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edito
Beste burgers
Eerst en vooral wil ik alle studenten enorm veel succes wensen voor
de aankomende examens!
Na deze intense periode van studeren, kunnen ze - na een lange
afwezigheid van al wat leuk was - eindelijk terug genieten van een
gezellig terras. Samen met de vrienden of familie. En zelfs tijdens de
talrijke kermissen.
Die gaan na meer dan 2 jaar opnieuw op gewone wijze door. Iets waar we allemaal zo hard naar uitkijken.
Terug naar de gewone levenswijze. Hopelijk zijn we nu klaar met al die mondmaskers en afstanden tussen
onze geliefden.
Zo kunnen we weer volop gaan genieten van een spetterende en welverdiende vakantie.
William Engels
Schepen Openbare werken, Verkeer en mobiliteit, Begraafplaatsen en publieke ruimten,
Nutsvoorzieningen, Waterlopen en bestrijden wateroverlast

vrije tijd

Zomerkermis breidt uit naar Borchtsite
Het kan en het mag: uit ons kot komen en
samen een fijne zomer beleven! In onze
gemeente trappen we de zomervakantie af met
een volwaardige editie van de zomerkermis.
Neem de tijd om het programma (p. 16-17)
aandachtig door te lezen, want het biedt voor elk
wat wils en dat tien dagen lang!
Ook onze vaste foorkramers zijn weer te gast
op de zomerkermis. Zij stellen zich ’s vrijdags na
de markt op en verwelkomen jou en jouw gezin
vanaf zaterdag met een brede glimlach. Nieuw
dit jaar is de kermiszone op de Borchtsite.
Daar vind je de grotere attracties zoals de Rups,
de Polyp, de G-Force en de Lambada, maar ook

een lunapark, de trampolines, de kinderbuggy’s
en eetkramen.
Volgens deze opstelling sluiten beide
kermiszones perfect op mekaar aan en blijft
de parking op het Hof ten Hemelrijk vrij
voor wie met de auto naar het centrum zou
afzakken. Bovendien kunnen we alle grote
attracties een plaats geven – rekening houdend
met de strengste brandveiligheidsvoorschriften
– en kunnen we het kerkplein ombouwen tot
een afgesloten evenementenzone met een
podium en een groot kermisterras.
Dat wordt feesten, eindelijk!

Volledige kermiszone:
www.opwijk.be/kermisplan
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gemeente

Verkeersadviesraad
Op dit moment staat bij de verkeersborden van Suske en Wiske
het zebrapad centraal. Hou dus extra rekening met voetgangers
en fietsers die te voet het zebrapad oversteken.
Wettelijke bepalingen
• Als er binnen een afstand van 20 meter een oversteekplaats
voor voetgangers of een zebrapad is, dan moeten voetgangers
dit gebruiken.
• Fietsers mogen het zebrapad ook gebruiken,
maar moeten van de fiets afstappen en te voet oversteken.
• Voetgangers die op het zebrapad stappen, of het willen gebruiken, moet je altijd voorrang geven. Rij dus heel voorzichtig als je een oversteekplaats nadert.
• Je mag nooit een bestuurder inhalen die vertraagt of stopt voor een zebrapad.
• Je mag niet op een zebrapad parkeren of even stilstaan om bijvoorbeeld iemand te laten in- of uitstappen.
• Ook mag je niet parkeren of stilstaan op de rijbaan tot op 5 meter voor de oversteekplaats.
• Voorbij een oversteekplaats mag je wel parkeren en stilstaan, behalve als verkeersborden het daar verbieden.
• Rij je in een file met traag verkeer en is de auto voor jou net over de oversteekplaats gereden en opnieuw
gestopt? Dan mag jij niet stoppen op de oversteekplaats, maar moet je dat doen voor de oversteekplaats.
SAMEN ZORGEN WE VOOR VEILIG VERKEER OPWIJK.
De verkeersborden van Suske en Wiske zijn een initiatief van het Opwijks Verkeersplatform Amigo,
de Opwijkse basisscholen en gemeentebestuur Opwijk.

Bezorgd over mogelijke invulling brouwerijsite
Begin dit jaar raakte bekend dat brouwbedrijf AlkenMaes al haar activiteiten aan de Ringlaan in Opwijk
stopt en de brouwerijsite verkoopt. De gemeente
heeft de uitdrukkelijke doelstelling om erop toe te
zien dat de toekomst van de site een meerwaarde is
voor het centrum van Opwijk en dus niet een louter
woonproject is. Daarom werpt het gemeentebestuur
zich op als een partner om, samen met Alken-Maes
en de kandidaat ontwikkelaars, op zoek te gaan naar
een invulling met meerwaarde voor Opwijk.
Helaas heeft het gemeentebestuur moeten vaststellen dat de interpretatie die Alken-Maes aan het ruimtelijk uitvoeringsplan geeft, uitgaat van een maximale
en dense invulling van de site. Dit stemt niet overeen
met de visie van de gemeente en is bovendien geen
kwalitatieve invulling die de ‘toets van de goede
ruimtelijke ordening’ zonder enige twijfel doorstaat.
We reiken dan ook de hand naar potentiële kopers/

ontwikkelaars om hun ontwerpplannen af te toetsen
met de gemeente. Dit lijkt ons voor dit strategisch
project meer dan wenselijk. Zo kan de visie van de
gemeente rond de brouwerijsite worden toegelicht.
We reiken verder de hand naar Alken Maes om onze
expertise ter beschikking te stellen bij het beoordelen
van de kandidaat kopers. We zien hierin een win-win
voor alle partijen die onrealistische verwachtingen en
daarbij horende risico’s verkleint voor alle partijen.
De dialoog daarover met het gemeentebestuur is
lopende.
De brouwerij is sinds 1790 actief op het grondgebied
van onze gemeente. Alken-Maes verkoopt de site
omdat het van oordeel is dat het in Opwijk de steeds
stijgende volumes niet langer op een duurzame
manier kan produceren. Het lijkt ons dan ook logisch
dat Alken-Maes op zoek gaat naar een partner
duurzame invulling aan de site wil geven.
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woonloket

Tijdelijke aanvraagstop renovatiepremie
en energiepremies in afwachting
nieuwe Mijn VerbouwPremie
De renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen en verschillende energiepremies van Fluvius worden
vanaf 1 juli 2022 geïntegreerd in Mijn VerbouwPremie. Vanaf 1 oktober 2022 kan men effectief
de nieuwe Mijn VerbouwPremie aanvragen.
Concreet:
• Tot en met 30 juni 2022: renovatiepremie
Wonen-Vlaanderen en energiepremies
Fluvius online/op papier aanvragen
volgens de huidige voorwaarden.
• Vanaf 1 juli 2022 tot en met 30
september 2022: geen premies meer
aan te vragen voor categorieën van
werken die onderdeel zijn van Mijn
VerbouwPremie.
• Vanaf 1 oktober 2022:
Mijn VerbouwPremie online aanvragen.

SLUITING
PREMIELOKETTEN*
OP 30 JUNI 2022
AANVRAGEN MIJN
VERBOUWPREMIE
* Betreffende de premies van Fluvius en Wonen-Vlaanderen

Premies tijdelijk niet aanvraagbaar:
Het huidige premieloket van Fluvius, zowel
op papier als digitaal, sluit vanaf 1 juli 2022 voor
volgende premie-aanvragen:
• Premie dakisolatie
• Premie muurisolatie
• Premie vloerisolatie
• Premie hoogrendementsglas
• Premie warmtepomp (behalve hybride
warmtepomp)
• Premie zonneboiler
• Premie warmtepompboiler
Andere premies (EPC-labelpremie, premie voor
zonnepanelen, premie voor hybride warmtepomp,
premie voor sturing elektrische warmte …) kunnen
na 1 juli 2022 nog steeds bij Fluvius worden
aangevraagd. De energiepremie van Fluvius voor
een condensatieketel voor beschermde afnemers
verdwijnt helemaal op 1 juli 2022.
Het premieloket van de renovatiepremie van
Wonen-Vlaanderen sluit ook op 1 juli 2022,
behalve voor condensatieketels op gas voor eigenaarbewoners met een laag inkomen en voor verhuurders
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die onderdeel worden van Mijn VerbouwPremie

www.mijnverbouwpremie.be

via een sociaal verhuurkantoor. Tot en met 30 juni
2022 kan je de oude renovatiepremie nog aanvragen
(eerste of tweede schijf van de aanvraagprocedure)
volgens de huidige voorwaarden.
Aanvragen op papier worden niet meer aanvaard in
Mijn VerbouwPremie. Indien je nog een papieren aanvraag wil indienen, moet dit voor 1 juli 2022 gebeuren.
Oud of nieuw premiesysteem?
Wens je nog een premie aan te vragen aan de huidige
voorwaarden bij Fluvius en/of de renovatiepremie,
doe dit dan zo snel mogelijk, want na 30 juni 2022 is
dit niet meer mogelijk.
In veel gevallen kan het echter interessanter zijn om te
wachten met een premieaanvraag op de opening
van het nieuwe digitale aanvraagloket van Mijn
VerbouwPremie op 1 oktober 2022. Zeker voor eigenaar-bewoners met een laag of gemiddeld inkomen,
die momenteel in aanmerking komen voor de renovatiepremie, kan dit een hogere premie opleveren. Je
hoeft niet te wachten met uitvoering van de werken
om in aanmerking te komen voor Mijn VerbouwPremie.

Raadpleeg de simulator
Via de simulator kan je snel berekenen welke
premie en welk premiebedrag je kan krijgen
voor de verschillende categorieën van werken
binnen Mijn VerbouwPremie. Je vindt de
simulator op https://apps.energiesparen.be/
simulator-mijnverbouwpremie.
Geen dubbele premie voor dezelfde werken
Vroeg je voor 1 juli 2022 de renovatiepremie en/of
een premie aan bij Fluvius, dan kan je voor dezelfde
werken Mijn VerbouwPremie niet meer aanvragen.
Indien je toch al een isolatie- of glaspremie bij

Fluvius hebt aangevraagd voor 1 juli 2022, kan je
binnen Mijn VerbouwPremie nog wel een premie
aanvragen voor andere werken zoals een nieuw dak,
nieuwe ramen of nieuwe gevelbekleding.
Meer informatie:
Details en voorwaarden:
www.mijnverbouwpremie.be /
E mijnverbouwpremie@vlaanderen.be.
Woonloket Opwijk / Ringlaan 20
T 052 36 51 46 / E woonloket@opwijk.be

milieu

Infomoment groepsaankoop
regenwatertonnen
Gemeente Opwijk organiseert in samenwerking
met Klimaatpunt en Haviland Intercommunale een
groepsaankoop voor bovengrondse regenwatertonnen.
Hierover berichtten we in Infoblad gemeente Opwijk
maart 2022.
Het installeren van een bovengrondse ton is
eenvoudig en heeft verschillende positieve
gevolgen. Zo kan je het regenwater dat werd
opgevangen hergebruiken om je auto of fiets te
wassen, of om de planten in je tuin water te geven.
Bovendien zorgt een geïnstalleerde ton voor de
beschikbaarheid van gratis regenwater in plaats van
kostelijk drinkwater. Tot slot kan een regenwaterton
zorgen voor een bufferend vermogen. Bij een
hevige regenbui zal het regenwater worden
opgevangen in de regenwaterton, vooraleer het
terecht komt op de bodem of in de waterafvoer.
De kans op wateroverlast wordt dus door middel
van een regenwaterton verkleind.
Werkwijze en infomoment
• Het aanbod van de groepsaankoop werd
recent gekozen door een werkgroep van
enthousiaste burgers, die mee beslissen aan

•

•
•

•

welke voorwaarden de regenwatertonnen
moeten voldoen en welke eisen gesteld
worden aan de leverancier(s).
De gekozen firma geeft op dinsdag 14 juni
2022 om 19.30 uur een toelichting in GAC II
(trouwzaal), Ringlaan 20.
Geïnteresseerde inwoners kunnen nadien
hun regenwaterton naar keuze bestellen.
De burger zal een offerte ontvangen van
de leverancier en betaalt deze binnen de
gestelde termijn.
De burger gaat de regenwaterton afhalen
op een centrale locatie in de gemeente of
laat deze leveren en installeren door een
installateur van 3WPlus.

Meer info:
Haviland Intercommunale / E milieu@haviland.be
M 0485 44 11 21 / www.haviland.be
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cultuur
GEMEENSCHAPSCENTRUM HOF TEN HEMELRIJK

Kloosterstraat 7 / 1745 Opwijk
T 052 36 51 08 / E gc.info@opwijk.be
www.opwijk.be

Tickets: https://reservaties.opwijk.be

TICKETS BESCHIKBAAR VANAF ZATERDAG 11 JUNI 2022 / 9 UUR
Tickets reserveer je online via https://reservaties.opwijk.be
De burelen in Hof ten Hemelrijk zijn die dag uitzonderlijk geopend van 9 tot 12 uur.
Wij staan aan de start van een nieuw cultureel seizoen in Hof ten Hemelrijk én op locatie! Groot en
klein, jong en oud komen aan hun trekken. De programmabrochure voor seizoen 2022-2023 valt begin
juni in je brievenbus. Het is fijn te zien dat mensen vertrouwd zijn met het online ticketsysteem.
Bij de aankoop van je tickets kan je nog steeds gebruik maken van je cultuurcheque.
Op zaterdag 10 september 2022 trekken wij ons seizoen op gang met VLAANDEREN ZINGT,
een groots meezingevenement op de markt in Opwijk!
Het is aan LAÏS om op donderdag 22 september 2022 het cultureel seizoen te openen in
GC Hof ten hemelrijk, waar jullie worden verwelkomd door de Lakeien!
Ontdek hier alvast het programma voor de maand september.

MUZIEK / VOLKSFEEST

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2022 / 20 u.

VLAANDEREN ZINGT

en van Will Tura en Clouseau tot Samson & Gert.
Iedereen krijgt ter plaatse een gratis zangkrantje.
Dit krantje is de leidraad doorheen de avond:
je vindt er de liedjesteksten in, maar je kan er
ook mee zwaaien en je enthousiasme tonen.
Vlaanderen Zingt is immers één groot volksfeest!

Vlaanderen Zingt: hét meezingevenement komt
opnieuw naar Opwijk!
Vlaanderen Zingt, dat is meezingen met populaire
liedjes die tot het collectief geheugen behoren.
Heel wat liedjes in onze eigen taal, maar ook in
andere talen. Allemaal nummers die herinneringen
oproepen, waarbij je uit de bol gaat en die je heel
gemakkelijk zelf meezingt.
Zing dus mee uit volle borst en laat je gaan op
succesnummers van Abba tot Willy Sommers,
van John Denver over Édith Piaf tot Robbie Willams
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Het programma bestaat uit twee delen:
in het eerste deel warmt de Vlaanderen Zingt
Band je op. Daarna zingen we allemaal samen met
podiumzangers uit plaatselijke verenigingen.
Wil je je als vereniging engageren om van op
het podium het publiek warm te maken? Stuur
dan een e-mail naar gc.info@opwijk.be
Locatie: Markt Opwijk-Centrum
Dit evenement is toegankelijk voor personen
met een beperkte kennis van het Nederlands.
Vrije toegang

MUZIEK / SEIZOENSOPENER!

DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2022 / 20.30 u.

LAÏS

DE LANGSTE NACHT (TRY-OUT)
Eindelijk is het
zover: Laïs is terug!
Na een releasepauze van meer
dan 8 jaar,
brengt Laïs een
nieuwe plaat uit.
Deze tournee
luidt een nieuw
hoofdstuk in
voor Jorunn en Nathalie, die voortaan als duo
verdergaan. Met beide voeten op de grond hebben
ze de succesformule van Laïs herontdekt en
uitgediept. Zo staan ze niet alleen in de Vlaamse
klei, maar ook in de wereld.
De twee dames worden voor deze nieuwe plaat
bijgestaan door hun beide partners: Bjorn Eriksson
en Tomas de Smet. De twee bloedbroeders van
het voormalige Zita Swoon stappen zo mee in een

academie
Alle info:
www.liedekerke.be/
ABAK

wereld vol Vlaamse magie, uitheemse ritmes en
oriëntaalse klanken.
Jorunn en Nathalie beloven zichzelf te blijven, te blijven verrassen en vijanden te bekeren. Met zeer veel
goesting zijn beide koppels erin gevlogen en hebben
een prachtige plaat gemaakt. Deze klinkt vertrouwd
en verrassend tegelijk. Ze worden op het podium
bijgestaan door multi-instrumentaliste en zangeres
Esther Lybeert (The Antler King, ex Hooverphonic),
gitarist Tom Theuns (Aurélia, ex Ambrozijn) en
drummer Roel Poriau (Rumbaristas, ex Think of
One). De versmelting van de muzikale werelden van
deze topmuzikanten en volbloedzangeressen heeft
niet meer uitleg nodig. Sluit je ogen, geniet en dans.
Dit is een voorstelling met staand publiek.
Om de opening van het cultureel seizoen
feestelijk in te zetten, verwelkomen De Lakeien
je vanaf 19.15 uur met een drankje. Ze zorgen
voor een feestelijke en stijlvolle ontvangst. Jong,
volwassen, stijlvol of hip, bij onze lakeien voelt
iedereen zich VIP.
Tickets: VVK € 14 / Reductie € 13 / Kassa € 16

De inschrijvingen zijn geopend!
In de academie voor
Beeldende en Audiovisuele
Kunsten kan je tussen 6 en 17
jaar Beeldatelier volgen. Als
volwassene ga je aan de slag
met teken- en schilderkunst en
fotografie. In september kan je
een gratis proefles meemaken.
Kinderen en jongeren: in de Sint-Annasite
Volwassenen: atelier in De Boot
Inschrijven kan online tot 30 juni en van
1 september of zolang er plaats is (zie website)
053 64 55 97
gabk@liedekerke.be
www.liedekerke.be/ABAK
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CULTUREEL SEIZOEN 2022-2023

GC HOF TEN HEMELRIJK
AVOND- EN FAMILIEVOORSTELLINGEN
Bestel je tickets online via reservaties.opwijk.be

Kloosterstraat 7 / 1745 opwijk
T 052 36 51 08 / E gc.info@opwijk.be
www.opwijk.be
MUZIEK / VOLKSFEEST
ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2022
/ 20 u.

VLAANDEREN ZINGT

THEATER
DONDERDAG 13 OKTOBER 2022
/ 20.30 u.

PASCALE PLATEL
& BEN SEGERS

KOM NE KEER BINNEN

FAMILIE
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022
/ 15 u. / 17 u.

SINTVOORSTELLING
DE PEATLES
WORKSHOP
DINSDAG 8 NOVEMBER 2022
/ van 19 tot 21 u.

INITIATIE KERAMIEK

i.s.m. Avansa Halle-Vilvoorde

MUZIEK / SEIZOENSOPENER!
DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2022
/ 20.30 u.

THEATERSHOW
DONDERDAG 17 NOVEMBER 2022
/ 20.30 u.

LAÏS

DE LANGSTE NACHT (TRY-OUT)

LIEVEN SCHEIRE
VERTELNAMIDDAG
ZATERDAG 15 OKTOBER 2022 / 15 u.

ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE (A.I)
(TRY-OUT)

JULES EN ANNEMIE
BEREBROUCKX
BOEKSTARTDAG

HUMOR
DONDERDAG 27 OKTOBER 2022
/ 20.30 u.

SOE NSUKI
QUIZ
VRIJDAG 7 OKTOBER 2022 / 20 u.

SOENAMI (TRY-OUT)
i.s.m. Nijdrop (tickets via Nijdrop)

DE SCHRIJFWIJZEN

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN
ZONDAG 20 NOVEMBER 2022
/ vanaf 10.30 u.

FROEFROE EN
AMADEO KOLLECTIF
i.s.m. Jeugddienst
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TICKETS BESCHIKBAAR
VANAF ZATERDAG 11 JUNI 2022 OM 9 UUR.

FAMILIE

HUMOR
DONDERDAG 9 FEBRUARI 2023
/ 20.30 u.

MUZIEK / NAMIDDAGCONCERT
ZONDAG 19 MAART 2023 / 15 u.

i.s.m. Nijdrop

HANS COOLS
COOLS & ZONEN

TENTOONSTELLING
DONDERDAG 12 T.E.M.
22 JANUARI 2023

MUZIEK
DONDERDAG 16 FEBRUARI 2023
/ 20.30 u.

HISTORY OF SONGFESTIVAL

WINTERHAPPENING
ZONDAG 8 JANUARI 2023
/ vanaf 19 u.

PAUL VERMEIREN

DE KUNST VAN BOERMAN
WORKSHOP
ZATERDAG 14 JANUARI 2023
/ van 14 tot 17 u.
ZONDAG 15 JANUARI 2023
/ van 9.30 tot 12.30 u.

AXL PELEMAN, NEEKA,
ESTHER LYBEERT,
WOUTER MATTELIN,
MAARTEN FLAMAND

HUGO MATTHYSEN,
RONNY MOSUSE EN
ARAM VAN BALLAERT

HURORAM (AVANT-PREMIÈRE)
i.s.m. Nijdrop

PYROGRAFIE

HOUTBRANDEN VOOR
BEGINNERS
MUZIEK
DONDERDAG 26 JANUARI 2023
/ 20.30 u.

FAMILIE
ZONDAG 16 APRIL 2023

GENE THOMAS

STRIPDORP

KOM WAT DICHTERBIJ

MUZIEK
DONDERDAG 2 MAART 2023
/ 20.30 u.

MEER DETAILS EN
EEN OVERZICHT VAN
DE HUISKAMERCONCERTEN VIND JE
IN ONZE BROCHURE.

LENA

FAMILIE
ZONDAG 5 MAART 2023 / 11 u.

SALIBONANI
ARABELLA
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bibliotheek

Zomerzoektocht in de bib
met Vlieg en Vliegje
van 1 juli tot en met 31 augustus 2022
Na twee jaar
zonder zoektocht, zijn er
deze zomer
opnieuw twee
schatkisten
verstopt in de
bibliotheek. De
jongste bezoekers (van 3 tot
6 jaar) gaan dan op jacht naar de schat van Vliegje,
kinderen van 7 tot 12 jaar gebruiken hun speurneus
voor de schat van Vlieg.
In de schatkist zit dit jaar voor elke schattenjager
een stickervel om mee naar huis te nemen. Maar
een schattenjager pronkt graag heel het jaar door
met de buit van de zoektocht in de zomer. Daarom

winnen de eerste 100 winnaars de Schatten van
Vlieg sleutelhanger!
Op de achterkant van elk stickervel vind je een
unieke code terug. Die code voert de schattenjager
dan in op www.schattenvanvlieg.be. Zo maak je
kans op een familieweekend!
Wat houdt dat familieweekend in?
Een origineel weekendverblijf in Barak de Vinck
(Ieper). Dit is een vakantiehuisje waarin je leeft zoals
100 jaar geleden: weg van alle drukte, op het ritme
van de natuur. Heerlijk ontbijt op zaterdag- en
zondagochtend.
TIP: Ook andere bibliotheken, musea en cultuurhuizen organiseren Vlieg-zoektochten. Hoe meer
schatten je zoekt, hoe meer codes je kan verzamelen.

Zomerverhalen voor jonge kinderen
Leesfoor in juni …

De voorlezers van de Leesfoor
bereiden alweer toffe verhalen
voor tegen woensdagen 8 en 22
juni 2022. Afspraak telkens van
14.30 tot 15 uur in de Groene
Zaal. Begint je spaarkaart al
vol te raken? Goed zo! Vijf
klevertjes ruil je om voor een
lief klein boekje dat helemaal
van jou blijft en dus mee in de
reiskoffer kan.

… en Fundels in juli en augustus

Zorg dat je erbij bent in juni, want in juli en augustus
nemen onze vrijwilligers ook vakantie. Twee
maanden lang is het aan de mama’s, papa’s, meters,
peters, oma’s, opa’s en monitors Het Speelhuis of
jeugdbeweging om voor te lezen.
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Grappig, griezelig of spannend … moeilijk is het
niet en de kwaliteitsvolle tijd met je kind(eren)
geeft zoveel voldoening! De bib helpt je graag
met massa’s toffe prentenboeken, hoorspelen en
luisterboeken (cd) en digitale fundels. Deze leen je
zelfs van thuis uit met je Mijn Bibliotheek-profiel.

Boem! Boekenslag!

Jaarmarktdag - 28 juni 2022 van 9 tot 13 uur – Groene Zaal
Traditiegetrouw organiseert de bibliotheek op jaarmarktdag een grote boekenverkoop. Op die manier
maken boeken die al wat ouder zijn of niet veel
meer worden uitgeleend, systematisch plaats voor
de allernieuwste aanwinsten.
De berging van de bibliotheek bulkt momenteel
van boeken die we het afgelopen jaar gewied
hebben! Wees dus maar voorbereid op een arsenaal

Vergeet de Drie Wijzen
Opwijk organiseert de Schrijfwijzen!
Astrid Philips van de ochtendshow op radio Nostalgie
daagt op vrijdag 7 oktober
2022 individuele taalliefhebbers én plaatselijke
quizploegen uit om mee te spelen met
De Schrijfwijzen. Plaats van het gebeuren is zaal
De Kersenpit in Mazenzele.
Deze avond is een organisatie van Creatief Schrijven
vzw, krant De Standaard en de bibliotheek van
Opwijk. Verwacht géén klassiek of saai dictee vol
tongbrekers en hersenkrakers, maar wel een ludiek
en laagdrempelig taalspel in een toffe sfeer.
Je hoeft dus niets voor te bereiden, zeker en vast
niet te studeren en of een spellingswonder te zijn
om mee te doen. Creativiteit en stalen zenuwen
daarentegen zijn cruciaal om de overwinning
in de wacht te slepen. In de prijzenpot zitten
verschillende exclusieve cadeaus (gouden pen en
andere) voor de beste individuele speler, het beste
team en de winnaar van het spelling-bee-spel.
Zorg ervoor dat je dit niet moet missen. Noteer
alvast 7 oktober 2022 in jouw agenda en spreek
reeds af met vrienden of familie. (Meer informatie
in het Infoblad van augustus!). Inschrijven van
15 augustus tot 15 september 2022. Kostprijs
€ 3 per deelnemer (één consumptie inbegrepen).

jeugdige- en volwassenen fictie, non-fictie en
tijdschriftpakketten.
Boeken gaan de deur uit tegen € 0,50 per stuk.
Per 8 stuks krijg je er 2 gratis bovenop! Elke bezoeker
krijgt ook één dun boekje naar keuze gratis!
Kom een voorraad tuin- en strandlectuur inslaan.
Ontwerp een boekenstapeltje op je nachtkastje.
Maar wees alleszins paraat!

gedicht

Zomer
Zomer vrolijk en blij
De bloemen bloeien, de bomen geven vruchten.
De mensen hun humeur is op en top.
Dartelend over de weide springen jonge nieuwe
levens het groene gras op.
De koude, kille winterdagen liggen ver achter ons.
Het is het moment van plons plons plons!
De natuur verandert in zijn geheel,
dit goede weer doet ons allemaal veel.
Laat de bijtjes zoemen van bloem tot bloem,
laten doen wat ze het beste doen.
Laten we genieten van elke dag,
opstaan met een lach!
Even stilstaan bij de mensen die we moeten missen in
het leven,
hen gedenken al is het maar heel even.
Verder genieten van de zonnestralen moeten we doen,
terwijl gooien we naar boven een dikke zoen.
Laat de zomer maar komen ze is zeker welkom,
De koele bries, de goedgezindheid en de zon.
Debby De Croes
Dorpsdichter Opwijk
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sport

Kampioenschap van Opwijk
voor wielertoeristen
Smeer alvast de fietsbenen in! Op vrijdag 24 juni
2022 organiseren we opnieuw het Kampioenschap
van Opwijk voor Wielertoeristen.

in de cafetaria van Sporthal Heiveld. Neem
je identiteitskaart mee! Het startsignaal volgt om
20 uur t.h.v. de sporthal (Heiveld 65).

De renners leggen 18 ronden af om zo aan 63 km
te komen. De gemiddelde snelheid van de voorbije
edities schommelde rond de 42 km/u.

Vergeet niet: ex-inwoners (minstens 3 jaar in
Opwijk gewoond te hebben) nemen enkele dagen
op voorhand contact op met de sportdienst
(E sportdienst@opwijk.be / T 052 36 51 07) om hun
deelname te laten bevestigen.

Inschrijven kan de dag zelf van 18 tot 19.30 uur

Kermistornooi petanque
Het kermistornooi, een organisatie van de gemeentelijke sportdienst en Buurtcomité Esp,
vindt plaats op maandag 27 juni om 13 uur op de pentanqueterreinen aan de atletiekpiste Heiveld.

Inschrijven: gebeurt individueel – € 5 / persoon.
Inbegrepen: 2 drankbonnetjes en gebak.
Iedereen welkom om deel te nemen! Je hoeft
geen getrainde petanquer zijn.
Er wordt gespeeld in doubletten/tripletten.

Loting op de dag zelf.
Inschrijven kan t.e.m. zaterdag 18 juni 2022 op
de sportdienst.
Info: Sportdienst Opwijk / T 052 36 51 61 /
E sportdienst@opwijk.be.

Opwijk Zonder Grenzen
De 6e editie van de Opwijkse versie van Spel Zonder
Grenzen vindt plaats op zaterdag 2 juli 2022 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.
Dit bedrag krijg je op de dag zelf terug in de vorm
van drank- en eetbonnetjes.
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Inschrijven: E sportdienst@opwijk.be.
De deelnemende teams van de laatste editie (2019)
hebben bij de inschrijving voorrang op nieuwe teams.
Info: Sportdienst / Heiveld 65 /
T 052 36 51 07 / E sportdienst@opwijk.be

sport

10.000 stappen
in het
straatbeeld
10.000
stappen: Elke stap telt
2021: stappensignalisaties in het straatbeeld

stadhuis

spark

805

Gemeente Opwijk engageert zich in “10.000 stapinspiratiegids
- intersectorale
samenwerking
pen: Elke stap
telt”, het grootste
beweegproject
van & participatie
Vlaanderen. Het einddoel zijn gezondere inwoners die
deelgemeente duiken deze richtingsaanduidingen
meer bewegen en streven om 10.000 stappen per dag
op.
te zetten, dankzij een
combinatie van toffe
Extra aandacht
sensibilisering van
geven we aan de
burgers én beweegschoolomgeving.
Daar voorzien
vriendelijke buurten.
we aan de lagere
scholen ludieke
Opwijk focust
hinkstapspelen en
zich op leuke
engagementsbordjes
straatsignalisaties
waar we de kinderen
en beweegroutes.
en ouders extra
Met verschillende oriëntatiepalen die het
bedanken die te voet
aantal stappen vermelden, afstandsbordjes bij
of met de fiets naar
straten, aandachtstrekkers in de schoolbuurten
school toe komen.
en beweegroutes willen we onze inwoners
Laat de wagen wat meer staan en ga te voet. Stap voor
aanzetten tot bewegen en bewust maken van hun
stap bouwen we op deze manier aan een uitnodigende
mobiliteitsgedrag. In onze gemeente plaatsten we
buurt waar beweging en sociale cohesie centraal staan.
onder andere een sportwegwijzer (t.h.v. de sporthal)
Want: elke stap telt!
en een jeugdwegwijzer (t.h.v. Nijdrop). Ook in elke

onderwijs
Gezond GBS De Boot
Na de paasvakantie startten we in GBS De Boot met een gezonde week. Deze periode stond Nandoe in de kijker, de geluksvogel die staat voor een gezonde geest in een gezond lichaam.
Elke ochtend begonnen we met gymnastiek, groot en klein
genoot van dit moment.
Deze bijzondere week werd
afgesloten met een gezond
klasfeestje. Er stond heel wat
lekkers en uiteraard gezond
op het menu.
Meer info: www.gbsdeboot.be
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welzijn/sport

Sporteldag 2022
Op maandag 12 september 2022
vindt onze Opwijkse Sporteldag plaats,
dé sportdag voor 50-plussers.
De Adviescommissie Senioren, in samenwerking
met de gemeentelijke diensten Welzijn, Toerisme
en Sport organiseren die dag verschillende
sportactiviteiten in en rond het park van
Hof ten Hemelrijk in de Kloosterstraat.
Op het programma: fietsen, wandelen, meetschieten, kubb, petanque, yoga en tai chi.
Ook de beweegbank van Sport Vlaanderen zal
aanwezig zijn. Honger en dorst hoef je niet te
lijden. Elke deelnemer krijgt ook een gezond
lunchpakketje.

Deelnemen kan voor een halve dag
(voor- of namiddag) of voor heel de dag.
Inschrijven kan vanaf 15 juli 2022 via
https://reservaties.opwijk.be (Ticketing)
of via de cultuurdienst.
Info:
Toerisme / Kloosterstraat 7
T 052 36 51 75 / E toerisme@opwijk.be
Sportdienst / Heiveld 65
T 052 36 51 07 / E sportdienst@opwijk.be

gemeente

Zitdag invullen personenbelasting
De Federale Overheidsdienst Financiën (FOD
Financiën) organiseert dit jaar opnieuw zitdagen
voor het invullen van de belastingaangifte.
De zitdag voor inwoners van Opwijk vindt plaats
op vrijdag 10 juni 2022 van 9 tot 12 uur en
van 13 tot 15 uur.
Locatie: Gemeentelijk Administratief Centrum I /
Marktstraat 55 / Opwijk
Een medewerker van de FOD Financiën helpt je bij
het invullen van de belastingaangifte. Per afspraak
kan er 1 aangifte worden ingevuld.
Het is belangrijk om alle nodige documenten (fiscale
attesten …) en je e-ID mee te brengen. Kom je langs
op vraag van een derde, breng dat een kopie van
zijn/haar identiteitskaart en een volmacht mee.
Maak een afspraak via het onthaal:
• Telefonisch via 052 36 51 11: elke werkdag
tussen 9 en 12 uur
• Per e-mail naar onthaal@opwijk.be
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Vermeld je telefoonnummer en rijksregisternummer.
Je hoeft hiervoor niet te wachten tot het moment dat
het aangifteformulier in de bus valt.
Aandacht
De zitdag dient om belastingen in te vullen, niet om
een voorstel van aangifte te controleren.
Tip
• Je kan je aangifte ook altijd zelf invullen via
MyMinfin.be (Tax-on-web).
• Je kan ook zelf contact opnemen met
FOD Financiën om je te laten helpen bij
het invullen van je belastingaangifte.
Telefoneer naar 02 575 56 66 om
een afspraak te maken, zelfs als je je
aangifteformulier nog niet hebt ontvangen.
Een FOD-medewerker belt je dan terug
op de dag van de afspraak om samen de
aangifte in te vullen.
Onthaal / Marktstraat 55 / T 052 36 51 11 /
E onthaal@opwijk.be
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Zomerkermis 2022
Opwijk-Centrum
van vrijdag 24 juni t.e.m. zondag 3 juli
VRIJDAG 24 JUNI

18 u.
Openluchtmis Sint-Pauluskapel
	Nanovestraat
org. Sint-Paulusprocessiecomité
20 u.	Kampioenschap van Opwijk
voor wielertoeristen
Start en aankomst Sporthal Heiveld

MAANDAG 27 JUNI
13 u.

18 u.

Kermis petanquetornooi
Atletiekpiste Heiveld Org. Buurtcomité Esp
Optreden kerkplein Singel
De KetnetBand
(bij slecht weer Schuur Hof ten Hemelrijk)

ZATERDAG 25 JUNI

11 u.	Proclamatie Kunstenacademie
August De Boeck afd. Woord en Muziek
Sint-Annasite – Processiestraat
Naturarun & -walk Achilles
10 u. – 14 u. 6 km – 10 km - 16 km
Johnny’s Snoepjesrun
14 u. – 16 u. 200 m- 400 m - 700 m - 1000 m
Park Hof ten Hemelrijk
Organisatie Achilles-Run4Fun vzw
19.30 u.
Optredens
kerkplein Singel
19.30 u.
Sam Gooris
21 u.
DUK
22.30 u. DJ Nette Dubois
(bij slecht weer
	Schuur
Hof ten Hemelrijk)

ZONDAG 26 JUNI

10.30 u.	Eucharistieviering
met de Koninklijke
Harmonie De Volherding
– Sint-Pauluskerk
15 u.	118de Sint-Pauluspaardenprocessie
Heiveld
org. Sint-Paulusprocessiecomité
16.30 u.	Apotheose en zegening
Sint-Pauluspaardenprocessie
Singel
org. Sint-Paulusprocessiecomité
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19 u.
19 u.

Ballenworp
Kriekavond
Hof ten Hemelrijk – org. VK De Sjoeters

DINSDAG 28 JUNI

GROTE JAARMARKT
Prijskampen: € 6000 aan PRIJZEN
9 u.
Kleinvee – Hof ten Hemelrijk
10 u.
Rundvee (koeien, vaarzen, stieren)
Heiveld
	Kampioenschap van Opwijk
en algemeen dagkampioen
11u.
Prijsuitreiking honden
Hof ten Hemelrijk
13.30 u.
Uitreiking trofeeën kampioenschappen
	Verbinding Schoolstraat – Heiveld
Paarden: zware paarden, rijpaarden,
pony’s, ezels, Haflingers, Fjorden
en Freibergers.
Kampioenschap pony’s en ezels.
	Kampioenschap van Opwijk voor
zware paarden en rijpaarden.
9 u.
Rommelmarkt – gratis deelname
	Marktstraat – Processiestraat – Heiveld
Org. ORC

Café en terras cafetaria Hof ten Hemelrijk
Binnenkoer Hof ten Hemelrijk
9 u. – 16 u. Den Draad – De Sharona
	Animatie park
Hof ten Hemelrijk
9.30 u. – 12.30 u.
Ikaros
	Animatie op
de jaarmarkt
9.45 u. – 13.45 u.
	
Katrien Verfaillie
Pigeon on piano
	Animatie park
Hof ten Hemelrijk
11 u.
Brochettenfeest
	’t Schoolhuis
Schoolstraat 11
11 u. – 14 u. Graveren van fietsen
Hof ten Hemelrijk – org. AMOW
12 u.
Fietsenverkoop gemeente
Hof ten Hemelrijk
20 u.
Optreden Detox - Marktstraat –
org. café De Plets
21 u.
Jaarmarkt TD – Nijdrop – org. KSA Opwijk
9 u.

ZATERDAG 2 JULI

Opwijk zonder Grenzen
Park Hof ten Hemelrijk
	Zomerbar Nijdrop
tijdens Opwijk zonder Grenzen
19 u. – 1 u. Kermisverrassingsoptredens
kerkplein Singel
10 u.

ZONDAG 3 JULI
13 u.

15 u.

Rommelmarkt
Singel / Kloosterstraat – ORC
Optredens kerkplein Singel
Crazy Disco Show

WOENSDAG 29 JUNI

14 u. – 18 u. Prikkelarm kermismoment
19 u.
Kermisterras Nijdrop

DONDERDAG 30 JUNI

19 u.
Kom op tegen Kanker Fietscriterium
	Start aan café Kevers
(Nieuwstraat-Kalkestraat)
Wielerclub Op ’t Groot Verzet
19 u.
Kermiswandeling (gratis)
	Vertrek en info: Toeristisch Infopunt
Kloosterstraat 7
19 u.
Kermisterras Nijdrop

16.30 u.	Koninklijke Harmonie De Volherding
en Barbara Dex (bij slecht weer
Schuur Hof ten Hemelrijk)

VRIJDAG 1 JULI

Vrijdagmarkt Singel
Kloosterstraat - parking HtH
15.30 u.
Opening zomerbar Nijdrop
Dansen en zingen – Kerkplein Singel
19.30 u.
Horny Horses
21 u.
DJ Wies
org. Karbon en café De Zwaan
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NIJVERSEEL
KERMIS 2022
Van 8 t.e.m. 11 juli

Vrijdag 8 juli
Jaarmarktkring Hoop in de Toekomst
Huyse ter Kalkestraete
20.30 uur: Kermisopening
met optreden van de Opwijkse
coverband BLIND DATE

Kaffee Privee

Kermiscafé in samenwerking met OKV Stik in a Gelé

Zaterdag 9 juli
Jaarmarktkring Hoop in de Toekomst
Huyse ter Kalkestraete
Vanaf 13.30 uur: Openlucht Kermiscafé

Van 14 tot 17 uur: Vrije Gezinswandeling Dag 1 “Rond Nijverseelbeek”:
• in bubbelverband of individueel
• vrij vertrek / landelijke wegen in lusvorm / verkeersregels te respecteren
• gratis deelname / aanmelding bij vertrek verplicht (deelnemersblad)
• verrassing voor aangemelde deelnemers

Zondag 10 juli
Jaarmarktkring Hoop in de Toekomst
Huyse ter Kalkestraete

Vanaf 10.30 uur: doorlopend Openlucht Kermiscafé
Van 14 tot 17 uur: Vrije gezinswandeling Dag 2 “Rond Nijverseelbeek”:
• in bubbelverband of individueel
• vrij vertrek / landelijke wegen in lusvorm / verkeersregels te respecteren
• gratis deelname / aanmelding bij vertrek verplicht (deelnemersblad)
• verrassing voor aangemelde deelnemers
Vanaf 15 uur: Zang- en Muziekfeest met optredens van:
CANTABILEKOOR OPWIJK o.l.v. Emilie De Voght
KONINKLIJKE HARMONIE ST-CECILIA BAARDEGEM o.l.v. Jana Wieme
KONINKLIJKE HARMONIE DE VOLHERDING OPWIJK o.l.v. Jan Couck
Doorlopend Openlucht Kermiscafé

Kaffee Privee

Kermiscafé in samenwerking met OKV Stik in a Gelé

Maandag 11 juli
Jaarmarkt

19 uur: Gemeentelijke 11 JULIVIERING met officiële toespraken,
dorpsdichter en uitreiking cultuurprijs

M.m.v. Gemeentebestuur Opwijk
Voor dierhouders van Nijverseel, Kalkestraat, Groenstraat, Perreveld,
Klaarstraat, Nieuwstraat, Korruit en omgeving

aansluitend optreden van het duo
GEENA LISA en ERIC MELAERTS
i.s.m. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk - Gratis

10 uur: Kleinvee
11 uur: Paarden
20 uur: Prijsuitreiking in Huyse ter Kalkestraete door afvaardiging
Gemeentebestuur Opwijk.

21.30 uur: Optreden van
ANTOON, de TraktorTroubadour

Jaarmarktkring Hoop in de Toekomst
Huyse ter Kalkestraete

Kaffee Privee

Kermiscafé in samenwerking met OKV Stik in a Gelé

10 uur:
Opening Openlucht Kermiscafé
12 - 14.30 uur: Geburenetentje VLAANDEREN FEEST

Kaffee Privee

LOCATIES

Huyse ter Kalkestraete, Kalkestraat 112, 1745 Opwijk
Kaffee Privee (ex-De Werker), Nieuwstraat 135, 1745 Opwijk

GEDURENDE DE KERMISDAGEN

In en rond Huyse ter Kalkestraete:
Openlucht Kermiscafé opengehouden
door JAARMARKTKRING “Hoop in de Toekomst” sinds 1895
Gratis springkasteel
Programma
goedgekeurd
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- juli 2022door het college van burgemeester en schepenen - 1745 Opwijk.

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

Kermiscafé in samenwerking met OKV Stik in a Gelé

gemeente

Openbaar onderzoek
Ontwerp-PAS en plan-MER
Openbaar onderzoek van het ontwerp-PAS (Programmatische Aanpak Stikstof)
en het bijhorende plan-MER: van 19 april t.e.m. 17 juni 2022.
De Vlaamse overheid heeft een ontwerp-PAS
opgesteld. Daarbij werd ook een ontwerp planmilieueffectrapport (ontwerp-plan-MER)
opgemaakt dat de effecten van de PAS op het
leefmilieu onderzoekt.
De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft
als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van
de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees
beschermde natuur door de depositie van stikstof
op Speciale Beschermingszones aangewezen
in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H)
structureel en planmatig terug te dringen.
De PAS moet tevens een toekomstgericht,
werkbaar en rechtszeker kader bieden voor
vergunning- en toestemmingverlening, rekening
houdend met ecologische, sociale en economische
randvoorwaarden.
De PAS baseert zich op een gebiedsgerichte analyse
van de emissies en de depositie van stikstofoxiden
en ammoniak. De PAS is opgevat als een omvattend
realisatiegericht programma, met als belangrijkste
onderdelen:
• Brongerichte maatregelen om de emissie en
depositie van stikstof te verminderen.
• Een stikstofsaneringsplan met
herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit
en het natuurlijk milieu in SBZ-H.
• Kaders voor de beoordeling van de impact
van activiteiten die stikstofoxiden of
ammoniak uitstoten.
• Een pakket flankerende maatregelen om
sectorinspanningen te ondersteunen.
• Een systeem voor monitoring en borging van
de programmadoelen.

• Met de PAS geeft de Vlaamse Regering
zuurstof aan duurzame economische
ontwikkeling, het leefmilieu en het
ondernemerschap in Vlaanderen.
Er wordt van 19 april tot en met 17 juni 2022
een openbaar onderzoek georganiseerd over dit
ontwerp-PAS en het bijhorende
ontwerp-plan-MER.
Bekijk het ontwerp-PAS, het bijhorende
ontwerp plan-MER en de richtlijnen op
https://www.omgeving.vlaanderen.be/
openbaar-onderzoek-pas.
Hier vind je ook meer informatie over het openbaar
onderzoek. Je kan deze documenten ook op
afspraak (digitaal) inkijken bij het Departement
Omgeving in Brussel via T 02 553 75 86 of
E SIDO.omgeving@vlaanderen.be.
Van 19 april tot en met 17 juni 2022 kan je
opmerkingen of bezwaren via e-mail of brief
indienen bij het college van burgemeester en
schepenen. Opmerkingen en bezwaren die te laat
worden ingediend, worden niet behandeld.
Hoe een opmerking of bezwaar indienen?
• Via e-mail: milieudienst@opwijk.be
Vermeld minstens uw naam en adres.
Als je documenten toevoegt in pdf-formaat,
doe dit dan met tekstherkenning (OCR).
• Per brief: Vermeld minstens uw naam en adres.
Verstuur jouw brief naar volgend adres:
GAC II / t.a.v. College van burgemeester en
schepenen / Ringlaan 20 / 1745 Opwijk.
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OPcura

Wat valt er in juni allemaal te beleven
in Lokaal Dienstencentrum Den Hopstaak?
Infosessie palliatieve zorg 

Gratis
Dinsdag 7 juni van 14 tot 15.45 uur in zaal Satijn
Palliatieve zorg is zorg voor iemand die niet meer
kan genezen en zijn familie. Het gaat niet enkel om
zorg voor lichamelijke problemen en betekent ook
niet dat je nog maar kort te leven hebt, integendeel.
In deze infosessie kom je te weten:
• wat palliatieve zorg precies inhoudt.
• wat het verschil is met terminale zorg.
• door wie en waar je palliatieve zorg
aangeboden krijgt.
• waarom het belangrijk is om nu al na te
denken welke zorg je later wel of net
helemaal niet meer wil.
• hoe je deze wensen kan vastleggen in
wilsverklaringen.
Deze infosessie wordt gegeven door een
medewerker van het Forum Palliatieve Zorg.

Pannenkoeken met moppentrommel
Dinsdag 14 juni van 14 tot 15.45 uur in zaal Satijn
€ 5 – reductietarief € 2

Zomerbingo

€ 5 – reductietarief € 2
Dinsdag 10 mei van 14 tot 15.45 uur in zaal Satijn

Praattafel mantelzorgers

Gratis
Woensdag 22 juni van 13.30 tot 15.30 uur
in zaal ‘t Koolwitje
Als mantelzorger draag je veel zorg voor jouw naaste,
maar wie draagt er zorg voor jou? Tijdens deze praattafel bieden we voldoende ruimte om ervaringen en
tips uit te wisselen met andere mantelzorgers. We
willen je de kans geven om jouw verhaal te vertellen. Psychologe Sofie Moens begeleidt dit gesprek.
Indien je wenst, kan je naaste gerust ondersteund
worden in het centrum voor dagverzorging tijdens
de praattafel. Deelname aan deze praattafel is gratis.
Inschrijven via E denhopstaak@opcura.be
of T 052 36 59 14.
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Lezing over de paardenprocessie door
Wilfried Mariën van ’t Opwijks archief
Dinsdag 28 juni van 14 tot 15.45 uur in zaal Satijn
€ 5 – reductietarief € 2

Oproep: Neem deel
aan de Burgertafels!
Op donderdag 2 juni organiseren we in de
samenwerking met Probis burgertafels.
We nodigen alle inwoners van Opwijk uit op
deze burgertafels om mee na te denken over
de toekomstige zorgcampus en dienstverlening
naar ouderen en kwetsbare doelgroepen.
Wil je graag jouw stem laten horen
en meedenken? Schrijf je dan in via
E denhopstaak@opcura.be of T 052 36 59 14.
Kan je niet aanwezig zijn maar heb je suggesties
rond ouderenzorg naar de toekomst toe?
Mail deze dan door naar denhopstaak@opcura.be.

Weerkerende activiteiten
• Dinsdagen 14 en 28 juni, 12 en 26 juli:
handwerk in Den Hopsteek.
• Elke woensdag vanaf 14 uur: kaarten en
Rummikub in zaal Aurelia.
• Elke donderdag om 14 uur: stoelyoga.
• Elke donderdag van 13.30 tot 14 uur kan je
terecht bij Anja in zaal Aurelia met vragen
over je smartphone, tablet of laptop

Doorlopende tijdelijke tentoonstelling
Vanaf juni stelt Jessica Raes haar werken tentoon.
De Opwijkse legt haar focus op 'vertellen.’ Dit doet
ze als auteur, illustrator, animatiefilmmaker,
verteller en docent. Met woord, beeld, audio en
veel passie brengt ze haar publiek in beweging
en vervoering. De 'gekleurde' draad die haar werk
typeert, is haar liefde voor verhalen, natuur, emotie
en diepgaande schoonheid in al haar facetten.
De werken zijn tijdens de openingsuren te bezichtigen in de inkomhal en zaal Aurelia.

vrije tijd
Infopunt ouderen
Elke vrijdag kan je tussen 10 en 12 uur
langskomen bij Nathalie in het infopunt
ouderen. Ouderen, familieleden en mantelzorgers
kunnen er terecht met hun zorgen of vragen of
voor advies in het aanbod aan ouderenzorg in
de regio … Ook voor vragen rond doorverwijzing
naar andere diensten en hulp bij het invullen van
administratieve documenten kan je hier terecht.

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

Programma zomermaanden

11 juliviering 2022

Zaterdag 9 juli om 19 uur
in Huyse ter Kalkestraete
Kalkestraat 112 te Nijverseel
Programma:

• Verwelkoming
• Bekendmaking laureaat cultuurprijs
• Optreden Geena Lisa en Eric Melaerts

Raadpleeg www.opcura.be voor het programma
van Den Hopstaak tijdens de zomermaanden of
vraag telefonisch of via mail onze nieuwsbrief aan.

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

IEDEREEN WELKOM BIJ CAFE ZETTA ‘ZOET’!

Schuif bij aan een lange tafel vol dessertjes in het
cafe van JH Nijdrop. We maken er een avond van om
elkaar te ontmoeten. Breng je een zelfgemaakt
dessertje mee? Heb je een recept om te delen?
Of wil je komen proeven?
Alles kan in cafe ZETTA ! Welkom!

Woensdag 15 juni 2022
Van 18u tot 20u30

In JH Nijdrop, Kloosterstraat 9, Opwijk
De Corona- veiligheidsmaatregelen van dat moment worden gerespecteerd.

Geraak je er niet? Een van onze vrijwillige chauffeurs kan je ophalen en terug brengen.
Reserveer je vervoer via cafezetta@gmail.com of 0474/375239

v.u. Steph Heyvaert, 1745 Opwijk 0474/375239

Organisatie: Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk, Cultuurraad en Adviesraad
Vlaams Beleid.

vacature
Medewerker groendienst
Voltijdse of deeltijdse contractuele functie
voor onbepaalde duur met aanleg van
een werfreserve waaruit onmiddellijk
1 voltijdse medewerker wordt aangesteld.
Taakinhoud, profiel, aanbod en solliciteren:
www.opwijk.be/
medewerker-groenonderhoud-d1-d3

Solliciteer ten laatste op
donderdag 2 juni 2022.
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milieu

Groepsaankoop private laadpalen
• Makkelijk
De auto laden in de nacht of op het werk
tijdens de werkuren zorgt ervoor dat je steeds
met een opgeladen wagen kan vertrekken.

Algemeen
Om de groei van duurzame mobiliteit en meer
bepaald elektrisch rijden bij te houden, moeten er in
België tegen 2030 zo’n 150.000 laadpalen bijkomen
– of 20 keer zoveel laadpalen als er vandaag zijn. Als
dat aantal evenredig verdeeld wordt, moeten er in
onze regio 150.000 laadpalen geplaatst worden in de
komende 10 jaar. Dat zijn er 2 per maand.
Er is dus nog heel wat werk aan de winkel. Bij deze
laadpalen worden gelukkig niet enkel publieke laadpalen gerekend. Ook als particulier of bedrijf kan je ervoor zorgen dat het aantal naar boven wordt gekrikt
door zelf een laadpaal aan te kopen.
Rijd je zelf met een elektrische wagen? Wil je er als bedrijf voor zorgen dat jouw personeel en/of bezoekers
hun elektrische wagen op je bedrijfsterrein kunnen
laden? Dan is het aankopen van een private laadpaal
een interessante keuze. Er zijn tal van voordelen.
Een private laadpaal is:
• Veilig
Langdurig laden aan een stopcontact kan tot
oververhitting leiden. Een laadpaal is daar
beter tegen bestand.
• Snel
Met behulp van een laadpaal laad je tot wel
60% sneller dan met een gewoon stopcontact.
• Goedkoop
Thuis laden is goedkoper dan laden aan een
publieke laadpaal. Wanneer je ook nog eens
zonnepanelen hebt, laad je je wagen zelfs
kosteloos op.
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Groepsaankoop
Om het aankopen en installeren van een private
laadpaal voor haar inwoners eenvoudiger en
goedkoper te maken, neemt gemeente Opwijk deel
aan de groepsaankoop laadpalen van Haviland.
Zo werkt het:
• Het aanbod van de groepsaankoop wordt
gekozen door een stuurgroep van enthousiaste
inwoners. Zij beslissen mee aan welke voorwaarden de laadpalen moeten voldoen en welke eisen gesteld worden aan de leverancier(s).
De eerste bijeenkomst van de stuurgroep vindt
plaats eind juli 2022. De exacte datum wordt
later nog gecommuniceerd.
• De gekozen firma geeft een toelichting.
Geïnteresseerde inwoners of bedrijven kunnen
nadien hun laadpaal naar keuze bestellen.
• De inwoner of het bedrijf ontvangt
een offerte van de leverancier en betaalt
deze binnen de gestelde termijn.
• De werken worden uitgevoerd door de gekozen firma bij de inwoner thuis of bij het bedrijf.
Interesse
Ben je als particulier of als bedrijf geïnteresseerd in
het plaatsen van een eigen laadpaal? Of wil je graag
zetelen in de stuurgroep?
Meer info: www.haviland.be/nl/privategroepsaankoop-laadpalen
www.opwijk.be/groepsaankoop-laadpalen
Meld je aan ten laatste op vrijdag 15 juli 2022 om
12 uur via het online formulier op deze websites.
*De uitrol van de groepsaankoop is voorzien voor
november 2022.
Info: Milieudienst / Ringlaan 20
T 052 36 51 31 / E milieudienst@opwijk.be

toerisme

Kermiswandeling
Donderdag 30 juni 2022 om 19 uur
Vertrek aan Toeristisch infopunt Hof Ten Hemelrijk
voor een wandeling van ongeveer 9 km.
Dit evenement is gratis en zonder inschrijving.

door de Opwijkse velden. Onderweg houden
we halt voor een verfrissende tankbeurt.

Stap de calorieën van de frietjes, smoutebollen,
biertjes en ander lekkers er af en wandel mee

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

financiën
Algemene Belasting 2022
De algemene belasting 2022 van de gemeente
werd verstuurd op 22 april laatstleden.
Iedereen die op 1 januari 2022 ingeschreven
was in het bevolkingsregister van de gemeente
Opwijk dient deze belasting volledig te betalen.
De belasting werd verstuurd naar de persoon
die als gezinshoofd ingeschreven staat in het
bevolkingsregister.
De belasting wordt jaarlijks aangepast aan de

index. Dit jaar is de belasting: € 53 per gezin +
€ 11 per gezinslid. Een alleenstaande betaalt
dus € 64, een gezin met 2 personen € 75 …
De belasting dient betaald te zijn binnen de
2 maanden na verzending, dus ten laatste op
woensdag 22 juni 2022. Voorkom onnodige
inningskosten door tijdig te betalen.
Meer info: Dienst Financiën / Ringlaan 20
T 025 36 51 85 / E financien@opwijk.be

Fiscaal voordeel plaatsing laadstation
Wie als particulier of als onderneming ervoor kiest om een laadpaal aan te kopen tussen 1 september
2021 en 31 augustus 2024 kan rekenen op een fiscaal voordeel van de federale overheid.
Particulieren: belastingvermindering op de investering
• Vermindering van 45% voor wie investering doet tussen 1 september 2021 en 31 december 2022.
• Vermindering van 30% voor wie investering doet in 2023.
• Vermindering van 15% voor wie investering doet in 2024.
Ondernemingen: verhoogde kostenaftrek bij het investeren in een publiek toegankelijk laadstation
• Aftrekpercentage van 200% voor investeringen tussen 1 september 2021 en 31 december 2022.
• Aftrekpercentage van 150% voor investeringen tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024.
Meer informatie en voorwaarden: www.vlaanderen.be/fiscaal-voordeel-voor-plaatsing-van-laadstation.
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milieu
workshops

Workshops en infosessies Intradura
Online infosessie
‘thuiscomposteren’

Workshop
‘Koken met restjes’

Verwerk keukenresten en
tuinresten in je eigen tuin

Laat je inspireren om met restjes
weer heerlijke gerechten te maken

Maandag 20 juni 2022 van 20 tot 21.30 uur

Donderdag 23 juni 2022 van 19.30 tot 21 uur of
Donderdag 8 sept. 2022 van 19.30 tot 21 uur

Je tuin krijgt door te composteren niet enkel een
vitaminekuur, je bespaart er zelfs geld en afval.
Bovendien houd je de duurzame kringloop in
stand. Tijdens deze infosessie bekijken we de
verschillende composteersystemen.
Deelnemen
Om ten volle te kunnen deelnemen aan de
sessie heb je een computer met camera en
een stabiele internetverbinding nodig.
Inschrijven
www.intradura.be/nl/overzicht-workshops-en-infoavonden
Een paar dagen vóór de infosessie ontvang je
per e-mail de deelnamelink.

Online infosessie
‘iedereen mee met GFT’
Wat mag er juist in de GFT-zak
en wat niet?

Donderdag 23 juni 2022 van 20 tot 21 uur
Uit onderzoek blijkt dat er 40% organisch keukenafval in de dure restafvalzak wordt gestopt
en niet in de gft-zak. We krijgen ook soms vragen over kattenbakvulling of composteerbare
plastic. In deze webinar worden de sorteerregels
nog eens uitgelegd en kan je al jouw vragen
stellen. Volg deze infosessie.
Deelnemen
Om ten volle te kunnen deelnemen aan
de sessie heb je een computer met camera
en een stabiele internetverbinding nodig.
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In deze workshop leer je wat je allemaal kan
doen met de restjes in je broodzak, frigo
of diepvries. Onder de noemer 'Koken met
restjes' bereidt de Vlaco-leerkracht met jou
vier gerechten. Het verwerken van restjes kan
een originele en creatieve draai geven aan je
weekmenu en zorgt ervoor dat je minder snel
terug naar de winkel hoeft. Ook krijg je tips
mee voor het kopen en bewaren van voeding
en hoe je de vervaldata best interpreteert.
Locatie
Gemeenschapscentrum Hof Ten Hemelrijk
(bakhuis) - Kloosterstraat 7
Inschrijven
Verplicht. Dit kan via inschrijvingsformulier
op www.intradura.be/nl/overzicht-workshops-en-infoavonden. De les wordt
georganiseerd in samenwerking met Intradura,
gemeente Opwijk en Vlaco.
Vragen: E afvalpreventie@intradura.be

Inschrijven
www.intradura.be/nl/overzicht-workshops-en-infoavonden
Een paar dagen vóór de infosessie ontvang
je per e-mail de deelnamelink.
Algemene info
Intradura
Dorent 5 / 1620 Drogenbos
T 02 334 17 40 / E info@intradura.be

vrije tijd
communicatie

Vernieuwd reglement tijdelijke publiciteit
Het verenigingsleven heeft voortaan meer mogelijkheden om evenementen en acties in de kijker
te zetten. Het vernieuwde reglement ‘tijdelijke
publiciteit’ werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 26 april 2022. Graag sommen we hieronder
enkele van de belangrijkste aanpassingen op:
Ledschermen
Zeg hallo tegen de ledschermen (6)! Via het onlineaanvraagformulier kan je de affiche of een tekst
bezorgen. De kost hiervoor blijft dezelfde als voor
de staketsels. Opgelet! De aankondiging mag
geen sponsors vermelden. Alle voorwaarden en
aanleverwijze staan opgesomd in het vernieuwde
reglement: www.opwijk.be/publiciteit-reglement.
Aanvragen tijdelijke publiciteit: www.opwijk.be/
publiciteit-aanvragen.
Opwijk Info
Een activiteit laten opnemen in de kalender van
het gemeentelijk infoblad kan voortaan ook via het

digitaal aanvraagformulier. Opgelet! Aanvragen voor
Opwijk Info dienen steeds 2 maanden voorafgaand
jouw activiteit doorgegeven te worden.
Gemeentelijke aanplakborden
Je bezorgt minimaal 10 affiches aan Dienst Vrije Tijd
(Hof ten Hemelrijk). Onze technische dienst brengt
deze affiches zelf aan op de aanplakborden (9).
Een exemplaar gaat naar ’t Opwijks archief.
Gemeentelijke aanplakzuilen
Deze zijn noodgedwongen afgebroken.
Staketsels
De infoborden langs de invalwegen verdwijnen.
Geen aankondigingen meer vanaf 4 juli 2022.
Meer info:
Dienst Evenementenloket
Kloosterstraat 7 / T 052 36 51 71 /
E evenementenloket@opwijk.be

gemeente Burgerzaken
Overleden
Willy Joostens, 83 jaar,
echtgenoot van
Marie José De Clerck
† 23/04/2022, Heiveld 41/0201
Damiaan Engels, 84 jaar,
weduwnaar van Antoinette Sneppe
† 26/04/2022, Lepelstraat 16
Annick Verdoodt, 61 jaar,
echtgenote van Julien Verspecht
† 29/04/2022, Konkelgoed 53/0104
Frans Beeckman, 86 jaar,
weduwnaar van Jeanne De Bondt
† 30/04/2022, Doortstraat 98
Josephina Saerens, 84 jaar,
echtgenote van Paul Gielens
† 01/05/2022,
Steenweg op Brussel 71

Gehuwd
Steven Pitteman en Maureen
Verhaegen, Kerkstraat 3/0002
op 21/05/2022

Martine Beeckman, 70 jaar,
echtgenote van
Jesus Fernandez Jimenez
† 04/05/2022, Klei 48
Arnold Verdoodt, 82 jaar,
echtgenoot van Greta De Brandt
† 06/05/2022,
Oude Brugstraat 24/0104
Paula Leemans, 98 jaar, weduwe
van Joannes Eugeen Verdoodt
† 08/05/2022,
Weyenberg 19 te Merchtem
Jean Paul Smeyers, 62 jaar,
† 07/05/2022, Mansteen 70
Maria Wauwereyns, 102 jaar,
weduwe van Albertus Vranken
† 09/05/2022, Kloosterstraat 75

AFSPRAAK MAKEN MET
DIENST BURGERZAKEN

Het is mogelijk om online
een afspraak te maken via
afspraken.opwijk.be. Wie niet
over een internetverbinding
beschikt, kan nog steeds
afspreken via T 052 36 51 03.
De gemeentelijke diensten
BURGERZAKEN/WELZIJN
en STEDENBOUW/MILIEU
zijn enkel toegankelijk
op afspraak. Het onthaal
WELZIJN/BURGERZAKEN is
wel beschikbaar tijdens de
openingsuren.
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Zondag 5 juni

Activiteitenkalender
1 juni t.e.m.
7 augustus 2022
ONDER VOORBEHOUD
VAN EVENTUELE
CORONAMAATREGELEN

juni
… tot donderdag 30 juni
(weekdagen)
Blokspot
Nijdrop – org. Nijdrop
i.s.m. Jeugddienst

Zaterdag 4 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
Park Hof ten Hemelrijk – 11 u.
org. Dienst Toerisme

Maandag 6 juni

Giro Culinare
Vosse Finne – Gasthuisstraat 74
Vertrek tussen 10 en 11 u.
Org. De Cultuursmakers Opwijk
30e Kravaalbostochten
(6, 12, 17, 21, 28 km)
Kersenpit – vertrek tussen 7 en
15 u. – org. WSV Horizon Opwijk

Parkenparade:
Wandelingen Fwiet Fwiet
met Begijn Le Bleu VOLZET
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

Woensdag 8 juni

Zaterdag 4 en zondag 5 juni

Nijverseel kerkkermis
PROGRAMMA ZIE P. 15
org. Kermiscomité Nijverseel kerk

Klamotfeesten
Coenstraat – org. Buurtcomité
Klamot

Zaterdag 4 t.e.m.
maandag 6 juni

Gildefeest en Koningschieting
Mazenzele – org. Koninklijke
Sint-Pietersgilde Mazenzele

Leesfoor voor kindjes
van 3 tot 7 jaar
Hof ten Hemelrijk
van 14.30 tot 15 u. – org. Bib

Donderdag 9 en vrijdag 10 juni
Bloedinzameling – reserveren
verplicht: https://donorportaal.
rodekruis.be – T 0800 777 00
Hof ten Hemelrijk – van 17.30
tot 21 u. – org. Rode Kruis
Vlaanderen afdeling Opwijk

Vrijdag 10 t.e.m.
maandag 13 juni

Zaterdag 11 juni

Start ticketverkoop cultureel
seizoen 2022-2023
https://reservaties.opwijk.be
www.opwijk.be
Hof ten Hemelrijk – van 9 tot 12 u.
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk
Kijk! Ik fiets! VOLZET
Sporthal Heiveld – van 13.30 tot
15.30 u. – org. Sportdienst
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Zaterdag 11 juni

Nijverseelse Wielertoeristen
Classic
Nijverseel kerk – vertrek: 16 u.
org. Nijverseelse Wielertoeristen

Zondag 12 juni

33ste Rommelmarkt
Den Dries Mazenzele
van 8 tot 17 u. – org. Landelijke
Gilde Opwijk Mazenzele
Kioskconcert t.g.v. Nijverseel
kerk kermis
Nijverseel – van 14 tot 18 u.
org. Vlamo i.s.m. gemeente
Opwijk en Koninklijke Harmonie
De Volherding

Dinsdag 14 juni

Voordracht door Leo De Weerdt
met “Tralies uit de weg”.
Inschrijven: neosopwijk@gmail.
com - (gratis voor NEOS-leden,
niet leden: € 10)
Hof ten Hemelrijk – 15 u.
org. Neos Opwijk

Vrijdag 17 juni

Avondmarkt met
partyband Smashdance
Opwijk-Centrum – vanaf 17 u.
org. Evenementenloket

Zondag 19 juni

Aperitiefconcert
toegangsprijs: € 10
Kerk van Nijverseel – 11 u.
org. ’t Opwijks Mannenkoor i.s.m.
Gemengd koor Canta Ludens
o.l.v. Emilie De Voght
31ste Hoppetocht
Hof ten Hemelrijk – vertrek
tussen 7 en 15 u. – org. WSV De
Hopbelletjes Opwijk vzw
Bezoek aan het landbouwmuseum De Vedderboom
Schaapheuzel – vanaf 14 u.
org. Landbouwmuseum
De Vedderboom

Woensdag 22 juni

Leesfoor voor kindjes
van 3 tot 7 jaar
Hof ten Hemelrijk
van 14.30 tot 15 u. – org. Bib

Vrijdag 24 juni

Kampioenschap van Opwijk
voor wielertoeristen
Sporthal Opwijk – 20 u.
org. Sportdienst
Openlucht misviering
Sint-Pauluskapel
Nanovestraat – 18 u.
org. Sint-Paulusprocessiecomité
i.s.m. gemeente.

Optreden De Ketnetband
+ ballekesworp
Singel – vanaf 18 u.
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk
Kriekavond
Hof ten Hemelrijk – 19 u.
org. VK De Sjoeters

Vanaf vrijdag 1 juli t.e.m.
zondag 4 september

Dinsdag 28 juni

Vrijdag 1 juli

Fietszoektocht
Deelnameformulieren:
Cafetaria Hof ten Hemelrijk,
Dagbladhandel 't Pleintje,
Bookshop Mia
org. CD&V Opwijk-Mazenzele.

Zomerkermis
PROGRAMMA ZIE P. 16-17
Opwijk-Centrum
org. Evenementenloket

Jaarmarkt met animatie
Opwijk-Centrum
org. evenementenloket
Boekenverkoop bib
Hof ten Hemelrijk
van 9 tot 13 u. - org. Bib
Fietsenverkoop
+ graveren van fietsen
Hof ten Hemelrijk – org. Pol AMOW
Jaarmarkt TD
Nijdrop - org. KSA Opwijk
Jaarmarktoptreden
Marktstraat (avond) – org. De Plets

Zaterdag 25 juni

woensdag 29 juni

Vrijdag 24 juni
t.e.m. zondag 3 juli

Oldtimer meeting
Parking station Opwijk – van 14 tot
20 u. – org. vzw Passion and Cars
Optreden Sam Gooris
Singel – 19.30 u.
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk
Optreden coverband DUK
Singel – 21 u.
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk
Achilles naturarun en -walk
+ snoepjesrun
Hof ten Hemelrijk – van 10 tot 17 u.
org. Achilles Run4Fun

Zondag 26 juni

118de Sint-Pauluspaardenprocessie
Opwijk-Centrum – 15 u. - org.
Sint-Pauluspaardenprocessie vzw
Dartstornooi (op inschrijving)
De Kersenpit – org. Dartsclub
Onder ’t Dak

Maandag 27 juni

Kermistornooi petanque
inschrijven t.e.m. 18 juni:
E sportdienst@opwijk.be
Atletiekpiste Heiveld – 13 u.
org. Sportdienst

Zaterdag 2 juli

Rockwijk
Singel – 19 u. – org. Lazy Bitch
Verrassingsoptredens Kermis
Singel - 20 u.
6de editie Opwijk Zonder
Grenzen – inschrijven:
E sportdienst@opwijk.be
Hof ten Hemelrijk
org. Sportdienst

Zondag 3 juli

Muziekfeest
Optreden The Crazy Discoshow
Optreden Barbara Dex
met de Koninklijke Harmonie
De Volherding Opwijk
Singel – vanaf 15 u.
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk

Prikkelarm kermismoment
14 u. t.e.m. 18 u.

Donderdag 30 juni

Kermiswandeling
Hof ten Hemelrijk – 19 u.
org. dienst Toerisme
Kermiscriterium KOTK
Start aan café Kevers
(Nieuwstraat 1) – 20 u.
org. Op ’t Groot Verzet

Maandag 4 t.e.m.
donderdag 7 juli

juli
Vanaf vrijdag 1 juli t.e.m.
woensdag 31 augustus

Verrassingsoptreden Kermis
org. Karbon en café De Zwaan

Vakantiezoektocht
“Ik ga op reis en neem mee …”
info en inschrijving deelname
gedurende de zoekwedstrijd:
ristke.120y@gmail.com
Opwijk – dagelijks van 10 tot 20 u.
org. Op(wijk) avonturen
met Ritske en de Superhelden

Creakamp Zomerhappening
voor kinderen van 9 tot 12 jaar
https://nijdrop.be/event/
creakamp-zomerhappening/
Nijdrop – van 9 tot 16 u.
org. Nijdrop

Dinsdag 5 juli

Destag Op Spechtes
Hof ten Hemelrijk
org. cafetaria HTH

Vrijdag 8 juli

11-juliviering Guldensporenlezing
De Kersenpit – org. Cultuur met Pit
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Vrijdag 8 en zaterdag 9 juli

Guinness wereldrecordpoging
24 uur Kubb (opbrengst t.v.v.
Kom Op Tegen Kanker)
Hof ten Hemelrijk
start op vrijdag 18 u.
org. Pasar Actief Kubbteam

Vrijdag 8 juli t.e.m.
maandag 11 juli

Kermis Nijverseel
Kalkestraat
PROGRAMMA ZIE P. 18
org. Jaarmarktkring Hoop
in de Toekomst

Zaterdag 9 juli

Miniversie van het Opwijks
kampioenschap Kubb
Hof ten Hemelrijk – vanaf 10 u.
org. Pasar Actief Kubbteam
11 juliviering met uitreiking
cultuurprijs en optreden van
Geena Lisa & Eric Melaerts
Huyse Ter Kalkestraete Nijverseel
vanaf 19 u. – org. adviescommissie
Cultuur-Toerisme en Adviesraad
Vlaams Beleid

Dinsdag 12 juli

Destag op Spechtes
Hof ten Hemelrijk
org. cafetaria HTH

Vrijdag 15 juli

Wielerkoers
FUN-Wielerwedstrijd vrouwen
20 u.
FUN-Wielerwedstrijd mannen
18.30 u. - Droeshout inschrijving Café De Herder
org. Sportvrienden Mazenzele

Vrijdag 15 juli –
zaterdag 16 juli

Woodstock Revival openluchtcafé
Jeugdheem – org. KSA Opwijk

Zondag 17 juli

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

Dinsdag 19 juli

Destag op Spechtes
Hof ten Hemelrijk
org. cafetaria HTH

Woensdag 20 juli

Midzomertocht
Locatie: Steenweg op Lebbeke
(parking Lissens)
org. Eeksken Stappers ism
't Eeksken Kermis
Outsiderz
Nijdrop/Hof Ten Hemelrijk
org. Nijdrop

Woensdag 20 t.e.m.
zaterdag 23 juli
Eekskenkermis
org. ‘t Eeksken Kermis

Dinsdag 26 juli

Destag op Spechtes
Hof ten Hemelrijk
org. cafetaria HTH

Zaterdag 30 juli t.e.m.
maandag 1 augustus

Wayenbergkermis
Waaienberg
org. Wayenbergkermisvrienden

Zaterdag 30 juli

augustus
Dinsdag 2 augustus
Destag op Spechtes
Hof ten Hemelrijk
org. cafetaria HTH

Vrijdag 5 augustus

St. Pietersprijs
Mazenzele – org. Wielerclub
De Sportvrienden Mazenzele

Zaterdag 6 augustus

Rommelmarkt
Fabriekstraat – org. Opwijks
rommelmarktcomité

Zaterdag 6 t.e.m.
maandag 8 augustus

Kermis Mazenzele
Org. Kermiscomité Mazenzele
Tentoonstelling + café
De Kersenpit - org. Cultuur met Pit

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

Oldtimer meeting
Parking station Opwijk – van 14 tot
20 u. – org. vzw Passion and Cars

ELKE DINSDAG

Zondag 31 juli

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

Rommelmarkt
Opwijk-Centrum – van 13 tot 18 u.
org. Opwijks rommelmarktcomité

Vrijdag 15 t.e.m.
maandag 18 juli

Droeshout kermis
PROGRAMMA ZIE P. 32
org. Kermiscomité Droeshout
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Yoga – Hof ten Hemelrijk –
19.45 u. – org. Govinda

Je kan als vereniging of
organisatie je
(niet-commerciële) activiteit
toevoegen aan de kalender.

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

Stuur een e-mail naar
evenementenloket@
opwijk.be
met vermelding van
de naam van de activiteit,
organisator, datum, tijdstip
en locatie.

welzijn
17 mei 2022

Internationale Dag tegen
Homofobie en Transfobie:
Opwijk is solidair
Op dinsdag 17 mei 2022 was het 32 jaar geleden dat de
Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit uit de
lijst van geestesziekten schrapte. Sindsdien heeft de
holebi- en transgendergemeenschap deze dag uitgeroepen tot de Internationale Dag tegen Holebifobie
en Transfobie, kortweg IDAHOT. Om dat te vieren,
werden wereldwijd acties georganiseerd om aandacht
te vragen voor de rechten en het welzijn van holebi’s,
transgenders en intersekse personen.

Nog in het oog
springend: de
rustbanken aan
de gemeentelijke
sporthal en aan
de ingang van de
Sint-Pauluskerk,
die overschilderd
werden met de kleuren van de regenboog.

De gemeente Opwijk ging graag in op de vraag van
Çavaria, de Vlaamse koepel van holebi- en transgenderverenigingen, om op deze bijzondere dag de
regenboogvlag op verschillende publieke plaatsen
uit te hangen als teken van solidariteit. Als slechts één
iemand zich daardoor minder eenzaam voelt, wordt er
al een verschil gemaakt.

Partnerorganisaties zoals onze sociale leerwerkplaats
’t Kapstokske, Lokaal Dienstencentrum Den Hopstaak,
Dagverzorgingscentrum Zonnedal en Zonnelied vzw
knutselden in regenboogkleuren. De tijdelijke regenboogaccenten kan/kon je bewonderen aan de bomen
in het park, op centrale rondpunten, aan beelden en
deuringangen van openbare gebouwen …

Met de aanleg van een regenboogzebrapad in de
Kloosterstraat wordt een opvallend element in het
straatbeeld gecreëerd. Dit pad bevindt zich in het
centrum van de gemeente, op wandelafstand van
openbare gebouwen, het gemeenschapscentrum,
scholen en het woonzorgcentrum.

Opwijk toont dat het zo begaan is met al zijn inwoners,
ongeacht hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit.
Discriminatie, op welke basis dan ook, blijft
onaanvaardbaar.
Zit je met vragen?
https://cavaria.be
www.facebook.com/UniqueRBH
Info: Welzijn / Marktstraat 55
T 052 89 50 27 / E welzijn@opwijk.be
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Muziek

Beeld

Woord

Dans

Kunstkriebels

Kunstkriebels

Muziek

Alle
vestigingsplaasten

Instrument/zang
+
MCV (notenleer)

Kun
kriebstels

W
oo

rd

Alle
vestigingsplaasten

Audiovisueel
atelier

Woordatelier

Beeldatelier
Asse

Affligem
Ternat

Beeld

Dansinitiatie

Danslab

Dans

Asse
Ternat

Inschrijvingen
2022-2023

Kun
ss e
stena
ck A
cademie August De Boe
Online vanaf 1 juni 2022

Bezoek onze website voor
tarieven, uurroosters en meer info

Wij bieden lessen voor kinderen, jongeren en volwassenen.
Vind ons in Asse, Opwijk, Merchtem, Affligem en Ternat

www.kunstenacademie.asse.be
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gemeenteraad
Zitting dinsdag 31 mei 2022
Volgende agendapunten werden besproken:

OPENBARE ZITTING
• Verslag vorige openbare zitting.
• CIPAL - Algemene vergadering - Agenda - Mandaten - Goedkeuring.
• Havicrem - Algemene vergadering - Agenda - Mandaten - Goedkeuring.
• Intradura - Buitengewone algemene vergadering - Agenda - Mandaten - Goedkeuring.
• Organisatiebeheersing - Aanpassing kader voor Organisatiebeheersing en -ontwikkeling - Goedkeuring.
• Groepswoningbouwproject langs de Fabriekstraat (project Vanbreuze) - Tracé, plannen en
kostprijsraming betreffende het uitvoeren van infrastructuurwerken - Weigering.
• Patrimonium - Aankoop perceel grond ter hoogte van Pastorie Nijverseel - Goedkeuring.
• Patrimonium - Verkoop Pastorie Nijverseel - Goedkeuring.
• ICT - Personeelsdienst - Levering en implementatie van een tijdsregistratie-en
personeelsplanningssysteem voor gemeente en OCMW Opwijk - Goedkeuring.
• Kerkfabrieken - Advies over rekening 2021 van vier Opwijkse kerkfabrieken, ingediend door centraal
kerkbestuur van Opwijk - Goedkeuring.
• Jaarrekening 2021 - Correctie jaarrekening 2021 - Kennisneming.
• Straatnaamgeving gedeelte Rodeveld tussen de Vlaamse Staak en Steenweg op Dendermonde Definitieve beslissing - Goedkeuring.
• Noodplanning - Ondersteuning Haviland voor noodplanning - Goedkeuring.
• GBS De Boot en BuBaO MOZA-IK - Verdere integratie van een kwaliteitsvolle digitalisering in het onderwijs
voor Basisschool de Boot en BuBaO MOZA-IK te Opwijk - Goedkeuring.
• Woonmaatschappij - Stemrechtenverdeling tussen gemeenten die samen het werkingsgebied
van de woonmaatschappij Halle-Vilvoorde-Midden vormen - Bekrachtiging.
• Infrastructuur - Herinrichting Singel - Goedkeuring.
• Buitengewoon basisonderwijs - Grond-en aanpassingswerken waterdichte bekuiping amfitheater
+ herstel binnenafwerking - School MOZA-IK - Gemeente Opwijk - Goedkeuring.
• Varia - Punten van de verschillende fracties - Kennisneming.

raad voor
maatschappelijk welzijn
Zitting dinsdag 31 mei 2022
Volgende agendapunten werden besproken:

OPENBARE ZITTING
• Verslag vorige openbare zitting.
• Patrimonium - Verkoop woningen Specht 3, 5, 7 en 9.
• Patrimonium - Verkoop woningen Eeksken 11.
De volgende gemeenteraad en Raad
voor Maatschappelijk Welzijn vinden plaats op
dinsdag 21 juni 2022 om 20 uur in GACII (trouwzaal),
Ringlaan 20 te Opwijk.

Colofon
Verantwoordelijke uitgever:
Gemeente Opwijk / Ringlaan 20 / 1745 Opwijk
T 052 36 51 11 / e-mail: info@opwijk.be
www.opwijk.be
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Dienst Communicatie
Kloosterstraat 10 / 1745 Opwijk
T 052 36 51 23 / E communicatie@opwijk.be
Layout & druk: Drukkerij ABC / Meerbeke
Gedrukt op FSC-papier.
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DROESHOUT
KERMIS 2022
VAN 15 T.E.M. 24 JULI
VRIJDAG 15 JULI

ZONDAG 17 JULI (VERVOLG)

18.30 uur: Gentlemen (inwoners Opwijk of met Opwijkse roots)
20.00 uur: Start Femmeus (wedstrijd dames 18+)
Inschrijving: Café De Herder - Steenweg op Vilvoorde 223
Prijsuitreiking op de kermiskoer achter parochiezaal

Kermisvlucht uit Quievrain
(inkorven op zaterdag 16/7)

WIELERWEDSTRIJD i.s.m. Cycling Vlaanderen

KERMISKOER – PAROCHIEZAAL

18.00 uur: Gezellig avondterras
Wij zorgen voor frisse drankjes en leuke muziek,
jullie voor de goede sfeer.
TIJDENS HET HELE WEEKEND:
Pasta FOODCORNER en Ice Cream bij JARNE

ZATERDAG 16 JULI

KERMISKOER – PAROCHIEZAAL

15.00 uur: GROTE KINDERJAARMARKT
met Groot- en Kleinveetentoonstelling
(voorbehouden voor inwoners van Droeshout en Hulst)
Inschrijvingen vanaf 15.00 uur. € 1.500 aan prijzen!
17.30 uur: Prijsuitreiking
19.00 uur: Optreden DE PARTYBAND
Meer info: www.partyband.be
22.00 uur: Optreden THE PEOPLE’S LIMOUSINE
Meer info: The-Peoples-Limousine

‘t VET KIEKEN: Vollenbak vanaf zeven uren s’auves

CAFE DE HERDER

’t VET KIEKEN

Open om 10.00 uur vè ne pot te pakken, swenst da ge
wacht op a loie wouvekiek (kip aan ’t spit) ve ’t snoenens.
Lettervoeits te bestellen op ’t nummer 0473 33 65 14
(ten leste vrijdag de 15sten).
’s Auvens vedroem open om zessenalf.

MAANDAG 18 JULI
CAFE DE HERDER

14.30 uur: 14de KAARTTORNOOI (pandoeren)
Inschrijvingen vanaf 14.00 uur.

’t VET KIEKEN

We gon veneir ons devoeiren doen, en doen de poeit open
om 17.00 uur.
Tegen den laten avond ist vedroem vollen bak.
Jaarlijks verlof van dinsdag 19/7/22 tot vrijdag 14/7/23.

DONDERDAG 21 JULI
CAFE DE HERDER

Kermisvlucht uit Quiévrain (inkorving op woensdag 20/7).

ZONDAG 24 JULI

ZONDAG 17 JULI

KERMISKOER – PAROCHIEZAAL

16.00 uur: Gezellig terrassen in de zon
17.30 uur: MUZIEKFEEST m.m.v.:
• ZANGKOOR FOREVER YOUNG
• KLJ VENDELIERS
• KONINKLIJKE HARMONIE ST. CECILIA LEBBEKE
19.30 uur: Optreden van 18-koppig ambiance-orkest
BOUNCE BIG BAND
Meer info: www.bouncebigband.be
in samenwerking met GEMEENSCHAPSCENTRUM HOF TEN HEMELRIJK OPWIJK

CAFE DE HERDER

Kermisvlucht uit Quiévrain (inkorving op zaterdag 23/7).
DROESHOUT-KERMIS IS EEN ORGANISATIE VAN
DE MARKTKRING ‘HOOP IN DE TOEKOMST’
m.m.v. het gemeentebestuur van Opwijk en Gemeenschapscentrum Opwijk.
De activiteiten in de parochiezaal en omgeving zijn ten gunste van
“RED MEE het voortbestaan van de PAROCHIEZAAL DROESHOUT”.
Steun ons door mee te werken of door ons te bezoeken.
Organisatie: STERRENREGEN / E droeshoutkermis@telenet.be
Duivenvluchten zijn een organisatie van DE OUDE TORTELDUIF.
Café De Herder:
Van den Bossche - De Vleminck
Steenweg op Vilvoorde 223, 1745 OPWIJK
Parochiezaal:
Steenweg op Vilvoorde 229-231
1745 OPWIJK
V.U.: College van burgemeester en schepenen,
Ringlaan 20, 1745 Opwijk

Programma goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

