeelden? Ik zie hen
openbloeien en nieuwe kansen krijgen of zelf maken. Een spontane lach,
soms eens een traan die vloeit. Een
gesprek dat blijft nazinderen, maar
altijd met veel respect. Daar doen we
het voor. Maak je iemand met iets heel
eenvoudigs blij, dan is je eigen dag ook
een stukje mooier. Een levensverhaal
beluisteren, een papier dat je samen
invult … Geen grootse dingen, maar
dingen die er toe doen.

ZETTA

De voorbije jaren mochten we genieten
van café Zetta, een initiatief van Adviescommissie Welzijn in Opwijk, meer
bepaald van de ‘Werkgroep Gewoon
… Anders’. Voor de coronapandemie
trokken we elke 3e woensdagavond
van de maand naar Jeugdhuis Nijdrop.
In eerste instantie was het de bedoeling om contacten te bewerkstelligen
tussen mensen met een beperking en
andere mensen in de samenleving.
Al snel merkten we dat ook andere
groepen nood hadden aan een bijeenkomst waar iedereen uitdrukkelijk welkom is. Jong of oud? Gewoon
of anders? Blij of bedroefd? Samen of
alleen? Een beperking of niet? Verschillende lokale socioculturele organisaties of andere diensten namen
om beurt een editie op zich. Dank
aan iedereen voor zijn inzet en
aanwezigheid!

‘Werkgroep Gewoon … Anders’
hoopt op een vervolg én op vers
bloed binnen het team. Interesse?
Mail naar cafezetta@gmail.com.

1 medewerker technisch
onderhoud D1-D3 (m/v)

VLAANDEREN 20
FEEST!

Voltijdse of deeltijdse contractuele functie
voor onbepaalde duur met aanleg van een
werfreserve.

2022

Taken
• Onderhoud en reparatie van de gemeentelijke gebouwen: vb. loodgieterij, verwarming,
nieuwe technieken, allerhande klusjes …
• Onderhoud en de aanleg van openbaar
domein: vb. rioleringen, voetpaden, straten …
• Materiële dienstverlening
Profiel
• Minimum 1,5 jaar ervaring in onderhoud
gebouwen, klusjes of wegenwerken.
• Je weet van aanpakken, bent collegiaal, denkt
mee logisch na en ondersteunt waar nodig.
• Bij voorkeur kennis van loodgieterij,
verwarming of nieuwe technologieën of
rioleringen.
• In het bezit van een rijbewijs B.
Ons aanbod
Een competitief salaris, aangevuld met maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, 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!

Organiseer met je vereniging of buren

buurtfeest

een
en
krijg tot 180 euro van je
organisatiekost terugbetaald.

V.U. An De Moor, Collegelaan 106, 2100 Deurne-Antwerpen

vacature

Alle info en voorwaarden vind je vanaf maart via
11-daagse@vlaanderenfeest.eu of op www.vlaanderenfeest.eu

Hou het veilig!

VlFeest_2022_Adv_A4_v7.indd 1

18/02/2022 15:34

MONOLOGENFESTIVAL
IPSO FACTO

Solliciteren
Stuur je sollicitatiebrief met cv en recent
uittreksel uit het strafregister ten laatste op 7
april 2022 t.a.v. het college van burgemeester en
schepenen, Ringlaan 20 in 1745 Opwijk of bezorg
het via e-mail: personeel@opwijk.be.

vrijdag 29 april 2022, 19.30 uur
GC Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7, Opwijk

De selectieproeven vinden plaats eind april.

€ 10 - tickets: www.ordeguldenmasker.be

Meer info: Personeelsdienst / Kloosterstraat 10

Verantwoordelijke uitgever: R. Vranken Dagwanden 39 1860 Meise
Affiche_sjapoo_druk.indd 1

1/09/2021 19:20
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jeugd

Speelstraten
zomervakantie
Wil je in de vakantie lekker onbezorgd op straat
spelen, dat kan! Woon je in een straat waar:
• bijna uitsluitend woningen gelegen zijn;
• waar de snelheidslimiet 50 km/uur is;
• waar er geen (belangrijk) doorgaand verkeer
is;
• en waar er geen openbaar vervoer passeert?
Dien dan bij de gemeentelijke jeugddienst voor
31 mei 2022 een aanvraag in om tijdens de
zomervakantie een speelstraat in te richten.
Bij het inrichten van een speelstraat wordt de
openbare weg over de gehele breedte afgesloten
voor het verkeer, zodat kinderen en jongeren
ongehinderd op straat kunnen spelen.

Ideaal dus voor wie wilt hinkelen, badmintonnen,
rolschaatsen en zoveel meer. Ook de volwassenen genieten mee. Terwijl de kinderen spelen,
kan er gezellig gepraat worden met de buren. Het
contact tussen de buurtbewoners wordt intenser.
Interesse om een speelstraat in te richten?
Contacteer onze jeugddienst:
T 052 36 51 60 / E jeugddienst@opwijk.be.

toerisme
Rolstoelwandeling Opwijk-Centrum / 3,5 km
Niet alle wandelingen zijn geschikt voor iedereen.
Vaak is de ondergrond een spelbreker voor rolstoelgebruikers of personen die slecht(er) te been
zijn. Geen nood, want met deze rolstoelwandeling
in het centrum van Opwijk krijgen ook zij de kans
te genieten van een mooie uitstap op maat, zonder
hindernissen onderweg.
Deze volledig bewegwijzerde wandeling passeert
langs Woonzorgcentrum (WZC) De Oase in de
Kloosterstraat en WZC Heydeveld aan de Ringlaan.
Rusthuisbewoners en minder mobiele mensen
proeven van een uitgestippelde wandeling, die
hoofdzakelijk verloopt over verharde wandelpaden. Ook het prachtige park van Hof ten
Hemelrijk wordt niet vergeten.
Het traject is bijna vier kilometer lang. Onderweg
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zijn er voldoende rustpunten zoals zitbanken.
Speciaal voor rolstoelgebruikers zijn alle niveauverschillen op het parcours
weggewerkt. Het nieuwe
pad werd door experten getest én goedgekeurd.
Voor valide personen is het immers niet altijd evident op te merken welke moeilijkheden zich op het
pad van andersvaliden voordoen.
Deze wandeling kwam tot stand dankzij een
samenwerking van Seniorenraad Opwijk en Dienst
Toerisme Opwijk. De meeste aanpassingen werden
uitgevoerd door de gemeentelijke werklieden,
waarvoor dank.
Toeristisch infopunt / Kloosterstraat 7
T 052 36 51 75 / E toerisme@opwijk.be

Rolstoelwandeling

Bekijk op mobiel

Door Toerisme Opwijk
Lengte: 3.53 km

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk, België

Stijging: 7 m

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk, België

Moeilijkheidsgraad: 1/10
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burgerprofiel

Ga digitaal
Mijn Burgerprofiel
Wilt u één persoonlijk overzicht van al uw
overheidszaken? Dan zit je goed bij Mijn
Burgerprofiel. Ook onze website www.opwijk.be maakt hier gebruik van. Via onze website kan je trouwens
gemakkelijk inloggen. Mijn Burgerprofiel verzamelt al je officiële gegevens en overheidsadministratie.
Wat kan je allemaal met Mijn Burgerprofiel?
1) Overzicht over je aanvragen en dossiers.
Heb je een aanvraag ingediend? Dan zie je meteen
hoe het ermee staat. Je kan de status controleren en
zo zien of je aanvraag ingediend, in behandeling of
goedgekeurd is. Indien er iets ontbreekt of je actie
moet ondernemen, krijg je een berichtje.

2) Lees je eBox overheidsdocumenten.
Koppel je eBox en blijf op de hoogte wanneer er een
nieuw document of bericht binnenkomt.
Ook de uitnodiging voor je COVID-19 vaccinatie is
één van de documenten die je digitaal ontvangt in
Mijn Burgerprofiel. Natuurlijk krijgt je je uitnodiging
ook nog per brief via de post.
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3) Je krijgt een seintje wanneer er nieuws is.
Verandert er iets aan de status van je dossier?
Heb je een attest aangevraagd en is dat beschikbaar?
Je ziet in één oogopslag of er een bericht voor je is.
Om het even of het afkomstig is van de website van
je gemeente of een andere overheidsdienst.

4) Bekijk de gegevens die de overheid van u kent.
Je vindt een overzicht van je persoonlijke gegevens
terug per thema: groeipakket, mobiliteit, werk,
onderwijs, enzovoort. Je behoudt ook de controle
over je gegevens en kan veranderingen of
onjuistheden doorgeven. Deze gegevens zijn enkel
bestemd voor jouw ogen. Enkel jezelf hebt toegang
tot Mijn Burgerprofiel.

5) Je profiel reist met je mee.
Mijn Burgerprofiel is niet gebonden aan één website.
Je moet niet meer zoeken naar je gegevens. Je
gegevens volgen je. Gedaan dus met verdwalen in
het administratief labyrint.

Dat komt hierdoor:
• Niet elke gemeente voorziet de mogelijkheid
om attesten digitaal aan te vragen. In dat
geval word je doorgestuurd naar de site van
de gemeente waar je de contactgegevens
kunt vinden om het attest ter plaatse aan het
loket op te vragen.
• Ligt je woonplaats of de bevoegde stad of
gemeente in Brussel of Wallonië? Neem dan
contact op met de stad of gemeente om het
attest te verkrijgen.
• Niet alle attesten zijn via Mijn Burgerprofiel beschikbaar. Mijn Burgerprofiel is een
groeitraject en probeert steeds meer overheidsattesten toe te voegen aan het overzicht.

Opgelet! Mijn Burgerprofiel is een groeitraject.
Het kan dus zijn dat je soms niet alle attesten,
vergunningen of uittreksels digitaal kan
aanvragen.

Ben je benieuwd?
Meld je dan aan en ontdek Mijn Burgerprofiel.
Aanmelden kan met Itsme, je eID en een
kaartlezer of een beveiligingscode via mobiele
app of sms.

gemeente

Dader sluikstort Broevink gevonden
De dader mag zich niet alleen aan een GAS-boete
verwachten, maar draait ook op voor de kosten van
de ruimingswerken.

Recent werd een niet
alledaags sluikstort
aangetroffen op
Broevink. Deze straat
met weinig inwoners
is al lang onderhevig
aan sluikstorting.
De identiteit van de
overtreder kon deze
keer teruggevonden
worden door de
tussenkomst van
onze gemeenschapswacht. Deze controleert
steeds het achtergelaten zwerfvuil om de herkomst
ervan te achterhalen.

Zwerfvuil achterlaten en sluikstorten zijn daden van
minachting voor het leefmilieu en onze maatschappij.

De grote hoeveelheid stort werd intussen opgeruimd door de technische dienst van de gemeente.

Milieudienst / Ringlaan 20
T 052 36 51 31 / E milieudienst@opwijk.be

Het gemeentebestuur voert al jaren een actief
zwerfvuilbeleid en kan rekenen op een grote
groep vrijwillige zwerfvuilruimers. Ook zet het
actief in op allerlei acties, zoals Mooimakers, om
het zwerfvuil in Opwijk te beperken. Er bestaan ook
heel wat mogelijkheden om huisvuil op een correcte
en laagdrempelige manier te deponeren in de
afvalstraten op diverse locaties in Opwijk.

Infoblad gemeente Opwijk / april 2022 / 19

burgerzaken

Maak tijdig een afspraak!
Verschillende factoren dragen bij aan de huidige
drukte die Dienst Burgerzaken al een tijdje
ondervindt. Door de overschakeling van de
coronabarometer naar code geel, schakelt het
maatschappelijke leven een versnelling hoger.
Dit wordt duidelijk zichtbaar door de stijgende
bevraging van de dienstverlening bij Burgerzaken. Er worden bijvoorbeeld meer reisdocumenten aangevraagd, het aantal huwelijksaanvragen stijgt en ook de Oekraïense vluchtelingencrisis laat zich voelen in de werkdrukte.
Daardoor raken de afspraakmomenten snel
volzet. Niet zo leuk dus voor wie snel op reis wil
en een huidige doorlooptijd van 3 weken moet
ondergaan bij de aanvraag van een KIDS-ID.

Reserveer tijdig je afspraak:
https://afspraken.opwijk.be.
Een afspraak maken is nog steeds verplicht.
Maak waar nodig gebruik van het thuisloket
op onze website: www.opwijk.be/thuisloket.
Hier heb je de mogelijkheid om zelf attesten/
uittreksels/aktes aan te vragen via ITSME of een
kaartlezer. Heel wat (aanvraag)formulieren kan
je ook terugvinden op het digitaal meldpunt:
www.opwijk.be/formulieren. Een attest van
reistoelating voor een minderjarig kind kan je
ook via het thuisloket aanvragen.
Dienst Burgerzaken / Marktstraat 55
T 052 36 51 03 / E burgerzaken@opwijk.be

gemeente

Vrijwilligers herstellen jouw defecte
toestellen tijdens Repaircafé Opwijk
Om te vermijden dat defecte toestellen te snel bij
het vuilnis terecht komen, organiseren denk- en
doeplatform Opwijk 2040 en Gemeente Opwijk een
reeks repaircafés. Je kan er terecht voor herstellingen
van klein elektro en computers. Gespecialiseerde
vrijwilliger-herstellers stellen hun kennis gratis
ter beschikking. Het eerste repaircafé vindt plaats
in Opwijk-Centrum, daarna volgen er nog meer
repaircafés.
Deskundige vrijwilligers zijn aanwezig met reparatiekennis en -vaardigheden op diverse terreinen.
Als bezoeker neem je van thuis defecte spullen mee
en ga je samen met de herstellers aan de slag. Dat kan
gaan van stofzuigers over hifiketens, boormachines,
verlengsnoeren en stekkerdozen, computers,
strijkijzers en broodroosters tot een elektrisch deken
... Wie niets heeft om te repareren, komt gewoon langs
voor een kop koffie. Er valt altijd wel wat te leren.
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Voor deze reeks repaircafés werken Opwijk 2040 en
Gemeente Opwijk samen. De gemeente wil hiermee
herstel en hergebruik promoten. Deze ambitie om
te sensibiliseren rond duurzaamheid past binnen
de doelstellingen van het lokaal energie- en
klimaatpact.
Het eerste Repaircafé Opwijk vindt plaats op
donderdag 21 april 2022 tussen 18.30 en 21.30 uur in
Gemeenschapscentrum Hof Ten Hemelrijk (Schuur),
Kloosterstraat 7 in Opwijk. Vooraf inschrijven om een
toestel te laten herstellen is noodzakelijk. Dat kan via
www.opwijk.be/repaircafe-opwijk.
Info: E hallo@opwijk2040.be / M 0478 65 00 01

gemeente

Gouverneur bracht
werkbezoek aan Opwijk
De heer Jan Spooren, bracht op maandag 14 maart
2022 een werkbezoek aan de gemeente Opwijk. Zijn
ronde langs alle Vlaams-Brabantse gemeente vatte
vorig jaar aan met een bezoek aan de stad Leuven.
In Opwijk kwam hij, samen met Nele Barthier
(kabinetchef), Erik Vander Peypen (dossierbehandelaar Lokale Organisatie en Werking Agentschap
Binnenlands Bestuur) en Roselien Vervoort (kabinetsmedewerker en vertegenwoordiger Agentschap
Binnenlands Bestuur), luisteren naar de suggesties
van het schepencollege om de samenwerking te
optimaliseren.

Een aantal thema’s kwam hierbij ter sprake, zoals
het subsidiebeleid, de lacunes tussen de federale en
Vlaamse wetgeving, de nadelen van de gemeente
door haar kleinschaligheid, informatica-uitdagingen,
de samenvoeging van gemeente en OCMW, investeringsprojecten en infrastructuur, Welzijnsvereniging
OPcura en de maatschappelijke evoluties.
De gouverneur gaf toelichting over zijn rol en
takenpakket en vertelde onder meer hoe hij wil
bijdragen om de lokale besturen te versterken in
hun bestuursdaden.

financiën
Opwijk in (financiële) cijfers: Belastingtarieven 2022
Sinds 2019 worden de belastingtarieven jaarlijks aangepast aan de index.
Voor 2022 gelden de volgende belastingtarieven.
Algemene belasting

oorspronkelijk
Gezondheidsindex jaar (december)
104,68
2006
104,68
2006
104,68
2006

2022
index
tarief
139,61
€ 53
139,61
€ 11
139,61
€ 107

Per gezin
per persoon
Max

tarief
€ 40
€8
€ 80

Tweede verblijf

€ 500

21,27

2013

139,61

€ 576

€ 1.300
€ 2.600
€ 3.900
€ 5.200
€ 6.500

121,27
121,27
121,27
121,27
121,27

2013
2013
2013
2013
2013

139,61
139,61
139,61
139,61
139,61

€ 1.497
€ 2.993
€ 4.490
€ 5.986
€ 7.483

€ 12,5/dag
€ 0,5/m²/dag
€ 40/dag
€ 250

131,86
131,86
131,86
131,86

2019
2019
2019
2019

139,61
139,61
139,61
139,61

€ 13
€1
€ 42
€ 265

Tarief
€ 12,5
€ 125

abex index
695
695

jaar
2008
2008

index
906
906

tarief
€ 16,29
€ 162,95

Leegstand / verwaarlozing van gebouwen
1 jaar op de lijst van de leegstand
2 jaar op de lijst van de leegstand
3 jaar op de lijst van de leegstand
4 jaar van de lijst van de leegstand
5 jaar van de lijst van de leegstand
ingebruikname openbaar domein
< 25m²
>25m²
container
boetes
Niet-bebouwde percelen
per meter
minimum

Meer info: Dienst Financiën / Ringlaan 20 / T 025 36 51 85 / E financien@opwijk.be
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OPcura

Wat valt er in april allemaal te beleven
in Lokaal Dienstencentrum Den Hopstaak?
Jukebox

Breien en haken in Den Hopsteek

Dinsdag 5 april van 14 tot 15.45 uur in zaal Satijn
Levende jukebox door Marcel Heuninckx,
met Brusselse wafels.
Prijs: € 5 / € 2 reductietarief

Kaart -en Rummikubnamiddag

Gratis
Woensdag 6 april van 14 tot 15.45 uur in zaal Aurelia

Stoelyoga

Gratis
Donderdag 7 april van 14 tot 15.45 uur in zaal Satijn

Gratis
Dinsdag 26 april van 14 tot 15.45 uur in zaal Aurelia

Valpreventie

Gratis
Dinsdag 26 april van 14 tot 15.45 uur in zaal Satijn
Preventieve activiteit in het kader van de Week van
de Valpreventie.

Kaart -en Rummikubnamiddag

Gratis
Woensdag 27 april van 14 tot 15.45 uur in zaal Satijn

Stoelyoga 

Gratis
Donderdag 28 april van 14 tot 15.45 uur in zaal Aurelia

Bloemschikken voor Pasen
Dinsdag 12 april van 14 tot 15.45 uur in zaal Satijn
Prijs: € 5 / € 2 reductietarief

Breien en haken in Den Hopsteek

Gratis
Dinsdag 12 april van 14 tot 15.45 uur in zaal Aurelia

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

Kaart -en Rummikubnamiddag

Gratis
Woensdag 13 april van 14 tot 15.45 uur in zaal Aurelia

Stoelyoga

Gratis
Donderdag 14 april van 14 tot 15.45 uur in zaal Satijn

Filmnamiddag
Dinsdag 19 april van 14 tot 15.45 uur in zaal Satijn
Film: Mijn Vader is een Saucisse.
Prijs: € 5 / € 2 reductietarief

Kaart -en Rummikubnamiddag

Gratis
Woensdag 20 april van 14 tot 15.45 uur in zaal Aurelia

Stoelyoga 

Gratis
Donderdag 21 april van 14 tot 15.45 uur in zaal Satijn

Erfgoeddag

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.

Andere diensten van Den Hopstaak
Sociaal restaurant, vervoer, bad met tillift,
wasserette en raadpleging podoloog.

Gratis

Maandag 25 april van 14 tot 15.45 uur
Bezoek aan 't Skool voor Erfgoeddag.

Bingonamiddag
Dinsdag 26 april van 14 tot 15.45 uur in zaal Satijn
Prijs: € 5 / € 2 reductietarief
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Infopunt ouderen

Lokaal Dienstencentrum Den Hopstaak
Kloosterstraat 75
E denhopstaak@opcura.be
T 052 36 59 14

Activiteitenkalender
5 april 2022
t.e.m. 8 mei 2022
ONDER VOORBEHOUD
VAN DE GENOMEN
CORONAMAATREGELEN

april
Dinsdag 5 april
Hobbykransje
De Waag – van 9 tot 12 u.
org. Femma Opwijk
Workshop Interieurobjecten
in beton - inschrijven via
https://avansa-hallevilvoorde.be/r/5329
LAATSTE PLAATSEN
Hof ten Hemelrijk – van 19 tot 22
u. org. Avansa Halle Vilvoorde
i.s.m. GC Hof ten Hemelrijk

Woensdag 6 april
OpenKern
Hof ten Hemelrijk – 20 u.
org. Femma Opwijk

Donderdag 7 april
Naainamiddag met kinderen
(vanaf 10 jaar)
De Waag – 14 u. – org. Femma
Opwijk

Vrijdag 8 april
Machtsoverdracht Opwijk
karnaval
Hof ten Hemelrijk
org. De Gatspoëters vzw
Crea: schaapjes maken
De Waag – 19.30 u.
org. Femma Opwijk
Fietsgravering
Markt Opwijk-Centrum
van 10 tot 12 u. Gratis.
org. Dienst Infrastructuur

Vrijdag 8 april

Zondag 17 april

Kroegentocht
Org. Opwijkse Café’s - vanaf 21 u.

Bezoek aan Landbouwmuseum
De Vedderboom
Schaapheuzel 7 – vanaf 14 u.
org. Landbouwmuseum
De Vedderboom

Zaterdag 9 april
Bonte avond
org. De Gatspoëters vzw
Bal Marginal
Org. JH Nijdrop

Dinsdag 19 april

22e Karnavalstoet
org. De Gatspoëters vzw

Smartphonecursus voor
senioren
Hof ten Hemelrijk
van 9 tot 12 u.
org. Bibliotheek Opwijk

Maandag 11 april

Woensdag 20 april

Voil Jeanettenstoet
org. De Gatspoëters vzw

Buitenspeeldag
Hof ten Hemelrijk
org. Jeugddienst Opwijk
i.s.m. sportdienst
Naaiavond
Hof ten Hemelrijk
van 19.30 tot 22 u.
org. Femma Opwijk

Zondag 10 april

Dinsdag 12 april
Workshop Interieurobjecten
in beton - inschrijven via
https://avansa-hallevilvoorde.be/r/5329
LAATSTE PLAATSEN
Hof ten Hemelrijk
van 19 tot 21 u. org. Avansa
Halle Vilvoorde i.s.m.
GC Hof ten Hemelrijk

Woensdag 13 april
Leesfoor voor kindjes
van 3 tot 6 jaar
Hof ten Hemelrijk
van 14.30 tot 15 u. – org. Bib

Zaterdag 16 april
2de Boshyacintentocht
rondom Mazenzele
(4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 18 km)
Startplaats Kersenpit
vertrek tussen 7.30 en 15 u.
org. WSV De Hopbelletjes Opwijk vzw
Bloemschikken voor kids
De Waag – 14 u.
org. Femma Opwijk
Quiz
Hof ten Hemelrijk
org. Cultuursmakers Opwijk

Vrijdag 22 april
Maand van de markt:
met paasattentie voor alle
deelnemers van de wedstrijd,
proeverij van streekproducten,
animatie
Centrum Opwijk – van 8 tot 12 u.
org. dienst Vrije Tijd
iphone-cursus voor senioren
inschrijven via bibliotheek@
opwijk.be
Hof ten Hemelrijk – van 9 tot 12 u.
org. Bibliotheek Opwijk
Tiptiencafé
Karenveldstraat 28 – van 15.30
tot 1 u. – org. Chiro Pol Opwijk
Gourmetavond t.v.v. 1000 km
voor Kom Op Tegen Kanker
(op inschrijving)
De Kersenpit – 19.30 u.
org. Kom Opwijk Tegen Kanker

Infoblad gemeente Opwijk / april 2022 / 23

Vrijdag 22 en zaterdag 23 april

Zondag 24 april

Vrijdag 29 april

Festiviteiten n.a.v. feestweekend uitgestelde viering 55 jaar
bestaan (2020) KSA Droeshout
Steenweg op Vilvoorde 229
org. KSA Droeshout

Vlaanderen wandelt lokaal
in Opwijk (6 - 13 - 21 km)
De Kersenpit – vertrek tussen
7.30 en 15 u. – org. ’t Eeksken
kermis i.s.m. De Eekske Stappers
Rommelmarkt rond de kerk
info@opwijkserommelmarkten.be
Centrum Marktstraat Opwijk
van 13 tot 18 u. – org. ORC

Monologenfestival
www.ordeguldenmasker.be/
aanwezigheid-monologenfestival
Hof ten Hemelrijk – 19.30 u.
org. KTV Sterrenregen i.s.m.
de Orde van het Gulden Masker
Vlaams-Brabant en Brussel,
regionale amateurtoneelverenigingen en GC Hof ten Hemelrijk
Kaartavond
De Waag – 19 u. – org. OKRA
Opwijk

Vrijdag 22, zaterdag 23,
zondag 24 en maandag 25 april
Ergoedweekend
org. Heemkring
Opwijk-Mazenzele
Vrije toegang digitaal archief
en documentatieverzameling
op www.heemkringopwijk.net/
login-2022.htm. Bijzondere
aandacht voor jaarthema
'Erfgoeddag maakt school!'.

Zaterdag 23 april
Dubbelconcert: Rock Fiesta
o.l.v. Jan Couck / Fiesta Loco
o.l.v. Jelle Van Dooren
Tickets: www.harmonieopwijk.be
Hof ten Hemelrijk
14.30 u. / 20.15 u.
org. Koninklijke Harmonie
De Volherding Opwijk &
Jeugdharmonie Opwijk

Zaterdag 23 en zondag 24 april
Eetfestijn
De Boot – org. Open VLD
Opwijk-Mazenzele
zat 18-21.30 u. - zo 11.30-15 u.

Zondag 24 april
Erfgoeddag maakt school
Tskool, Steenweg op Aalst 59
van 10 tot 18 u.
org. ’t Opwijks Archief
13e Straf in Bergaf – MTB toertocht (15 - 30 - 50 - 80 - 100 km)
Parochielokalen Droeshout
van 7 tot 10.30 u.
org. MTB-club Straf in Bergaf

Maandag 25 april
Smartphonecursus voor senioren
Hof ten Hemelrijk – van 9 tot 12 u.
org. Bibliotheek Opwijk

Dinsdag 26 april
Smartphonecursus voor senioren
Hof ten Hemelrijk – van 9 tot 12 u.
org. Bibliotheek Opwijk
iPhone-cursus voor senioren
Hof ten Hemelrijk – van 9 tot 12 u.
org. Bibliotheek Opwijk

Woensdag 27 april
Huiskamerrestaurant
(inschrijven t/m 10 april)
Org. De Boot
Leesfoor voor kindjes
van 3 tot 6 jaar
Hof ten Hemelrijk
van 14.30 tot 15 u. – org. Bib

Donderdag 28 april
Optreden LES TRUTTES
‘OH MY GOD THE 25th
ANNIVERSARY TOUR’
https://reservaties.opwijk.be
LAATSTE TICKETS
Hof ten Hemelrijk – 20.30 u.
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk

Vrijdag 29 april
iPhone-cursus voor senioren
Hof ten Hemelrijk – van 9 tot 12 u.
org. Bibliotheek Opwijk
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Vrijdag 29 en zaterdag
30 april en zondag 1 mei
Feestweekend
Jeugdheem - org. KSA Opwijk

Zaterdag 30 april
Oldtimer meeting
Parking station Opwijk
van 14 tot 20 u.
org. vzw Passion and Cars
Lokale Helden
Nijdrop – van 14 tot 23 u.
org. Nijdrop

mei
Zondag 1 mei
Gegroepeerde fietstocht
voor wielertoeristen onder
monobegeleiding
Hof ten Hemelrijk
org. A Bloc Cycling Team

Dinsdag 3 mei
iPhone-cursus voor senioren
Hof ten Hemelrijk – van 9 tot 12 u.
org. Bibliotheek Opwijk
Hobbykransje
De Waag – van 9 tot 12 u.
org. Femma Opwijk

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
ELKE MAANDAG

Callanetics - Hof ten Hemelrijk - van 20 tot 21 u. - org. Femma Opwijk
(uitgezonderd tijdens schoolvakanties)

Zaterdag 7 mei
Bruisende tuinmarkt: ruim en
lokaal aanbod van tuin- en
landbouwproducten, streekproducten en verse voedingswaren uit de korte keten
Centrum Opwijk – van 9 tot 13 u.
org. Dienst Vrije Tijd
Verwenmoment tijdens
de tuinmarkt
Marktstraat – van 9 tot 13 u.
org. Femma Opwijk

Zondag 8 mei
Lente cocktail
De Boot – org. CD&V Opwijk

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.

gemeente

Burgerzaken
Geboren
Flo De Proost, dochter van Jesse
en Jolien De Clerck
24/12/2021, Molenveld 50.
Jinne Lissens, dochter van
Ben en Anneleen Moens
20/01/2022,
Steenweg op Brussel 141.

Thierry De Baerdemaeker, 55 jaar,
† 02/03/2022, Kapelleweg 49.
Diane De Batselier, 76 jaar,
weduwe van François De Graeve
† 09/03/2022, Stationsstraat
12/0101.

Ludovicus Verbesselt, 86 jaar,
gehuwd met Paula Delgouffe
† 18/03/2022, Coenstraat 65.

AFSPRAAK MAKEN MET
DIENST BURGERZAKEN

Bertha Dierickx, 91 jaar,
weduwe van Urbain Callebaut
† 10/03/2022, Kloosterstraat 15.
Andréa Van Boxelaere, 72 jaar,
gehuwd met Roger Van den Eede
† 11/03/2022, Schaapheuzel 19.

Féline Melis, dochter van
Jeroen en Sarah De Vos
10/02/2022,
Baardegemstraat 29.

Margareta Pauwels, 93 jaar,
weduwe van Pieter Huybandt
† 14/03/2022, Ringlaan 28.

Overleden
Adolf Verhavert, 85 jaar,
gehuwd met Julia Vranckaert
† 19/02/2022, Bunderstraat 68.

Petrus De Saedeleer, 76 jaar,
gehuwd met Godelieve
Van Damme
† 14/03/2022, Hoeksken 23.

Elisabeth Mergan, 84 jaar,
weduwe van Germain De Maeyer
† 16/03/2022, Kloosterstraat 75.

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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gemeenteraad
Zitting dinsdag 22 maart 2022
Volgende agendapunten werden besproken:

OPENBARE ZITTING
• Verslag vorige zitting – Goedkeuring.
• Straatnaamgeving - Nieuwe straatnaam gedeelte Rodeveld, tussen de Vlaamse Staak en Steenweg op
Dendermonde – Goedkeuring.
• Gemeenschapswachten - Jaarverslag werking gemeenschapswachten in 2021 - Kennisneming.
• Verkaveling tussen de Ringlaan, Beekveldstraat en Broeckehof (project Floris) - Voorwaarden
overeenkomst tussen gemeente en de ontwikkelaar : uitvoeren van infrastructuurwerken – Goedkeuring.
• Verkaveling te Ringlaan, Beekveldstraat en Broeckehof (project Floris) - Tracé, plannen en
kostprijsraming betreffende het uitvoeren van infrastructuurwerken – Goedkeuring.
• Jaarverslag klachten 2021 - Registratie en opvolging – Kennisneming.
• Inval in Oekraïne - Motie ter veroordeling van inval – Goedkeuring.
• Patrimonium - Grondafstand wegenis verkaveling Neerveld – Goedkeuring.
• Milieuhandhaving - toepassing handhavingsdecreet - Samenwerkingsovereenkomst met intercommunale
Haviland – Goedkeuring.
• Opwijks Rommelmarkten Comité (ORC) - Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. de organisatie van
rommelmarkten in het centrum van Opwijk – Goedkeuring.
• Sporthal - Rioleringswerken aan de sporthal in functie van de dakrenovatie – Goedkeuring.
• Toegevoegd punt CD&V-fractie: Optimaliseren dienstverlening aan burgers door aanpassing aan werken
op afspraak – Goedkeuring.
• Varia - Punten van de verschillende fracties – Kennisneming.
De volgende gemeenteraad en Raad voor
Maatschappelijk Welzijn
vindt plaats op dinsdag
26 april 2022 om 20
uur, in de Schuur van
Volgende agendapunten werden besproken:
Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk,
OPENBARE ZITTING
Kloosterstraat 7
• Vorige vergadering - Verslag van de vorige openbare zitting – Goedkeuring.
te Opwijk.
• Jaarverslag klachten 2021 - Registratie en opvolging - Kennisneming.

raad voor maatschappelijk welzijn

Zitting dinsdag 22 maart 2022

gemeente Middenstandsraad breidt uit
In de middenstandsraad (MRO) zijn door
herschikkingen enkele plaatsen vrijgekomen.
Wil jij (M/V) mee de stem van de lokale
ondernemer laten klinken in het gemeentelijk
economisch beleid? Grijp deze kans om het lokaal
bestuur te adviseren en de juiste acties te
stimuleren en te coördineren. De MRO vergadert
gemiddeld 8 keer per jaar, digitaal of fysiek, op
een weekavond.
Ben jij de kandidaat die we zoeken?
• Inwoner van Opwijk
• 18 jaar of ouder

• In het bezit van een handelsregister
met een beroepsactiviteit OF een vrije
beroeper OF vertegenwoordiger van een
KMO gevestigd in Opwijk
• Geen lid van gemeenteraad, raad voor
maatschappelijk welzijn, college van
burgemeester en schepenen, vast bureau
of bijzonder comité sociale dienst
Wat moet je doen?
Heel eenvoudig! Mail voor 1 mei 2022 jouw
motivatie en contactgegevens naar
lokale.economie@opwijk.be.
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OPWIJK
WOENSDAG 20 APRIL 2022
VAN 14 TOT 17 UUR
PARK HOF TEN HEMELRIJK
(BIJ SLECHT WEER ALTERNATIEF BINNEN)

Voor kinderen van 3 tot 12 jaar!
GRATIS TOEGANG
 Glittertattoos
 Kleuterdorp
 Ballonplooier

 Avonturenparcours
 Gekke fietsen

