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Met 40 standhouders, ruim aanbod tuin-,
landbouw- en streekproducten en
verse voedingswaren uit de korte keten.

Opwijk-Centrum

edito
Beste burger
Heb je ook zo genoten van die eerste zonnestralen? Wat deed dat
deugd. En het deed nog meer deugd dat we er samen van konden
genieten, zonder mondmasker of andere beperkingen.
Nu de coronacrisis minder onze dagelijkse werkzaamheden op het
gemeentehuis behelst, hebben we onze handen vol met die andere crisis:
de oorlog in Oekraïne. Hoe erg is het dat een autoritair regime een land met
Westerse waarden - de waarden van de Verlichting - aanvalt, net omwille van die waarden? Het doet ons
nogmaals beseffen dat onze democratie zeer waardevol is. We doen er in onze gemeente alles aan om
de ongeveer 45 Oekraïners die hier momenteel verblijven zo goed mogelijk op te vangen en te integreren.
Onze lesgevers Nederlandse taal spannen zich maximaal in en ook onze scholen vangen extra leerlingen op.
Terug naar meer zuiver Opwijks nieuws, nieuws uit het hart van onze gemeente. Zoals je wellicht al weet
stopt de productie van Affligem in onze gemeente en wordt de brouwerijsite verkocht. We hebben een
duidelijke visie over de toekomstige invulling. Deze site ligt pal in ons centrum en we hebben dan ook een
helder doel voor ogen. We kunnen dit niet beter omschrijven als met volgende boutade: “We willen opnieuw
leven in de brouwerij”, een plek waar we kunnen samenkomen, waar allerlei zaken te beleven zijn, waar
voorzieningen zijn, waar kan gewerkt, gewinkeld én gewoond worden. Onze visie lees je op pagina 3.
Verder in deze Opwijk Info een toelichting over de ‘no regret’ maatregelen omtrent de PFOS vervuiling
rond de 2 sites waar verhoogde concentraties zijn vastgesteld. De ‘no regret’ maatregelen zijn
voorzichtigheidsmaatregelen die we nemen op advies van Agentschap Zorg en Gezondheid. Laat ons hopen
dat het verder onderzoek uitwijst dat deze voorzichtigheidsmaatregelen te voorzichtig waren.
Ook bruist Opwijk als voorheen. Vele activiteiten vinden opnieuw plaats Ik denk daarbij aan Opwijk Zonder
Grenzen of de Parkenparade. Wat zijn we hier toch verwend met dergelijk gevarieerd en ruim aanbod aan
activiteiten en evenementen. Dank aan iedereen die dit mogelijk maakt.
Veel liefs,
Inez De Coninck
Uw burgemeester

Colofon
Verantwoordelijke uitgever:
Gemeente Opwijk / Ringlaan 20 / 1745 Opwijk
T 052 36 51 11 / e-mail: info@opwijk.be
www.opwijk.be

SLUITINGSDAG
De gemeentelijke diensten zijn gesloten op
donderdag 2 juni 2022 wegens teambuildingsdag.
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gemeente

Gemeentebestuur wil nieuwe impuls
voor brouwerijsite Alken-Maes
Het gemeentebestuur wil een
partner zijn om samen met de
nieuwe eigenaar op zoek te gaan
naar een invulling met meerwaarde voor Opwijk. Hierbij wordt onder
andere gedacht aan een bierproject
en/of plaats voor gemeentelijke
diensten.

Begin dit jaar raakte bekend dat brouwbedrijf
Alken-Maes al haar activiteiten aan de Ringlaan in
Opwijk stopt en de brouwerijsite verkoopt.
Het gemeentebestuur betreurt het sluiten van de
brouwerij, die eeuwenlang in het centrum van de
gemeente actief was. Tegelijkertijd is dit voor het
lokaal bestuur een opportuniteit om het centrum
een nieuwe impuls te geven door plaats te maken
voor nieuwe kernversterkende functies, zoals
horeca, handelszaken of cultuur.
De gemeente heeft de doelstelling om erop toe te
zien dat de toekomst van de site een meerwaarde
is voor het centrum van Opwijk en dus niet het
zoveelste louter woonproject. Deze principes
heeft het gemeentebestuur vastgelegd in een nota
goedgekeurd door het college van 7 maart 2022.

Om deze verschillende mogelijkheden van de site te onderzoeken
heeft de gemeente een intensief
informeel verkenningsparcours
achter de rug met diverse belanghebbenden
en potentiële stakeholders, zoals Toerisme
Vlaams-Brabant.
Provincie Vlaams-Brabant ziet de rijke bier- en
hopcultuur in de Brabantse Kouters onmiskenbaar
als een sterke toeristische identiteit, die in de
toekomst nog meer moet worden uitgespeeld. Dit
zowel voor het inlands als buitenlands toerisme.
Toerisme Vlaams-Brabant vindt het evident om
mee te willen helpen om de biercultuur toeristisch
te ontplooien.
De brouwerij is vanaf 1790 actief op het grondgebied van onze gemeente. Alken-Maes verkoopt de
site omdat het van oordeel is dat de site in Opwijk
de steeds stijgende volumes niet langer op een
duurzame manier kan produceren.

Openbaar onderzoek
Openbaar onderzoek van het ontwerp-PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) en het bijhorende
plan-MER: van 19 april 2022 t.e.m. 17 juni 2022. Bekijk het ontwerp-PAS, het bijhorende ontwerp
plan-MER en de richtlijnen op www.omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas.
Alle info: www.opwijk.be/openbaar-onderzoek-pas
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PFAS-verontreiniging De Loods
en brandweerkazerne
De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
(OVAM) heeft recent een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van
PFAS op de sites van Doortstraat 2 (gemeentelijke werkliedenloods) en Processiestraat 22/24
(brandweerkazerne).
Op verschillende meetpunten zijn verhoogde PFASwaarden vastgesteld in de bodem en het grondwater.
Op basis van die metingen adviseert het Agentschap
Zorg en Gezondheid een aantal no regret-maatregelen te nemen in een gebied rond die site.
No regret-maatregelen
De van toepassing zijnde no regret-maatregelen
voor de site Doortstraat 2 en Processiestraat
22/24 zijn te raadplegen via
www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.
No regret-maatregelen zijn voorzichtigheidsmaatregelen die worden aanbevolen rond een
problematiek waarover nog geen volledige
wetenschappelijke kennis aanwezig is. Gemeente
Opwijk legt deze maatregelen op zodat ze later
niet verweten kan worden dat ze te weinig deed.

No regret-maatregelen Doortstraat
Op de site:
• Laat kinderen niet spelen op onbedekt
terrein op de site.

• Afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden: maak het verharde terrein op
de site regelmatig schoon met water.
• Vermijd dat braakliggende of losse grond
op de site verstuift of verwaait.
• Bedek losse grond op de site met
grasmatten, bodemdoeken, boomschors of
kiezels. Of zaai losse grond in met gras of
een andere dichte begroeiing. Doe dat ook
met zand- of grondhopen.
In een zone tot 100 meter rond de site te rekenen vanaf de perceelsgrens:
Voor alle omwonenden:
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• Eet geen zelfgeteelde groenten en fruit.
• Eet geen eieren van eigen kippen.
• Eet geen zelfgeteeld kleinvee, zoals kippen
en konijnen.
• Gebruik je compost niet als meststof voor
je tuin.
• Vermijd dat braakliggende of losse grond
verstuift of verwaait.
• Bedek losse grond op de site met
grasmatten, bodemdoeken, boomschors of
kiezels. Of zaai losse grond in met gras of
een andere dichte begroeiing. Doe dat ook
met zand- of grondhopen.
• Goede hygiëne toepassen:
- Was je handen regelmatig, zeker voor de
maaltijd.
- Maak je huis binnen schoon met water.
- Afhankelijk van het gebruik en de
weersomstandigheden: Maak verharde
delen buiten, zoals je oprit en terras,
schoon met water.
Op de site en in een zone tot 500 meter rond de site:
Voor alle omwonenden:
• Gebruik je putwater niet als drinkwater, ook
niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of
om ermee te koken.
• Gebruik je putwater niet om je zwembad te
vullen en de moestuin water te geven.
• Putwater kan gebruikt worden voor
laagwaardige toepassingen zoals je auto
wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten
en sierplanten water geven maar vanuit
duurzaamheidsoogpunt gebruik je hiervoor
best regenwater i.p.v. grondwater.
Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden
van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:
• Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk.
Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek
en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
• Voor alle aansluitbare putwatergebruikers:
sluit je aan op het openbaar waterleidingnet.

Processiestraat 22/24
Brandweerkazerne

Doortstraat 2
De Loods

100m zone
500m zone

No regret-maatregelen Processiestraat
Op de site en de aangrenzende site van het Maria
Assumpta-Instituut en de basisschool Moza-Ik:
• Laat kinderen niet spelen op onbedekt
terrein op de site.

• Afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden: maak het verharde terrein op
de site regelmatig schoon met water.
• Vermijd dat braakliggende of losse grond
op de site verstuift of verwaait.
In een zone tot 100 meter rond de site - te rekenen
vanaf de perceelsgrens:
• Voor ouderen, kinderen tot 12 jaar,
immuunverzwakte personen en vrouwen
die zwanger willen worden, zwanger zijn of
borstvoeding geven:
- Eet geen zelfgeteelde groenten
en fruit.
- Eet geen eieren van eigen kippen.
- Eet geen zelfgeteeld kleinvee, zoals
kippen en konijnen.
• Algemene bevolking en specifiek voor de
leerlingen en het personeel van het Maria
Assumpta-Instituut en de basisschool
Moza-Ik:
- Eet je zelfgeteelde groenten of fruit?
Wissel dan af met producten uit de handel
en eet elke dag gevarieerd. Was je fruit en
groenten goed met water voor je ze eet.
- Eet maximaal 1 ei per week van eigen
kippen.

- Gebruik je compost niet als meststof voor
je tuin.
- Vermijd dat braakliggende of losse grond
verstuift of verwaait.
• Goede hygiëne toepassen:
- Was je handen regelmatig, zeker voor
de maaltijd.
- Maak je huis binnen schoon met water.
Op de site en in een zone tot 500 meter rond de site:
• Gebruik je putwater niet als drinkwater,
ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te
maken of om ermee te koken.
• Gebruik je putwater niet om je zwembad
vullen en moestuin water te geven.
• Putwater kan gebruikt worden voor
laagwaardige toepassingen zoals je auto
wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten
en sierplanten water geven, maar vanuit
duurzaamheidsoogpunt gebruik je hiervoor
best regenwater i.p.v. grondwater.
Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden
van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:
• Gezonde voeding is voor iedereen
belangrijk. Volg de aanbevelingen in de
voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van
verschillende bronnen.
• Voor alle aansluitbare putwatergebruikers:
sluit je aan op het openbaar waterleidingnet.
Info: Milieudienst / Ringlaan 20
T 052 36 51 31 / E milieudienst@opwijk.be
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bibliotheek

Feestelijke slotbijeenkomsten Leesjury
op 7 mei 2022
Ook dit jaar konden we voor Leesjury samenwerken
met de bibliotheken van Asse en Lebbeke. Niet één,
niet drie, maar vijf leesgroepen of 56 kinderen en
jongeren van 6 tot 16 jaar lazen dit jaar de boeken
die Iedereen leest! selecteerde. Voor alle groepen
resulteerde dit in een aparte stemming om het
beste boek per leeftijd te bepalen. Resultaten die
ook meetellen voor de landelijke bekroning van één
boek per leeftijdscategorie.
Op zaterdag 7 mei 2022 organiseert de bibliotheek
van Opwijk een feestelijke afronding van een heel
fijn leesjaar. Van 14 tot 17 uur worden de uiteindelijke winnaars bekend gemaakt, deelt de gemeente
diploma’s uit aan de deelnemende juryleden en
zorgen bibliotheekmedewerker en vrijwilligers
alweer voor een creatieve verrassing.

Leesfoor
Onze voorleesvrijwilligers kiezen weer de
mooiste prentenboeken
uit om voor te lezen aan
alle kindjes van 3 tot 7
jaar op de tweede en
vierde woensdag van de
maand.
Afspraak op 11 en 25 mei
2022 in het Groen zaaltje
naast de bibliotheek van
14.30 tot 15 uur.
Breng je goed humeur, je spaarkaart en je vriendjes mee, want samen luisteren naar verhalen is
dubbel plezant!
Info: Bibliotheek / Kloosterstraat 7
T 052 36 61 06 / E bibliotheek@opwijk.be
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Dezelfde namiddag nemen de juryleden van de
oudste groepen deel aan het landelijke slotfeest in
Leuven in aanwezigheid van de Leesjury-auteurs. De
jongeren kunnen de auteurs persoonlijk ontmoeten
tijdens Meet & Greet-sessies en workshops.
Een aantal auteurs geven in première inkijk in nieuw
werk. Doorlopend kunnen juryleden hun kennis over
de gelezen boeken testen met een online quiz en zich
creatief uitleven in een drukinstallatie! Het is nog even
spannend, maar nu reeds proficiat aan de bekroonde
auteurs maar ook aan alle juryleden en begeleiders!
Een dikke dank je wel voor het twaalfkoppig
team van enthousiaste, creatieve en volhardende
vrijwilligers. Zonder hen was Leesjury in Opwijk
niet mogelijk.

OCMW

Oproep kledij
voor Oekraïense
oorlogsvluchtelingen
Tweedehandswinkel ’t Kapstokske is op zoek
naar kledij om weg te schenken aan Oekraïense
vluchtelingen, dit op hun moment van aankomst in
Opwijk. Ben je bezig om je kleerkast op te ruimen?
Pas je na corona niet meer in je kledij? Zie je door je
kast je kleren niet meer?
Draag je ‘t niet?
Schenk het dan weg
aan ’t Kapstokske.
Kleding in degelijke staat kan bezorgd worden bij:
't Kapstokske / Kattestraat 18
T 052 35 92 90 / E kapstokske@opwijk.be
welzijn.opwijk.be/kapstokske

bibliotheek

Opwijk heeft er weer
nieuwe Leeshelden bij!
In groep lezen en het boek bespreken of er een
toneel, tekening of knutselwerk over maken.
Of samen een spel met woorden en letters spelen.
Het gebeurt ook allemaal bij de Leeshelden.

De stoere Leeshelden oefenen zich wekelijks

Even weg van het
scherm en op stap met
of dankzij een boek
Mei is de maand waarin de natuur vol nieuw leven zit en
mensen zelf ook vol nieuwe energie zitten.
Het moment ook om los te komen van alle schermen
en werk in de tuin te verzetten. Maar je kan ook eropuit
gaan om een stad te gaan bezoeken waar je nooit eerder
was, op exploratie in de natuur te trekken of onbekende
streken en attracties gaan ontdekken.
Inspiratie kan je vinden in de bibliotheek, bijvoorbeeld in
de stads- of wandelgidsen in het rek bij de reisgidsen.

op zaterdagvoormiddag onder leiding van
jonge sterk gemotiveerde vrijwilligers. Een eerste
groep van 13 kinderen kregen eind februari reeds
hun heldenpak. Intussen zijn nog twintig andere
leeshelden volop aan het oefenen. Op 21 mei 2022
weten we wie van hen volgehouden heeft en ook
zo’n cape en masker mag aantrekken!

Oproep
Stripliefhebbers
gezocht
Op zondag 16 april 2023 plannen we in
Hof ten Hemelrijk een nieuwe editie van
het Stripdorp. Die dag komen stripverhalen tot leven en zijn er heel wat leuke
activiteiten te beleven.
Ben jij gepassioneerd door strips?
Lees je graag? Heb je creatieve
ideeën? Lukt het om je een 5-tal
keren vrij te maken voor overlegmomenten? Ben je enthousiast
om op het Stripdorp zelf de activiteiten in goede banen te leiden?
Kortom, voel jij je geroepen om
op vrijwillige basis mee te werken
aan een onvergetelijke dag?
Stuur dan voor 30 mei 2022
een e-mail met je motivatie
en contactgegevens naar
bibliotheek@opwijk.be.
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Leeshelden zijn kinderen van het tweede en
derde leerjaar die het wat moeilijker hebben met
lezen, maar samen maken ze van lezen een echt
avontuur en veranderen ze in echte Leeshelden!

OPcura

Opwijk, 202 maal dank
voor de 202 kaartjes!
Delphine Verherstraeten vierde maandag 28
maart haar 100ste verjaardag in Woonzorgcentrum
De Oase, samen met iedereen die haar lief heeft.
De dag werd gestart met een ontbijtbuffet met
medebewoners om daarna richting haar vertrouwde
en geliefde buurt Schuttershof te fietsen met de
rolstoelfiets. De warmte van de buurt was te zien
en te voelen door het enthousiaste onthaal van
haar oude buren, de mooie speech over en van de
buurt en de feestversiering.

Met glinsteringen in haar ogen en vol dankbaarheid
vertrokken we terug richting De Oase om samen
met familie en medebewoners aan te schuiven aan
de feesttafel. Daar werd de door haar gekozen
feestmenu geserveerd en als afsluiter kwam “All
times music” live muziek spelen.
Van alle geschenken, complimenten, felicitaties,
bezoekjes, vriendschap en van de 202 kaartjes kan
ze nog lang nagenieten. Hartelijk dank Opwijk voor
dit betekenisvol en mooi gebaar!

cultuur
START TICKETVERKOOP GEMEENSCHAPSCENTRUM HOF TEN HEMELRIJK

ZATERDAG 11 JUNI 2022

https://reservaties.opwijk.be
Meer nieuws in het infoblad van juni!

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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sport
Zomerse sportactiviteiten Opwijk Zonder Grenzen
De sportdienst organiseert nog een heleboel
activiteiten de komende zomerperiode:
• Kijk! Ik Fiets! zaterdag 11 juni 2022:
Sessie om kindjes te leren fietsen zonder zijwieltjes.
De les vindt plaats van 13.30 tot 15.30 uur in Sporthal
Heiveld - Heiveld 65. Vooraf inschrijven is verplicht
en kan via https://reservaties.opwijk.be
(Sport voor kinderen).
Tijdens kermis in Opwijk:
• Kampioenschap van Opwijk voor
wielertoeristen vrijdag 24 juni 2022.
• Kermistornooi petanque maandag 27 juni 2022.
• Gemeentelijke sportkampen vanaf 12 juli tot
en met 5 augustus 2022.
Inschrijven kan nog tot en met zondag 15 mei
2022 via https://reservaties.opwijk.be.
Met een gezinsprofiel kan je onder de afdeling
‘Sport voor kinderen’ de sportkampen terugvinden,
direct inschrijven en online betalen.

Op zaterdag 2 juli 2022 vindt de zesde editie van
de Opwijkse versie van het Spel Zonder Grenzen
plaats in het park van Hof Ten Hemelrijk.
Sportverenigingen, jeugdverenigingen, culturele
verenigingen, wijkcomités, vriendengroepen ...
iedereen kan deelnemen aan deze sport- en
spe(e)ldag! Teams bestaan uit minimaal 6 en
maximaal 10 deelnemers. Inschrijven kost € 50
(voor dit bedrag krijg je op de dag zelf drank- en
eetbonnetjes). Inschrijven kan door te mailen naar
sportdienst@opwijk.be.
Deelnemende teams van de vorige editie (2019)
hebben bij de inschrijving voorrang op nieuwe teams.

Alle info: Sportdienst / Heiveld 65
T 052 36 51 07 / E sportdienst@opwijk.be

onderwijs
GBS De Boot
Jeugboekenmaand 2022
In maart werd onze leesboot bemand met helden en
schurken. Leerkrachten verkleedden zich in een held
of schurk uit een boek of stripverhaal. De kinderen
verzamelden helden en schurken door te kiezen
voor leesmomenten. Deze leesmomenten werden
zichtbaar gemaakt door een leesslinger per klas.
Als resultaat ontstond 1 grote leesslinger van de
school, die gemeten werd door onze leeshelden.
Naast alle leuke activiteiten in de bibliotheek deden
enkele klassen mee met het schrijven van een
boodschap aan hun favoriete boekenheld of schurk.

Een maand lang genoten onze kinderen van
helden- en schurkenverhalen, maar we hebben
nog heel wat leesvoer voor hen in petto.
Info: Gemeentelijke Basisschool De Boot
Heiveld 61 / T 052 35 82 65 / E directie@gbsdeboot.be
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academie

Kom binnen! Opendeurdag in

de Academie voor Beeldende en
Audiovisuele Kunsten op 2 locaties

Heb je zin om in een beeldende opdracht te duiken? Wil je hoofd wel
eens iets anders? Wil je leren tekenen, fotograferen of collages maken?
Ben je benieuwd of onze academie iets voor je kind of je tiener is?
Kom op zaterdag 14 mei 2022 een kijkje nemen in onze ateliers voor kinderen,
jongeren en volwassenen. We informeren je
graag. In de Processiestraat kan je genieten
van een drankje of een pannenkoek. Die dag
starten ook de inschrijvingen, online of bij de
leerkrachten. In september kan je een gratis
proefles meemaken, maar rep je voor de
groepen die snel volzet zijn …
Opendeurdag:
zaterdag 14 mei 2022 van 10 tot 17 uur.
Locaties ABAK:
• Kinderen en jongeren: Sint-Annasite,
Processiestraat 24
• Volwassenen: GBS De Boot, Heiveld 61
Inschrijven kan van zaterdag 14 mei tot vrijdag 30
september 2022: online / tijdens de opendeurdag /
in het secretariaat in Liedekerke.
Info:
www.liedekerke.be/ABAK
facebook / Instagram
T 053 645597 / E gabk@liedekerke.be
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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.

varia

Droom je al langer van een job bij de Politiezone
AMOW, maar heb je nog wat vragen?
Kom dan zeker langs tijdens een van
de maandelijkse infomomenten van
Politiezone AMOW. Daar krijg je de volledige
uitleg over het werken binnen de zone, kan
je jouw vragen stellen aan mensen die al
jaren in het vak staan en krijg je een rondleiding in het hoofdcommissariaat.
Interesse
Schrijf je dan nu in voor een van de volgende infomomenten via het gloednieuwe
inschrijvingsformulier! Scan de QRcode, beantwoord enkele vragen en
schrijf je in. De infomomenten vinden
elke eerste dinsdag van de maand
plaats om 19 uur op het hoofdcommissariaat van Politie AMOW, Z.5 Mollem
230 te Asse.
Infoblad gemeente Opwijk / mei 2022/ 11

toerisme

ParkenParade
Het individu en zijn (persoonlijk) geluk.
Zaterdag 4 en zondag 5 juni 2022
Meer info: Toeristisch infopunt / Kloosterstraat 7 / T 052 36 51 75 / E toerisme@opwijk.be /
vrijetijd.opwijk.be/ inschrijving verplicht via https://reservaties.opwijk.be

Wandelingen Fwiet Fwiet
met Begijn Le Bleu

UITVERKOCHT

Zaterdag 4 juni 2022 om 7 en 10 uur

Fwiet! Fwiet! Is de naam van de podcast over vogels

Taiji en Qigong met Marc Heyvaert

Zaterdag 4 juni 2022 om 13 uur /
Zondag 5 juni 2022 om 10 uur
Taiji en Qigong
zijn een vorm van
lichaamsbeweging
waarbij de
oefeningen traag
worden uitgevoerd
en op het eerste
gezicht niet veel
inspanning vergen.
De ademhaling is
belangrijk en door de
traagheid en de diepe
ontspanning die daarmee gepaard gaat, brengen
deze oefeningen lichaam en geest tot rust.
Taiji was van oorsprong een krijgskunst, maar
evolueerde tot een discipline die je helpt te
12 / Infoblad gemeente Opwijk / mei 2022

in de Lage Landen van Begijn Le Bleu die enthousiast
werd onthaald door de media en het publiek. Nu
gaat de comedian de baan op om te vertellen over
de kick van het vogelspotten, over de waanzinnige
verhalen achter sommige vogelsoorten en over
zijn reis naar Batumi, Georgië, waar in 1 maand tijd
meer dan één miljoen roofvogels passeren. Een
gepassioneerd verteller over zijn muze: de natuur.
Locatie: De Vedderboom, Schaapheuzel 7,
Opwijk-Mazenzele
Vertrek: 7 uur 1ste groep / 10 uur 2de groep
Ticket: € 8 (drankje inbegrepen)
Maximum 20 deelnemers per wandeling

ontspannen en je lichaam in optimale conditie
houdt.
Qigong is ontstaan uit de inzichten van Chinese
dokters in de werking van het menselijk lichaam.
Deze oefeningen zijn zo ontworpen dat ze je
lichamelijke gezondheid bevorderen.
Taiji en Qigong oefen je best buiten in de natuur
omdat zo de effecten ervan nog versterkt worden.
Maak tijdens de Parkenparade kennis met deze
ontspannende discipline(s) onder leiding van Marc
Heyvaert.
Ticket: € 5. Deelnemers ontvangen een Opwijkse
Horecabon van € 5. Geld terug bij annulering door
Covid-19 of slecht weer.
Aantal deelnemers: onbeperkt.
Locatie: Park Hof ten Hemelrijk – Opwijk-Centrum.

Hatha Yoga met Luc Bael

Zaterdag 4 juni 2022 om 15 uur
Luc verzorgt een traditionele hatha yogales zoals
deze wordt aangeleerd in
de scholen die de traditie
van Swami Sivananda
volgen.
Er wordt gestart met
een korte ontspanning
gevolgd door enkele opwarmingsoefeningen om
de spieren los te maken.
Nadien volgen kriyaas, bewegingen op het ritme van
de ademhaling die de energie stimuleren.

Ashtanga Vinyasa Yoga
met Joeri Roelandt

Zondag 5 juni 2022 om 11 uur

Daarna gaan we over tot de aasanas die een
weldoende werking hebben op de functie van de
organen en de geest tot rust brengen. We sluiten af
met een diepe ontspanning.
De les zal laagdrempelig zijn, zodat personen
die nog nooit yoga hebben beoefend met gemak
kunnen deelnemen. De nadruk ligt niet op de
prestatie maar op de innerlijke beleving.
Ticket: € 5. Deelnemers ontvangen een Opwijkse
Horecabon van € 5. Geld terug bij annulering door
Covid-19 of slecht weer.
Aantal deelnemers: onbeperkt.
Locatie: Park Hof ten Hemelrijk – Opwijk-Centrum.

wordt tijdens een aantal ademhalingen aangehouden. Vervolgens ga je via een beweging (= vinyasa)
over naar de volgende houding. Iedere beweging is
afgestemd op het ritme van je adem. Zo wordt het
na een tijdje een meditatie in beweging.
Naast verbeterde kracht en flexibiliteit hebben de
houdingen ook een sterke therapeutische waarde,
zowel voor lichaam (= orgaanwerking, gewrichten,
spieren …) als geest (= meer focus, stressreductie …).

Ashtanga Vinyasa Yoga is een vorm van yoga
waar beweging centraal staat. Ashtanga is een
traditionele yogavorm uit Mysore (India) die door
de Jois familie wereldwijd wordt verspreid.
De les wordt gestart met zonnegroeten, vervolgd
met een aantal staande en zittende houdingen en
afgesloten met een aantal "omgekeerde"/herstellende houdingen en een rustmoment. Elke houding

Ashtanga Yoga is voor zo goed als iedereen toegankelijk! Elke houding en beweging kan aangepast
worden aan de noden en conditie van jouw lichaam.
Ticket: € 5. Deelnemers ontvangen een Opwijkse
Horecabon van € 5. Geld terug bij annulering door
Covid-19 of slecht weer.
Aantal deelnemers: onbeperkt.
Locatie: Park Hof ten Hemelrijk – Opwijk-Centrum.

Goed nieuws vanuit het Toeristisch Infopunt
Heb je zin om te fietsen of te wandelen in de streek? Wij helpen je graag verder. Vanaf zaterdag 1 mei
2022 verwelkomen onze enthousiaste vrijwilligers je in het Toeristisch Infopunt tijdens de weekends, op
brug- en feestdagen.
Zaterdag: 10-12 u. / Zon-, brug- en feestdagen: 14-16 u. / Afspraak: T 052 36 51 75.
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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.

jeugd

Kinderopvang
in Opwijk
Goed nieuws! Er is nu één platform
voor kinderopvang voor heel Opwijk!

Zoek met
Opvang.Vlaanderen
de kinderopvang die
past bij jouw kind.
• overzichtelijk aanbod
• gebruiksvriendelijk
platform

START 1 JUNI 2022
HULP NODIG? MAAK EEN AFSPRAAK.
Jeugddienst / GAC I / Marktstraat 55, 1745 Opwijk
T 052 36 51 60 / E jeugddienst@opwijk.be
https://vrijetijd.opwijk.be/jeugd
Een initiatief van het gemeentebestuur Opwijk.

toerisme
Endomars Nijverseel / 7,1 km
Met je ziel als kompas weten je voeten waar te gaan ...
Deze wandeling werd uitgestippeld in kader van de
Endometriose Bewustmakingsmaand.
Endometriose is een chronische ziekte waar
minstens 1 op 10 vrouwen aan lijdt en waarbij
weefsel in de buikholte én in de rest van
het lichaam kan voorkomen en daar voor
ontstekingsreacties, verklevingen en pijn zorgt.
Het is géén loutere menstruatieziekte (of vrouwenziekte), het is een ziekte van het hele lichaam.
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Bewegen en wandelen kan zorgen voor enige
verlichting van pijn, al was het maar om even in
de frisse lucht je gedachten te verzetten.
De Soepele Achillespezen, wandelafdeling
van Achilles-Run4Fun vzw, stippelde met
Dienst Toerisme een wandeling van ± 7 km uit,
met vertrek in Nijverseel.
Meer info: https://behindendo.be
Toeristisch infopunt / Kloosterstraat 7
T 052 36 51 75 / E toerisme@opwijk.be

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

welzijn

Endomars Nijverseel - 7,11 km

Bekijk op mobiel

Door Toerisme Opwijk
Lengte: 7.1 km

Kerseveldmeers 48, 1745 Opwijk, België

Stijging: 27 m

Kerseveldmeers 48, 1745 Opwijk, België

Moeilijkheidsgraad: 4/10
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derdewereldhuis

Eerlijk ontbijt voor Opwijkse pendelaars
sensibiliseert en coördineert en activiteiten
organiseert over de Noord-Zuidverhoudingen en
verhoudingen met andere kansarme gebieden.

Na een onderbreking van twee jaar deelde het
Derdewereldhuis op dinsdag 3 mei laatstleden
opnieuw Fair Trade ontbijt uit aan het station van
Opwijk aan zo’n 300 pendelaars. Met deze actie
brengt het Derdewereldhuis het thema Fair Trade
of eerlijke handel onder de aandacht. Nieuw was
dit jaar de aandacht voor de lokale boeren. Ook
zij moeten immers een eerlijke prijs krijgen, in dat
opzicht is de situatie voor de boeren in het Zuiden
en in het Noorden gelijkaardig. Opwijk is al sinds
2012 erkend als fairtradegemeente.
Het Derdewereldhuis is een gemeentelijke
adviescommissie die adviseert en ondersteunt,

Het Derdewereldhuis mobiliseert rond de
millenniumdoelstellingen en is gemeentelijke
trekker voor de erkenning als Fair Trade Gemeente.
Die titel geeft aan dat een gemeente én haar
inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen én
er ook effectief werk van maken. Om de erkenning
te behouden moet onder andere het bewustzijn en
de kennis rond Fair Trade regelmatig gepromoot
worden bij burgers, verenigingen, plaatselijke winkels
en horeca en moet het lokale bestuur naast koffie
nog minstens één fairtradeproduct (vb. fruitsap)
gebruiken in haar dagelijkse werking.
Met de ontbijtactie zet het Derdewereldhuis alvast
in op het behoud van de erkenning en wil ze het
bewustzijn rond Fair Trade op een laagdrempelige
manier vergroten. Info op www.opwijk.be/
derdewereldhuis.

gemeente

Hoplr-buurten van Opwijk vieren hun
2e verjaardag met 36% ingeschreven huishoudens
Ken jij Hoplr al? Dat is het digitale buurtnetwerk van Opwijk waar inwoners hun buren en buurt beter
leren kennen. Bijna 2.000 huishoudens gebruiken Hoplr al om onder meer nieuwtjes te delen, spullen
uit te wisselen en hulp te vragen. Het grondgebied van Opwijk werd opgedeeld in 6 Hoplr-buurten:
Droeshout, Mazenzele, Nijverseel, Opwijk-Centrum, Opwijk-Noord-Eeksken en Opwijk-Oost-Klei.
Buurtnetwerk Hoplr bestaat 2 jaar in Opwijk driewerf hoera! De ideale gelegenheid om even wat
cijfers te delen dus. Ongeveer 36% van de Opwijkse
huishoudens is inmiddels geregistreerd, een mooie
mijlpaal. Samen plaatsten de Hoplr-buren al 2.615
berichten en 15.960 reacties. Bovendien hebben
zich via de burenhulpfunctie van Hoplr al
72 inwoners opgegeven voor vrijwilligerswerk in
de gemeente.
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Als gemeentebestuur staat we via Hoplr
met de buurten in contact. Aan de hand van
een extern platform kan de gemeente Opwijk
berichten ontvangen en delen, zonder inkijk
te krijgen in de buurtgesprekken. Zo deelden
we het voorbije jaar al heel wat info via het
buurtnetwerk, over onder meer buurtactiviteiten,
afvalophaling, burenhulp, wegenwerken, updates
rond de vaccinatiecampagne, uitzonderlijke
weersomstandigheden en vrijwilligerswerk.

‘Een
bewoner
uit buurt OpwijkNoord-Eeksken was op
zoek naar een oppas voor
zijn jonge hond.
Twee buren reageerden
op deze oproep en
vonden er een
voor hem.’
Omgekeerd deelden inwoners in 2 jaar tijd ook een
heleboel ideeën, vragen en meldingen met het
gemeentebestuur. Via Hoplr ontving de gemeente
onder meer suggesties omtrent mobiliteit,
afvalophaling, het klimaatbeleid in Opwijk,

de inrichting van het Bunderplein, de leefbaarheid
in hun buurt enz.
Ben je nog geen lid? Registreren is gemakkelijk en
gratis. Download de app of surf naar hoplr.com.
Vul je adres in en het systeem vindt automatisch
de juiste buurt.
Ben jij wel al lid? Vertel buren zeker over Hoplr,
zo viert Opwijk haar 3e verjaardag hopelijk met nog
een pak meer inwoners aan boord.
Info: Dienst Communicatie / Kloosterstraat 7 /
T 052 36 51 89 / E communicatie@opwijk.be
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Gemeente Opwijk gaat voor meer
(bio)diversiteit in openbaar groen
Tot op heden werden op het gemeentelijk domein
al een groot aantal groenvakken omgevormd naar
meer duurzame groenaanplanting, voornamelijk
vaste planten en/of bodembedekkende planten.
Dit jaar worden zowel in het voorjaar als in het najaar
bijkomende acties ondernomen om het aantal
groenvakken - die nu bestaan uit gras en met een
intensief groenonderhoud (gras maaien) - om te
vormen naar een hogere plantendiversiteit en
biodiversiteit, passend binnen het concept van
‘Bye Bye Grass’.
In het voorjaar zullen volgende (gras)percelen
omgevormd worden met vaste planten en/of
bodembedekkers:
• hoekperceel Ravensveld (aan glasbol)
• Steenweg op Aalst: smalle grasvakken tot
aan kruispunt Steenweg op Dendermonde
• Hof ten Hemelrijk: plantvak aan
ondergrondse afvalstraat
• Heiveld (rondpunt Klaarstraat)
• kruispunt Fabriekstraat/Ringlaan:
plantvak aan gascabine
Daarnaast zal op een aantal locaties de ‘naakte
boomspiegel’* onder straatbomen aangeplant
worden met bodembedekkende planten.

In het najaar staat de aanplanting van vaste
planten/bodembedekkende planten op
de planning op volgende locatie:
• Kerseveldmeers: 3 plantvakken ter hoogte
van krantenwinkel
Met het omvormen van huidige (gras)zones wordt in
deze groenvakken een grotere plantendiversiteit
(en variëteit) met hogere biodiversiteit gecreëerd.
Daardoor zien deze plantenvakken er kleuriger/
fleuriger uit en vormen ze een grotere aantrekking
voor insecten en bijen. Dit zorgt niet alleen voor
een fraaier straatbeeld, maar ook voor minder
groenonderhoud (van intensief grasmaaibeheer naar
extensief groenonderhoud). Om te zorgen voor een
snellere ‘bedekkingsgraad’ van de planten wordt
een dichter plantverband toegepast.
Info: Milieudienst / Ringlaan 20
T 052 36 51 31 / E milieudienst@opwijk.be
Een boomspiegel is een stuk grond rond een boom
waarop geen gras of onkruid staat en geen klinkers of
tegels liggen. Op die manier kunnen de wortels van
de boom gemakkelijker aan voedingsstoffen, water
en zuurstof. Diepgewortelde vaste planten zoals gras
nemen te veel water en zuurstof weg als ze rondom
een boom groeien.
*

gemeente

Burgerzaken
Geboren
Juliette De Rop, dochter van
Jonas en Louise De Graeve
15/03/2022, Kapenbergweg 7

Christiaan Van Buggenhout,
82 jaar, echtgenoot van
Marie Louise Bernaer
† 03/04/2022, Mansteen 101

Overleden
Jaak De Neve, 84 jaar,
† 02/04/2022, Kloosterstraat 75

Alfons Verhaevert, 82 jaar,
weduwnaar Irma De Boeck
† 04/04/2022, Waaienberg 54
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Pierre Delouvroy, 32 jaar,
† 05/04/2022, Nieuwstraat 56
Christian De Clerck, 71 jaar,
† 06/04/2022, Meerweg 14
Maria De Hertogh, 88 jaar,
echtgenote van Gaston De Coninck
† 07/04/2022, Langeveldweg 81

Alois Robberecht, 89 jaar,
weduwnaar van Emilienne Flieberg
† 09/04/2022, Klei 101
Louis De Nil, 82 jaar, weduwnaar
van Laurette Vanderstraeten
† 07/04/2022, Rodeveld 2
Robert Van Den Meerssche,
83 jaar, echtgenoot van
Magda Vandenameele
† 15/04/2022, Klaarstraat 73
Ivonne Vandenhoute,
80 jaar, weduwe van
Franciscus Van Laethem
† 15/04/2022, Molenstraat 140
te Buggenhout

Gehuwd
Stijn Van Regemeuter en
Heidi De Bolle, Bunderstraat 35
op 16/04/2022
Elias De Ridder en Melissa
Stallaert, Kruiskensveld 32
op 22/04/2022
Nick Ally en Els De Pauw,
Kloosterstraat 19/0002
op 23/04/2022
Joke Ameys en Yana Van Aken,
Kapelleweg 29
op 29/04/2022

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.

vacature
Deskundige vreemdelingenzaken B1-B3 (m/v)
Voor onmiddellijke indiensttreding in voltijds en contractueel dienstverband
en aanleg van een werfreserve van 2 jaar.
Organiseren van de dagelijkse operationele
werking van de dienst vreemdelingen (burgerzaken) van de gemeente Opwijk om een efficiënte
en continue werking van dienst burgerzaken te
garanderen. Naast puur administratieve taken
(loketwerking en back-office), aanspreekpunt
zijn voor collega’s om specifieke, meer complexe
vragen i.v.m. vreemdelingendossier concreet te
kunnen beantwoorden.
Profiel
• Diploma bachelor. Affiniteit met de materie
van vreemdelingenzaken is een pluspunt.
• Interesse in een maatschappelijk relevante
job, kort bij de burger.
Ons aanbod
Een competitief salaris, aangevuld met

maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering,
fietsvergoeding, voordelen GSD-V, vorming en
opleiding tijdens de diensttijd en een gunstige
vakantieregeling. Verloning volgens barema
waarbij alle relevante beroepservaring in de
privésector of als zelfstandige in aanmerking
wordt genomen. Kortom, een boeiende job in
een dynamische omgeving!
Solliciteren
Stuur je sollicitatiebrief met cv, kopie diploma en
uittreksel uit het strafregister tot en met 8 mei
2022 t.a.v. het college van burgemeester en
schepenen, Ringlaan 20 in 1745 Opwijk of via mail
naar personeel@opwijk.be. De selectieproeven
vinden plaats mei 2022.
Meer info: T 052 36 51 14 / E personeel@opwijk.be
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Toegevoegde data afvalkalender Intradura
Ontdekte jij al de vergetelheid in de afvalkalender? Ook dit jaar zal er vanaf juni opnieuw een wekelijkse ophaling van gft en snoeihout zijn. In de
afvalkalender zie je dat niet onmiddellijk, maar ook
op woensdagen 15 en 29 juni komt de vuilniswagen
langs om je gft-zak en snoeihout op te halen.

Tip: Installeer Recycle! app van Intradura
Alle vragen over je huisvuilophaling:
Intradura
Dorent 5, 1620 Drogenbos
T 02 334 17 59
www.intradura.be

financiën
Opwijk in (financiële) cijfers: begraafplaatsen
In 2021 werd het huishoudelijk reglement van
de begraafplaatsen en het tariefreglement op
de concessies en uitstrooiingen aangepast. Voor inwoners is begraving of uitstrooiing op een gemeentelijke begraafplaats gratis. Deze graven worden
15 jaar bewaard. Men kan echter ook grond kopen
(concessies). Het tarief voor de concessies op de
gemeentelijke begraafplaatsen voor inwoners (volle
grond – columbarium -urnenveld) wordt vastgesteld op € 30 per jaar voor Opwijkenaren. Concessies
lopen voor een termijn van 30 jaar.
Voor niet-Opwijkenaren welke gedurende minstens 1 jaar ingeschreven zijn geweest in Opwijk
worden de tarieven van de concessies verdubbeld,
voor personen totaal vreemd aan de gemeente
verdrievoudigd.
Op schriftelijk verzoek en voor het verstrijken van de
oorspronkelijk toegekende concessietermijn, kan de
concessie hernieuwd worden met een termijn 15 jaar
of voor de oorspronkelijke duur mits het betalen van
de overeenkomstige tarieven:
- verlenging 15 jaar: € 450
- verlenging oorspronkelijke duur: - 25 jaar: € 750
- 30 jaar: € 900
- 50 jaar: € 1.500
Het tarief voor uitstrooiing van stoffelijke resten op
de begraafplaatsen bedraagt € 300 voor “niet-inwoners”. Het tarief voor het aanbrengen van een
naamplaatje op de gedenkzuilen bij de strooiweide
bedraagt € 26.
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Op de kinderbegraafplaats worden begravingen gratis toegestaan tot de leeftijd van 7 jaar.
Concessies op de kinderbegraafplaats, toegekend
vóór 1 maart 2021 zijn ambtshalve omgezet in
hernieuwbare concessies van 50 jaar. Concessies
toegekend na 1 maart 2021 worden toegekend voor
een termijn van 30 jaar. Deze concessies kunnen
gratis hernieuwd worden.
Foetussen kunnen geheel vrijblijvend herdacht
worden op de sterrenweide (Opwijk-Centrum).
Een sterretje kan gratis afgehaald worden op
de dienst burgerzaken.
Voor de begraving van oud-strijders, weerstanders en de oorlogsinvaliden op het erepark wordt
ambtshalve een concessie toegekend van 50 jaar.
Deze concessie kan ambtshalve hernieuwd worden
voor een termijn van 50 jaar.
Wanneer niet-geconcedeerde gronden moeten worden ontruimd of wanneer er een einde komt aan een
concessie, wordt dit 1 jaar vooraf bekend gemaakt:
• aan het betrokken graf.
• aan de ingang van de begraafplaats.
• in het lokale informatieblad.
Voor een concessie bestaat nog altijd de mogelijkheid om deze te verlengen (gratis voor de
kinderbegraafplaats).
Meer info: Dienst Financiën
Ringlaan 20 / T 052 36 51 85 / E financien@opwijk.be

gemeenteraad
Zitting dinsdag 26 april 2022
Volgende agendapunten werden besproken:

OPENBARE ZITTING
• Vorige vergadering - Verslag van de vorige openbare zitting.
• Blijdorp - Algemene vergadering - Agenda – Mandaten.
• Iverlek - Algemene vergadering - jaarvergadering – Agenda.
• Fluvius opdrachthoudende vereniging - Algemene vergadering - jaarvergadering - Agenda – Mandaten.
• Fluvius West - Algemene vergadering - jaarvergadering - Agenda – Mandaten.
• Haviland - Gewone Algemene vergadering - Agenda – Mandaten.
• Jaarrekening 2021 - Goedkeuring van de rekening 2021 van de gemeente en OCMW (deel gemeente).
• Jaarrekening 2021 - Goedkeuring van de rekening 2021 gemeente en OCMW - deel OCMW.
• Overheidsopdrachten - Toetreding tot VZW Opdrachtencentrale.
• 2e pensioenpijler - Toetreding tot OFP Prolocus.
• Samenwerkingsverband BuBaO MOZA-IK en Vrij CLB Noordwest-Brabant – Samenwerkingsverband.
• Reglement betreffende het opstellen van terrassen op het openbaar domein – Aanvullende
Politieverordening.
• Gemeentelijke energieboekhouding - energieverbruiken 2021 - rapport - resultaten over de
energieverbruiken 2021 – Kennisneming.
• Afvalbeheer Opwijk 2021 - verslag over het gemeentelijk afvalbeheer - afvalcijfers 2021 – grafieken
per afvalfractie - resultaten sorteeranalyse restafvalzak najaar 2021 - evolutie gemeentelijk afvalbeheer
– Kennisneming.
• Onderhoud van wegen - Uitvoeren van bestrijkingswerken/aanbrengen van een slemlaag – aanpassing
kostprijsraming.
• Uitvoeren werken door een aannemer - eerste pakket 2022 - Kostprijsraming en wijze van gunnen
– Kennisneming.
• Gemeentelijke verkeersadviesraad - Gewijzigde samenstelling 2022.
• Adviescommissie algemeen welzijn - Wijziging ledensamenstelling.
• Adviescommissie senioren - Wijziging ledensamenstelling.
• Hof ten Hemelrijk - Aankoop terrasplanken en toebehoren voor renovatie amfitheater Hof ten Hemelrijk.
• Aanvullende politieverordening - Reglement tijdelijke publiciteit.
• Varia - Punten van de verschillende fracties.

raad voor maatschappelijk welzijn
Zitting dinsdag 26 april 2022
Volgende agendapunten werden besproken:

OPENBARE ZITTING
• Vorige vergadering - Verslag van de vorige openbare zitting.
• Jaarrekening 2021 - Goedkeuring van de rekening 2021 van de gemeente en OCMW (deel OCMW).
• 2e pensioenpijler - Toetreding tot OFP Prolocus.
De volgende gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn vinden plaats op dinsdag 31 mei 2022
om 20 uur in GACII (trouwzaal), Ringlaan 20 te Opwijk.
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Vrijdag 13 mei

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

mei
Donderdag 5 mei

Sterk communiceren als
vereniging - Vorming 1:
Hoe zorg ik ervoor dat mijn
vereniging de pers haalt?
inschrijven vrijetijd@opwijk.be
Hof ten Hemelrijk – van 19 tot 22 u.
org. Dienst Welzijn i.s.m.
Dienst Vrije Tijd

Zaterdag 7 mei

Bruisende Tuin- en Boerenmarkt
Opwijk-Centrum – van 9 tot 13 u.
org. dienst Vrije Tijd

Zondag 8 mei

Retro Weels On Tour
Oldtimer rondrit voor wagens
Kersenpit - org. De Retro Mobielen

Woensdag 11 mei

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

Donderdag 12 mei

Sterk communiceren als
vereniging – Vorming 2:
Communicatiestrategie
voor verenigingen
Inschrijven: E vrijetijd@opwijk.be
Hof ten Hemelrijk – van 19 tot 22 u.
org. Dienst Welzijn i.s.m. Dienst
Vrije Tijd

Vrijdag 13, zaterdag 14 en
zondag 15 mei

Open Atelierdagen beeldende
kunst – www.atelierinbeeld.be
22 / Infoblad gemeente Opwijk / mei 2022

Prijsuitreiking kaartseizoen
OKRA
De Waag – 19 u. - org. OKRA Opwijk

Zaterdag 14 mei

30e Lentewandeling
(6-12-18-24 km)
De Kersenpit
vertrek tussen 7 en 15 u.
org. wsv Horizon Opwijk
Opendeurdag ABAK Opwijk
www.liedekerke.be/ABAK
Sint-Annasite – Processiestraat 24
van 10 tot 17 u. - org. Academie
Beeldende en Audiovisuele
Kunsten (ABAK) Liedekerke
Concert Harmonie Night Spechtes
Hof ten Hemelrijk
org. Koninklijke Harmonie
De Volherding Opwijk

Zondag 15 mei

Dag van de zorg. OPcura,
op en top wonen en leven!
Opendeurdag – opcura.opwijk.be
Zorgcampus Opwijk,
Kloosterstraat 75 – van 14 tot 18 u.
org. Welzijnsvereniging Opcura
Keverstoer – recreatieve
fietstocht (30, 60, 80 km)
Hof ten Hemelrijk
vrij vertrek tussen 8 en 10 u.
org. VZW WTC Kevers
Tractortocht
org. Landbouwmuseum
De Vedderboom

Dinsdag 17 mei

Omgaan met games en sociale
media – inschrijven en info:
E huisvanhetkind@opwijk.be
T 052 89 50 27
Hof ten Hemelrijk
van 19.30 tot 21.30 u. - org. Huis
van het Kind i.s.m. Dienst Welzijn

Woensdag 18 mei

Naaiavond
Hof ten Hemelrijk – van 19.30 tot
22 u. – org. Femma Opwijk

Donderdag 19 mei

Sterk communiceren als
vereniging – Vorming 3:
Communicatie XL – inschrijven:
E vrijetijd@opwijk.be
Hof ten Hemelrijk – van 19 tot
22 u. – org. Dienst Welzijn i.s.m.
Dienst Vrije Tijd

Zaterdag 21 en
zondag 22 mei

Camping Goegezind
info en inschrijven:
https://goe-gezind.be/
camping-goegezind
Opwijk org. goeGEZINd

Woensdag 25 mei

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

Vrijdag 27 mei

Aalsterse dialectenwandeling –
www.femma.be/groep/opwijk
org. Femma Opwijk

Zondag 29 mei

Rommelmarkt - Opwijk-Centrum
van 13 tot 17.30 u - org. ORC

Maandag 30 mei –
donderdag 30 juni

Blockspot - Nijdrop
org. Nijdrop i.s.m. jeugddienst

Maandag 30 mei

Lezing ‘Sandwich generatie’
door Erna Claes – inschrijven:
E neosopwijk@gmail.com
(gratis voor NEOS-leden,
niet-leden betalen € 10)
Hof ten Hemelrijk – 14 u.
org. Neos Opwijk

juni

Zaterdag 4, zondag 5 en
maandag 6 juni

Gildefeest en Koningschieting
org. Koninklijke Sint-Pietersgilde
Mazenzele

Zaterdag 4 juni

Parkenparade:
Wandelingen Fwiet Fwiet met
Begijn Le Bleu - inschrijven:
https://reservaties.opwijk.be
UITVERKOCHT
De Vedderboom – 7 u. en 10 u.
org. Dienst Vrije Tijd
Taiji en Qigong met Marc
Heyvaert - inschrijven:
https://reservaties.opwijk.be
Park Hof ten Hemelrijk – 13 u.
org. dienst Toerisme
Hatha yoga met Luc Bael
inschrijven: https://reservaties.
opwijk.be
Park Hof ten Hemelrijk – 15 u.
org. Dienst Toerisme

Zondag 5 juni

Parkenparade:
Taiji en qigong met Marc
Heyvaert - inschrijven:
https://reservaties.opwijk.be
Park Hof ten Hemelrijk – 10 u.
org. Dienst Toerisme
Ashtanga Vinyasa yoga met
Joeri Roelandt - inschrijven:
https://reservaties.opwijk.be
Park Hof ten Hemelrijk – 11 u.
org. Dienst Toerisme

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 18u 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.

Beleef het dagelijks leven in OPcura en geniet mee

15 mei
2022

ZONDAG

OPcura, op en top wonen en leven!
Kom jij ook kennis maken met welzijnsvereniging OPcura?
Een zorgcampus met tal van diensten in het hart van Opwijk, op wandelafstand van het park. Ontdek tijdens een van de rondleidingen al onze
diensten. Verkrijg info over werken in onze organisatie. Beleef interactief
onze (preventieve) ondersteuning aan ouderen, personeel, familie,
vrienden, de buurt, ... Kom mee genieten van zalige zoetigheden en laat
je trakteren op een optreden van Dirk Bauters en Vanessa Chinitor.
Welzijnsvereniging OPcura Zorgcampus Opwijk
Kloosterstraat 75 / 1745 Opwijk / T 052 36 59 40 /
E info@opcura.be / https://opcura.opwijk.be
Zondag 15 mei 2022, van harte welkom van 14 tot 18 uur.

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

OPcura

opendeur

14u00 - 18u00

www.dagvandezorg.be

Welzijnsvereniging OPcura
Zorgcampus Opwijk
Kloosterstraat 75
1745 Opwijk
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OPcura

Wat valt er in mei allemaal te beleven
in Lokaal Dienstencentrum Den Hopstaak?
Kaart- en Rummikubnamiddag

Gratis
Woensdag 4 mei van 13.30 tot 15 uur in zaal Aurelia

Kaart- en Rummikubnamiddag
Gratis
Woensdag 25 mei van 13.30 tot 15 uur in zaal Aurelia

Stoelyoga

Gratis
Donderdag 5 mei van 14 tot 15 uur in zaal Satijn

Stoelyoga
Gratis
Donderdag 26 mei van 14 tot 15 uur in zaal Satijn

Handwerk in Den Hopsteek

Gratis
Dinsdag 10 mei van 14 tot 15.45 uur in zaal Satijn

Ouderwetse gezelschapsspelletjes
met verwenkoffie

Filmnamiddag

Dinsdag 31 mei van 14 tot 15.45 uur in zaal Satijn
Prijs: € 5 / € 2 reductietarief

Dinsdag 10 mei van 14 tot 15.45 uur in zaal Satijn
Film: Mijn Vader is een Saucisse.
Prijs: € 5 / € 2 reductietarief

Kaart- en Rummikubnamiddag

Gratis
Woensdag 11 mei van 13.30 tot 15 uur in zaal Aurelia

Stoelyoga 

Gratis
Donderdag 12 mei van 14 tot 15 uur in zaal Satijn

Dag van de Zorg

Gratis
Zondag 14 mei van 14 tot 18 uur in OPcura,
Kloosterstraat 75
Met o.a. diverse rondleidingen om 14, 15 en 16 uur.
Optreden van Dirk Bauters en Vanessa Chinitor om
15.30 uur.

Wenskaarten maken
17 mei van 14 tot 15.45 uur in zaal Satijn
Prijs: € 5 / € 2 reductietarief

Kaart- en Rummikubnamiddag

Gratis
Woensdag 18 mei van 13 tot 15 uur in zaal Aurelia

Stoelyoga 

Gratis
Donderdag 19 mei van 14 tot 15 uur in zaal Koolwitje

Handwerk in Den Hopsteek

Gratis
Dinsdag 24 mei van 14 tot 15.45 uur in zaal Aurelia

Infosessie: Gezond ouder worden en alcohol
Dinsdag 24 mei van 14 tot 15.45 uur in zaal Satijn
Gratis

Diensten:

Sociaal restaurant
• Elke dag om 12 uur:
soep, hoofdgerecht en dessert.
• Prijs: € 8
Infopunt ouderen
• Vrijdag van 10 tot 12 uur
E denhopstaak@opcura.be / T 052 36 59 14
Vervoer
Wil je graag naar onze activiteit of het sociaal
restaurant komen, maar ben je niet in
de mogelijkheid om op eigen houtje tot hier
te geraken? Dan kan je vervoer aanvragen.
Een enkele rit kost € 2,50. Aanvragen kan via
E denhopstaak@opcura.be of T 052 36 59 14.
Vrijwilligers
Het Lokaal Dienstencentrum komt onder meer
tot stand door de dagelijkse inzet van onze
enthousiaste vrijwilligers. Zij ondersteunen onder meer de activiteiten, helpen in het sociaal
restaurant en houden de cafetaria open. Heb jij
ook interesse om vrijwilliger te worden in Den
Hopstaak? Contacteer ons dan voor meer info!
T 052 36 59 14 of E denhopstaak@opcura.be.
Lokaal Dienstencentrum Den Hopstaak
Kloosterstraat 75 / T 052 36 59 14
E denhopstaak@opcura.be

