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't Opwijks archief

edito

Het is een hele mooie tijd geweest

Beste dorpsgenoten
Nu de zomerperiode stilaan in de herfst komt van zijn relatief korte
bestaan kunnen we nu al stellen dat dit een zomer was, die op vele
vlakken historisch zal genoemd worden. Wereldwijd was er de grote
hitte en extreme droogte, explodeerden de energieprijzen en heerste
er een verwoestende oorlog in Oekraïne.
In Opwijk zal men zich 2022 nog lang herinneren als de zomer die het
einde betekende voor de brouwerij, maar ook en vooral omwille van de
herwonnen vrijheid na de coronapandemie. Ook al sluimert deze laatste
nog steeds en zal er nog wel eens een opflakkering volgen, toch pikten de meesten onder ons terug de draad
op van voor de, al even historische, lockdowns. We vierden weer volop feest en de vele kermissen die onze
gemeente rijk is, konden rekenen op veel belangstelling.

Nieuwsgierig stapten we eind juli ’22 naar brouwerij
Alken-Maes Opwijk.
Terwijl het brouwsel in de ketels voor de laatste keer
staat te pruttelen, mogen we langskomen om de
site te bezoeken en de herinneringen fotografisch
vast te leggen. De brouwerij was meer dan 200 jaar
vervlochten met Opwijk en zijn inwoners.

Bert Thewissen,
brouwerij manager
van brouwerij AlkenMaes, overhandigde
een van de laatste
bakken Op-Ale aan
vrijwilliger Freddy
Wouters van
’t Opwijks Archief.
Niet om leeg te drinken – al zal menig Opwijkenaar
het daarmee niet eens zijn – maar om toe te voegen
aan de collectie van het gemeentelijk archief.

Alle andere evenementen kenden minstens evenveel succes en we krijgen er maar niet genoeg van want
er volgt nog een fijne nazomer met als hoogtepunt Vlaanderen Zingt! Dit grote volksfeest maakt terug zijn
opwachting op 10 september en belooft nog meer te knallen dan de succeseditie van vorig jaar.
Breng je beste zangstem en een paar dansschoenen mee en kom mee feesten op het marktplein.

We nemen afscheid van de brouwerij en haar
activiteiten. Een stukje geschiedenis verdwijnt,
maar ’t Opwijks Archief zorgt voor warme
herinneringen aan deze bijzonder mooie tijd.

Ondertussen is onze schoolgaande jeugd terug kennis aan het vergaren en staan onze leerkrachten weer
paraat om die kennis aan te leveren. We wensen hen alvast een vruchtbaar jaar toe! Om het vakantiegevoel
nog eventjes vast te houden, organiseert de jeugdraad en de jeugddienst nog Kadeekes in het park.
Van harte welkom op 18 september. Die dag kan je ook nog langsgaan bij onze brandweer, zij houdt dan
opendeur.

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

Vrienden van de Hop organiseert:

HOPOOGST

Feest

Tot slot wil ik graag onze culturele seizoensopener Laïs aanprijzen. Op donderdag 22 september maakt deze
geweldige groep haar lang verwachte comeback. Kaarten kan je bestellen via https://reservaties.opwijk.be.
Verder kan je de goed gevulde activiteitenkalender ontdekken op pagina 20 en 21.

Zondag 25 september 2022
van 14 tot 17 uur

Veel leesplezier.

Kom genieten van het hopveld,
pluk samen met ons hop en ontvang
hiervoor een fles (H)Opwijk Blond!
Geniet van een lekker biertje.

Jan Couck
Schepen van Cultuur, Kunstonderwijs, Informatisering,
Toerisme, Archief, Bibliotheek, Markten en kermissen en
Patrimonium (gebouwen)
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Muzikale omlijsting
door Joeng & Aat!

© Copa
© Tim Delmoitie

Hopveld Molenkouter
Steenweg op Vilvoorde thv nr. 40+
© Tim Delmoitie

OFFICIËLE OPENING +11 HA
OPENBAAR KRAVAALBOS
TIJDENS AUTOLOZE ZONDAG

© Tim Delmoitie

MUZIEK - (KINDER)ANIMATIE WANDEL- EN - FIETSTOCHTEN
- LEKKER ETEN EN DRINKEN

Meer info en programma op

www.erembaldkravaal.be

© foto’s: Lander Loeckx
i.s.m. gemeente Opwijk en provincie Vlaams-Brabant
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Behaag je tuin met streekeigen planten
Samenaankoop (fruit)bomen, hagen,
heggen en houtkanten in Vlaams-Brabant
Te droge, te natte of te hete zomers? Je kan je tuin
eenvoudig klimaatbestendiger maken. Verbeter
de wateropname van je tuin en omgeving met
diepwortelende bomen en struiken. Beter dan een
gazon! Geniet van het verfrissend airco-effect van
een boom op een hete dag. Beter dan een parasol!

Ondersteuning en advies

Gemeente Opwijk heeft sinds 2017 een officiële verbroederingsband met de gemeenten Cramant
(Frankrijk) en Ober Mockstadt (Duitsland).
Tijdens het weekend van 30
september-2 oktober 2022 vindt
in Opwijk een nieuwe ontmoeting
plaats met de vrienden uit Ober
Mockstadt.

Met concrete vragen over je bestelling en de
aanplanting in je tuin kan je contact opnemen met
Regionaal Landschap Brabantse Kouters. Ook onze
milieudienst kan je wegwijs maken.

Ook kleine tuinen maken een groot verschil.
Het aanbod van bomen en haagpakketten is
hierop afgestemd. Ook de klimplanten zijn echte
blikvangers voor een kleinere tuin.
• Surf naar www.behaagjetuin.be.
• Bekijk het aanbod: klimaatbomen,
bijvriendelijke bomen, hoogstam(fruit)
bomen, gemengde pakketten voor hagen,
bloesem- en bessenheggen, houtkanten,
klimplanten, wilgenpoten …
• Bestel tussen 1 september
en 15 oktober 2022. Betalen kan met
eco- en consumptiecheques.
• Haal je plantgoed af op zaterdag 10
december 2022 van 10 tot 11.30 uur
in De loods, Doortstraat 2.
• Planten en genieten maar van een heerlijk
groen plekje!
De regionale landschappen van Vlaams-Brabant
garanderen je kwalitatief streekeigen plantgoed
aan een goede prijs.
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Gemeente Opwijk verwelkomt opnieuw
zustergemeente Ober Mockstadt

Regionaal Landschap Brabantse Kouters
T 02 253 43 04 / E info@brabantsekouters.be /
www.brabantsekouters.be
Milieudienst / Ringlaan 20
T 052 36 51 31 / E milieudienst@opwijk.be

muziekverenigingen en met de leden van
het brandweerkorps.

De eerste contacten tussen Opwijk en Ober
Mockstadt dateren van 1974 toen Harmonie De
Volherding verbroederde met de lokale Musikverein.
Sindsdien worden er nauwe vriendschapsbanden
onderhouden tussen beide verenigingen en
gemeenten, met afwisselde plaatsbezoeken.
Tijdens het komende bezoek vinden onder
meer verschillende culturele uitstappen plaats
en is er ruimte voor persoonlijke contacten
tussen delegaties van beide gemeentebesturen,

Op zondag 2 oktober om 11 uur vindt er
een optocht plaats van GAC II naar het kerkhof
van Opwijk (Ringlaan). Aan het monument van
de gesneuvelden wordt een bloemenkrans
neergelegd en een muzikale ode gebracht.
Het namiddagprogramma wordt afgesloten in
de brandweerkazerne in de Processiestraat.
Oproep
Om het bezoek extra in de verf te zetten, worden
er Duitse vlaggen uitgehangen aan enkele openbare
gebouwen. We vragen aan onze inwoners in
Opwijk-Centrum hetzelfde te doen, indien mogelijk.

gemeente

Open Gemeentedag

op zondag 2 oktober in
bedrijvenzone Vlaamse Staak
Dit jaar laten we de Open Gemeentedag samenvallen met de Open Bedrijvendag van VOKA.
Op zondag 2 oktober van 14 tot 18 uur zijn we
te gast in de nieuwe bedrijvenzone Vlaamse
Staak, langs de Steenweg op Dendermonde in
Nijverseel. De bedrijven zetten er hun deuren
uitzonderlijk open. Een unieke gelegenheid is dat
om kennis te maken met hun aanbod.
Verder zal de bedrijvenzone bruisen van de
activiteiten: neem deel aan de wedstrijd, kom
een hapje eten en een glas drinken, geniet

van de sfeer en gezelligheid,
laat de kinderen ravotten op
het natuurlijke belevings- en
speelterrein … Het wordt
gegarandeerd een boeiende,
actieve en plezante namiddag

voor het hele gezin! Tip: kom te
voet of met de fiets via de mooie
Leirekensroute.
De bedrijvenzone Vlaamse
Staak is een project gerealiseerd

door de gemeente Opwijk,
intercommunale Haviland en
de POM Vlaams-Brabant. Het
is een duurzaam, innovatief
en toekomstgericht
bedrijventerrein, waarbij de
energievoorziening gebeurt
via lokale energieopwekking en
lokaal gebruik. De gemeente
Opwijk financierde dit project.
De verkoop van de loten en de
bedrijfsunits is in september 2018
gestart. In het najaar van 2019
werden de nog beschikbare loten
opnieuw te koop aangeboden.
Intussen zijn de eerste bedrijven
er al operationeel. Hoog tijd dus
om een kijkje te gaan nemen.
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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

MUZIEK / VOLKSFEEST

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2022 / 20 u.

VLAANDEREN ZINGT

GRATIS
Vlaanderen Zingt: hét meezingevenement komt
opnieuw naar Opwijk!

oproepen, waarbij je uit de bol gaat en die je heel
gemakkelijk zelf meezingt.
Zing dus mee uit volle borst en laat je gaan met
succesnummers van ABBA tot Willy Sommers, van
John Denver over Edith Piaf tot Robbie Williams en
van Will Tura en Clouseau tot Samson & Gert.

Het programma bestaat uit twee delen: in het
eerste deel warmt de Vlaanderen Zingt Band je op
en daarna zingen we allemaal samen met lokale
podiumzangers’. DJ. Negration zorgt ervoor dat
vanaf middernacht het feest nog wordt verder gezet.

MUZIEK / SEIZOENSOPENER!

DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2022 / 20.30 u.
1 WEEK VOOR AB-CONCERT!
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
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14-daagse v/d veiligheid
van zaterdag 17 september
t.e.m. zondag 2 oktober 2022

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, 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

brandweer

Locatie: Markt Opwijk-Centrum
Dit evenement is toegankelijk voor personen
met een beperkte kennis van het Nederlands.

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
wereld vol Vlaamse magie, uitheemse ritmes en
oriëntaalse klanken.
Jorunn en Nathalie beloven zichzelf te blijven,
te blijven verrassen en vijanden te bekeren. Met
veel goesting zijn beide koppels erin gevlogen en
hebben een prachtige plaat gemaakt. Deze klinkt
vertrouwd en verrassend tegelijk.

Veilig opladen van batterijen

Batterijen zitten vol energie. Handig, maar tegelijk
houden ze ook gevaren in. Batterijen en hun
bijhorende opladers en kabels kunnen vuur vatten
en zorgen voor een brand. Neem daarom volgende
veiligheidstips in acht:
• Leg het apparaat stabiel tijdens het opladen
en op een onbrandbare ondergrond.
• Laad enkel op in een ruimte met een
rookmelder en blijf in de buurt.
• Gebruik alleen de originele oplader
en zorg dat deze niet beschadigd is.
• Leg het toestel nooit in de zon.
• Leg niets op het toestel om
oververhitting te vermijden.
• Beperk het brandbaar materiaal
in de buurt van het toestel
(bvb. niet op je bed of in de zetel).
• Haal de stekker uit het stopcontact
zodra de batterij volgeladen is.
• Elke batterij is anders. Lees daarom
de handleiding van je apparaat om het
correct gebruik van de batterij te kennen.
• Is de batterij van je toestel beschadigd,
defect of niet meer in gebruik ? Wacht niet
met ze in te leveren bij het recyclagepark.
Bewaar ze in afwachting op een veilige
plaats, bijvoorbeeld buiten.
• Herstel nooit zelf een batterij.
Ze worden op het podium bijgestaan door multiinstrumentaliste 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.

Je e-bike
fout opladen
kan brand
veroorzaken

Veilig opladen van je fiets of step

Je elektrische fiets of step opladen voelt als de
normaalste en veiligste zaak ter wereld. Maar als
het fout gebeurt, kan het ook heel wat schade
veroorzaken. De batterijen van je elektrische step of
fiets en hun bijhorende opladers en kabels kunnen
vuur vatten en zorgen voor een brand.
Gelukkig zijn er manieren om dit te vermijden:
• Laad enkel op in een ruimte met rookmelder.
• Blijf in de buurt.
• Haal de stekker uit het stopcontact zodra de
batterij volledig opgeladen is.
• Breng je beschadigde batterij snel binnen.
Tips: Ontdek alle tips op www.speelnietmetvuur.be.

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
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bibliotheek

bibliotheek

De Schrijfwijzen – Spe(e)l je mee?
Op vrijdag 7 oktober 2022 zullen honderden
mensen in bibliotheken over heel Vlaanderen
De Schrijfwijzen spelen. Omdat we niet nee zeggen
tegen een ludieke en laagdrempelige taalquiz,
organiseert bib Opwijk natuurlijk mee!
De arena van dienst voor onze lokale editie is zaal
Kersenpit, Dorp 46 in Mazenzele.
Op het menu van de amusante wedstrijd staan:
• een kort dictee zonder hersenbrekers
en spellingskwelling.
• een multiple choiceronde
waarin je letters verzamelt.
• een rondje scrabble
(met de letters uit de vorige ronde).
• een superspannende Spelling Bee.
In deze speelse taalquiz is correcte spelling dus
zeker niet het enige wat telt. Alertheid en creativiteit

zijn van minstens
even groot belang!
Spe/e/lplezier gaat
boven alles!
De Schrijfwijzen is een organisatie van Creatief
Schrijven vzw en De Standaard, in samenwerking
met de lokale bibliotheek. Astrid Philips
(Nostalgie) praat de avond en de quizrondes
deskundig aan elkaar.
Deelnemen is helemaal gratis en kan individueel of
in groepjes van max. 3 personen. De winnaar gaat naar
huis met een leuke prijs. De deuren van de Kersenpit
openen om 19.30 uur en de quiz start om 20 uur.
Deelnemen is nog altijd belangrijker dan winnen!
Info: Bibliotheek / Kloosterstraat 7
T 052 36 61 06 / E bibliotheek@opwijk.be

’t Is weer voorbij, die mooie zomer ...
… maar geen nood! In de bib blijft de zon schijnen
want deze jeugdige leesclubjes starten aan een
spetterend nieuw leesjaar!
De kinderen en begeleiders van de Leesjury
komen op dinsdag 27 en donderdag 29 september
2022 voor de eerste keer samen.
De Leesjury is een leesclub waarbij kinderen en
jongeren individueel een aantal boeken lezen
die ze nadien samen bespreken en evalueren. Dit
project loopt in heel wat Vlaamse bibliotheken.
Opwijk stapte in 2019 in en heeft sindsdien een
supersolide Leesjurywerking! Een team van gedreven vrijwilligers begeleidt 5 groepen kinderen
en jongeren (leeftijd tussen 6 en 16 j) doorheen
een spannend leesjaar.
8 boeken (of vanaf 12 jaar 6 boeken),
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5 bijeenkomsten en 1 groot
Opwijks slotfeest waarbij de
winnende boeken én de lezers in de bloemetjes worden
gezet.
Onze dappere Leeshelden gaan op 8 oktober
2022 opnieuw aan de slag. Onder de deskundige
begeleiding van gevormde vrijwilligers lezen kinderen met leesmoeilijkheden (2e en 3de kleerjaar)
elke zaterdag gedurende anderhalf uur samen
in de bib. Dit doen ze in één van de 4 (kleine)
groepjes en dit gedurende een tiental weken. In
februari start een nieuwe lichting van 4 groepjes.
Inschrijvingen uitsluitend
rechtstreeks via de juf
of de zorgcoördinator
van de school.

Leesfoor draait weer
op volle toeren
Na een deugddoende zomervakantie kunnen
alle kleuters en kinderen tot 7 jaar vanaf
september 2022 opnieuw genieten van Leesfoorvoorleesmomentjes. Onze vrijwilligers lezen
enthousiast voor uit de mooiste en boeiendste
prentenboeken.

sport
Schrijf je in voor
de lessenreeks
kracht en lenigheid
voor 50+

Kom zeker elke 2de
en 4de woensdag van
de maand even langs
met je (b)engeltje(s)!
Eerstvolgende
voorleeshalfuurtjes
op woensdagen van
14.30 tot 15 uur in de
Groene Zaal:
14 september / 28 september / 12 oktober /
26 oktober. Ook alle mama’s, papa’s, oma’s,
opa’s en vriendjes zijn welkom! Omdat voorlezen
niet alleen plezant is, maar ook voor warme
momenten samen zorgt!

Opendeurdag brandweer

In oktober 2022 start een nieuwe
lessenreeks kracht en lenigheid bij fitnessclub Celtix. Deze lessen richten zich
naar 50-plussers die hun conditie willen
verbeteren en spieren willen versterken.
De lessenreeks duurt 10 weken.
Deelnemen kan op een zelf gekozen
moment:
• maandag van 9.30 tot 10.30 uur
of van 10.45 tot 11.45 uur of
• dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur.
De eerste les start op maandag 3
oktober/dinsdag 4 oktober 2022.
Een gediplomeerde en ervaren lesgever
van Celtix zorgt voor de begeleiding.
Locatie:	Fitnesszaal Celtix,
Doortstraat 20 te Opwijk.
Kostprijs: € 15 voor 10 lessen
Inschrijven: https://reservaties.opwijk.be
(zie Tickets)
Info: Sportdienst / Heiveld 65
T 052 36 51 07 / E sportdienst@opwijk.be
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milieu
workshops

vrije tijd

VOLKS

Workshops en infosessies Intradura
Workshop ‘Koken met restjes’

Feest!

Laat je inspireren om met restjes weer heerlijke gerechten te maken
Donderdag 8 september 2022
van 19.30 tot 21 uur - gratis

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2022
20 uur

23.45 uur

Vlaanderen Zingt DJ Negration
Hét meezingevenement in Opwijk!
Met optreden van de Wim Leys Band!

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.

vrije tijd
Laat ook als niet-deelnemer
je fiets graveren tijdens
de Sporteldag

LEGENDE
evenementenzone
VLAANDEREN ZINGT
in- & uitgang
nooduitgang
podium
eet-/drankstand
toiletwagen
fietsenstalling (Singel,
kerkbaantje, Marktstraat)
parking
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Locatie:
Markt Opwijk-Centrum
Vrije toegang

De 12e editie van deze sport- en ontspanningsdag voor 50+ vindt plaats op maandag
12 september 2022 in en rond
GC Hof ten Hemelrijk, het park en
Jeugdhuis Nijdrop (Kloosterstraat 7/9).

Inschrijven
Verplicht. Dit kan via inschrijvingsformulier op https://www.intradura.be/nl/
workshops-koken-metzonder-restjes.
De les wordt georganiseerd in samenwerking
met Intradura, gemeente Opwijk en Vlaco.
Vragen: E afvalpreventie@intradura.be

welzijn
Infoavond

Ondersteunen van naasten
met zelfmoordgedachten
Informatie
en handvaten,
specifiek over
suïcidaliteit
vb. Hoe iemand ondersteunen uit je eigen
omgeving die denkt aan zelfdoding?

Dinsdag 4 oktober 2022
om 19.30 uur

Toegang volgens capaciteit
eventzone.
Alle info:
vrijetijd.opwijk.be
T 052 36 51 08
E gc.info@opwijk.be

Locatie
Gemeenschapscentrum Hof Ten Hemelrijk
(bakhuis) - Kloosterstraat 7

Spreker:
Prof. Dr. Gwendolyn Portzky
• Vakgroep Hoofd en Huid, Faculteit Geneeskunde
en Gezondheidswetenschappen - Universiteit Gent

Fietsgraveren van 11.30 tot 13.30 uur
in het park van Hof ten Hemelrijk.
Ook niet-deelnemers aan de Sporteldag
kunnen hiervan (gratis) gebruik maken.
Iedereen welkom.

• Directeur VLESP (Vlaams Expertisecentrum
Suïcidepreventie) - Universiteit Gent
Prof. Dr. Gwendolyn Portzky
© Fotograaf Jonathan Ramael

• Eenheid voor Zelfmoordonderzoek
Universiteit Gent

Locatie: Zaal De Kersenpit, Dorp 46 te Mazenzele
Informatie en inschrijven via:
E nazelfdoding.opwijk@werkgroepverder.be T 052 89 50 27
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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.

FAMILIE

SINTVOORSTELLING
DE PEATLES

vanaf 19 u.

WORKSHOP
DINSDAG 8 NOVEMBER 2022 /
van 19 tot 21 u. 
VOLZET
WOENSDAG 9 NOVEMBER 2022 /
van 19 tot 21 u. 
VOLZET

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

INITIATIE
KERAMIEK

i.s.m. Avansa Halle-Vilvoorde

LAÏS

DE LANGSTE NACHT (TRY-OUT)

THEATERSHOW
DONDERDAG 17 NOVEMBER 2022 /
20.30 u.
VERTELNAMIDDAG
ZATERDAG 15 OKTOBER 2022 / 15 u.

JULES EN ANNEMIE
BEREBROUCKX

LIEVEN SCHEIRE

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

BOEKSTARTDAG

ZONDAG 8 JANUARI 2023 /

HUMOR
DONDERDAG 9 FEBRUARI 2023 /
20.30 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.

PAUL VERMEIREN

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

FAMILIE
ZONDAG 5 MAART 2023 / 11 u.

SALIBONANI
ARABELLA

HUGO MATTHYSEN,
RONNY MOSUSE EN
ARAM VAN BALLAERT

HURORAM (AVANT-PREMIÈRE)

MUZIEK / NAMIDDAGCONCERT
ZONDAG 19 MAART 2023 / 15 u.

AXL PELEMAN, NEEKA,
ESTHER LYBEERT,
WOUTER MATTELIN,
MAARTEN FLAMAND
HISTORY OF SONGFESTIVAL

i.s.m. Nijdrop

PYROGRAFIE

HOUTBRANDEN VOOR
BEGINNERS

MUZIEK
DONDERDAG 26 JANUARI 2023 /
20.30 u.

HUMOR
DONDERDAG 27 OKTOBER 2022 /
20.30 u.

GENE THOMAS

KOM WAT DICHTERBIJ

SOE NSUKI
QUIZ
VRIJDAG 7 OKTOBER 2022 / 20 u.

WINTERHAPPENING

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

FAMILIE
ZONDAG 16 APRIL 2023

DE SCHRIJFWIJZEN

STRIPDORP
MUZIEK
DONDERDAG 2 MAART 2023 /
20.30 u.
KUNSTENDAG VOOR KINDEREN
ZONDAG 20 NOVEMBER 2022 /
vanaf 10.30 u.

FROEFROE EN
AMADEO KOLLECTIF
i.s.m. Jeugddienst
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LENA

MEER DETAILS EN EEN OVERZICHT VAN DE HUISKAMERCONCERTEN VIND JE IN ONZE BROCHURE. SURF NAAR
VRIJETIJD.OPWIJK.BE/PROGRAMMATIEBROCHURE-2022-2023.
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Muziek

onderwijs
Beeld

Woord

Dans

MOZA-IK is failliet

... of toch niet?
CIRCUS MOZA-IK IS FAILLIET!

Door de twee zware coronajaren hebben de circusartiesten van MOZA-IK
minder frequent kunnen optreden. Hierdoor hebben de artiesten ander
werk gezocht ... De circusdirecteur en de clown zijn de enige overblijvers
van het vrolijke team. Wat moeten ze nu doen? Met twee kan je immers
geen circus draaiende houden.

Je merkt het al, het zal een immens spannend, creatief, zenuwslopend,
boeiend, leerrijk en vooral plezant schooljaar worden! Wordt vervolgd ...
MOZA-IK / Heiveld 17 / 1745 Opwijk
T 052 35 41 95 / E directie@moza-ik.be

lokale economie

Dat warm nest vonden ze bij
ons op school. Samen met onze
kleuters en leerlingen bouwen
we nu verder aan dat gezellige
nest!
Een nest waar we ons goed
voelen en waar we onszelf
mogen zijn …
Dit doen we met
een nieuw jaarthema.

‘JE KUN(S)T HET’

MRO
zaterdag 1 oktober - 11u00 - 17u00

Ga langs bij de deelnemende handelaars
en krijg gratis pannenkoeken en een ritje
op de draaimolen in het centrum van Opwijk.

We werken rond
creativiteit en mindset.
We leren de kinderen:
… positief naar zichzelf te kijken.
… hun eigen sterktes in te zetten
en te waarderen.
… te vertrouwen op hun eigen
groeikracht.

Kunstkriebels

Instrument/zang
+
MCV (notenleer)

Alle
vestigingsplaasten

rd

KAN CIRCUS MOZA-IK GERED WORDEN?

10 vogels zijn de voorbije 2
schooljaren op zoek geweest
naar een warm nest.

Muziek

Kun
kriebstels

W
oo

De circusdirecteur en zijn compagnon rapen hun moed voor de
laatste keer bij elkaar en gaan op zoek naar nieuw circuspersoneel.
Het circus moet immers terug van nul worden opgebouwd. De hulp
van de leerlingen van MOZA-IK zal cruciaal zijn. Door middel van
sportopdrachten, creatieve activiteiten en allerlei workshops zullen de
leerlingen hun steentje kunnen bijdragen.

Kunstkriebels

Audiovisueel
atelier

Woordatelier

Beeldatelier
Asse

Affligem
Ternat

Beeld

Dansinitiatie

Danslab

Dans

Asse
Ternat

Meer info: www.gbsdeboot.be
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Inschrijvingen
2022-2023

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

Bezoek onze website voor
tarieven, uurroosters en meer info

… grenzen te verleggen.
… door te zetten.

Alle
vestigingsplaasten

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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OPcura

OPcura

21 september 2022, Wereld Alzheimerdag

Start GedachteGOEDpad, een wandeling in teken van dementie!
Net als in andere gemeenten en steden wonen in Opwijk heel wat mensen met dementie en zal deze
groep doorheen de jaren alleen maar groter worden. Iedereen komt vroeg of laat in aanraking met
dementie: als mantelzorger, als persoon die de ziekte krijgt, als hulpverlener, als buur, als vriend …
We staan dus als samenleving
voor de uitdaging en de
plicht mee te bouwen aan
een gemeente waar het
goed is om te leven met
dementie en waar je ondanks
de uitdagingen, alle kansen kan
geven om deel te blijven nemen aan het alledaagse
leven en het leven in de buurt. Liefst zo lang en zo
normaal mogelijk.
Zorgcampus Opcura en de gemeente Opwijk willen
met deze permanente wandeling een ontspannen
moment bieden.
• Voor iedereen die houdt van wandelen
gepaard met inspirerende, informerende en/
of interactieve rustplaatsen die je dementie
laten beleven.
• In het bijzonder voor mantelzorgers
en mensen met dementie om een leuk
samenzijn te creëren. We wensen de stap
om activiteiten buitenshuis te doen voor hen
laagdrempelig te maken. De wandeling zet
in op de mogelijkheden en biedt verrassende
ontdekkingen die je laten stilstaan bij
dementie en die misschien tot op heden
ongekend waren.
• Om een spontane ontmoeting te creëren
tussen jong en oud.
• Voor genieters van het leven die met open
blik anderen, de wereld tegemoet gaan.

Het GedachteGOEDpad wordt
op woensdag 21 september
2022 tussen 13.30 en 15 uur
geopend. Iedere deelnemer
kan na de wandeling
nagenieten van een
gebakje in het lokaal
dienstencentrum
Den Hopstaak op
de zorgcampus,
Kloosterstraat 75.

Praktisch
- Afstand route: 4,6 km
- Start en einde: Zorgcampus OPcura,
Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk
- De route is rolstoeltoegankelijk
en er zijn wegwijzers op het pad.
- De informatiebrochure en route zijn verkrijgbaar
aan het startpunt van de wandeling.
- Er zijn veel rustbanken op het parcours.
- Je kan de route inkorten of opsplitsen in lussen.
De stippellijnen op de kaart duiden
de mogelijkheid aan om de route in te korten.
Daar zijn geen interactieve (rust)plaatsen
meer aanwezig.
- Meer info: T 052 36 59 40 / E info@opcura.be

Meer dan ooit beseffen we dat onze relaties het belangrijkste zijn en een moment samen delen
met wie we liefhebben, laat dat nu net het doel zijn van deze wandeling.
Hopelijk ga je mee op pad om samen met ons, je familie … een fijn moment te beleven en
de mogelijkheden bij dementie te ontdekken.
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Wat valt er in september allemaal te beleven
in Lokaal Dienstencentrum Den Hopstaak?
Infosessie: snelle energiebesparing
i.s.m. 3WPlus 

Gratis

Dinsdag 13 september van 14 tot 15.45 uur
in zaal Satijn
In anderhalf uur geeft een energiespecialist jou
praktische info over het energieverbruik van
huishoudtoestellen, verwarming, verlichting en
de digitale meter.

Filmnamiddag: 'Marina' € 5 - € 2 reductietarief
Dinsdag 20 september van 14 tot 16 uur in zaal Satijn
Italië 1948. De 10-jarige Rocco groeit op in een
prachtig, maar arm bergdorpje in Calabrië, tot zijn
vader op een dag beslist om op zoek te gaan naar
een betere toekomst voor zijn gezin. Hij vertrekt
naar België, om daar geld te verdienen in de
steenkoolmijnen, en dan naar zijn geboorteland
terug te keren. Maar al vlug laat hij zijn gezin
overkomen en zo wordt de jonge Rocco van de
ene dag op de andere een migrant. De grauwe
mijnstreek in Limburg, de ijzige winters, het racisme
en de vreemde taal en cultuur zijn een domper op
de levensvreugde van de kleine jongen. Rocco wil
zijn zoals de andere kinderen en iemand worden en
iets betekenen in het leven.

Praattafel mantelzorgers

Gratis
Woensdag 21 september van 13.30 tot 15.30 uur
in zaal ’t Koolwitje
Inschrijving: E denhopstaak@opcura.be T 052 36 59 14
Als mantelzorger draag je veel zorg voor jouw
naaste, maar wie draagt zorg voor jou?
Tijdens deze praattafel wissel je ervaringen en tips
uit met andere mantelzorgers. Kom langs en deel je
verhaal.

Themanamiddag: 'Omgaan met angst op je
levenspad' door CGG Ahaverus 
Gratis
Dinsdag 27 september van 14 tot 15.45 uur
in zaal Satijn
We krijgen er allemaal wel eens te maken met de
microbe genaamd 'angst'. Wat een lastig beestje ...
Maar wat doet zo'n microbe nu eigenlijk met mij? En
welke signalen herken ik? Deze zijn er niet zomaar.
Ze kunnen ons beschermen tegen ander kwaad.
Toch heeft de aanwezigheid van angst heel wat
lastige gevolgen. Zeker wanneer we een dagje
ouder worden, kan het zwaarder doorwegen.
Wat is de functie van angst is en hoe we met deze
lastige bijwerkingen kunnen omgaan, ontdek je
tijdens deze infosessie. Hannah De Schutter en
Sarah Dierickx, psychologen bij CGG Ahaverus
Grimbergen, kijken ernaar uit om je te ontmoeten.

Wekelijkse activiteiten
Elke woensdag vanaf 13.30 uur:
• k
 aartbijeenkomst (wiezen) voor alle
geïnteresseerden.
• Rummikub
Elke tweede en vierde dinsdag van de maand
van 14 tot 15.45 uur in zaal Aurelia (gratis):
• handwerk in Den Hopsteek
(13 en 27 september)
Droom je er al lang van om zelf een mooie sjaal,
trui of sokken te breien? Wil je wat hulp bij je
projectje of je brei- of haaktechnieken opfrissen
bij een gezellige babbel? Of heb je zin om mee te
werken aan een brei- of haakproject van de zorgcampus? Wat je handwerkvraag ook is, we proberen
samen een antwoord te vinden!

Sofie Moens (klinische psychologe Medisch
Centrum Opwijk) begeleidt dit gesprek.
Het Centrum voor Dagverzorging ondersteunt,
indien je wenst, je naaste tijdens de praattafel.
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woonloket

lokale economie

Infosessies woonloket
Gratis sessie snelle
energiebesparing
Dinsdag 13 september 2022 om 14 uur
in Lokaal dienstencentrum
Den Hopstaak, Kloosterstraat 75.

Wil je zonder moeite en zonder grote investeringen honderden euro’s per jaar besparen op jouw
energiefactuur? Dan is de sessie ‘snelle energiebesparing’ iets voor jou! In anderhalf uur geeft
een energiespecialist jou praktische info over
het energieverbruik van huishoudtoestellen,
verwarming, verlichting en de digitale meter.
Zo kan je nadien meteen vlotjes aan de slag.
Fluvius en de energiespecialisten van Bond Beter
Leefmilieu ontwikkelden samen deze sessie met
een hele reeks verrassende energietips. Voor
iedereen die graag geld en energie bespaart met
weinig moeite. Een basiskennis over energie is niet
vereist.
Deelnemen is gratis, maar we vragen je wel om in
te schrijven via E woonloket@opwijk.be.

Gratis infosessie
renovatiepremies
en leningen
Dinsdag 20 september 2022 om 19 uur
in Oud Gasthuis, Huinegem 4 te Asse

De gemeenten Asse, Dilbeek, Merchtem en
Opwijk organiseren in samenwerking met
Woonwinkel West-Brabant een infosessie over
de renovatiepremies, o.a. de nieuwe
Mijn Verbouwpremie, en de leningen.
Mijn VerbouwPremie is een eengemaakte premie
voor renovatie en energiebesparende investeringen. Mijn VerbouwPremie vervangt vanaf 1 juli
2022 de meeste renovatiepremies van WonenVlaanderen en energiepremies van Fluvius.
Vanaf 1 oktober 2022 kan je effectief deze nieuwe
premie aanvragen. Alle details en voorwaarden
vind je op www.mijnverbouwpremie.be.
Deelnemen is gratis, maar we vragen je wel om
in te schrijven via E woonloket@opwijk.be.
Organisatie: 3Wplus, Woonwinkel West-Brabant

Netwerkavond
voor ondernemers

Economedy met Kamal Kharmach
Op donderdag 22
september 2022
organiseert het
ondernemerscollectief OpLebBug
een netwerkavond
voor ondernemers uit
Opwijk, Lebbeke en
Buggenhout.
Kamal Kharmach
brengt dan zijn show Economedy, met een humoristische kijk op onze moderne economie. Hoewel
de meeste mensen hem kennen als stand-upcomedian, is hij daarnaast ook gefascineerd door
alles wat met economie te maken heeft. Als docent
bedrijfseconomie aan de Karel de Grote Hogeschool
presenteert hij ‘Andermans Zaken’ en is hij een
geboren ondernemer, wat hem de geknipte persoon
maakt om deze netwerkavond voor ondernemers te
animeren. Aan het optreden van Kamal Kharmach
koppelt OpLebBug een uitgebreide netwerkreceptie waar ondernemers uit de dichte regio met elkaar
kunnen kennismaken en van gedachten wisselen,
terwijl ze genieten van lekkere streekproducten.
De avond start om 19.30 uur in CC De Biekorf,
Stationsstraat 23 te Lebbeke. Tickets kosten
€ 30 en zijn verkrijgbaar via www.ccdebiekorf.be/
economedy.
Deze avond is een samenwerking tussen
de ondernemersraden (MRO),
Unizo en de lokale
besturen van Opwijk,
Lebbeke
en Buggenhout.

Organisatie: Fluvius, BBL, gemeente Opwijk
Meer info: / Woonloket Opwijk / Ringlaan 20 / T 052 36 51 46 / E woonloket@opwijk.be
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Info:
Dienst Lokale economie / Kloosterstraat 7
T 052 36 51 71 / E lokale.economie@opwijk.be

vacature
Medewerker
schoonmaak E1-E3 (m/v)
Omschrijving: Voor de aanleg van een werfreserve van 2 jaar waaruit onmiddellijk voltijds
of deeltijds contractueel voor onbepaalde duur
kan worden aangesteld.
Taakinhoud
• Je staat in voor het onderhoud van
de gemeentelijke gebouwen om personeel
en burgers te kunnen ontvangen in
een nette omgeving.
• Je houdt van afwisseling en geeft ook graag
ondersteuning bij recepties en andere
gemeentelijke evenementen.
• Contact met de burger schrikt je niet af.
Profiel
• Je weet van aanpakken, bent collegiaal, denkt
mee logisch na en ondersteunt waar nodig.
• Ervaring met onderhoud en/of
receptiewerk is een pluspunt.
Ons aanbod
• Een competitief salaris.
• Maaltijdcheques, fietsvergoeding,
voordelen GSD-V, vorming en opleiding
tijdens de diensttijd en een gunstige
vakantieregeling.
• Verloning volgens barema waarbij alle
relevante beroepservaring in de privésector
of als zelfstandige in aanmerking wordt
genomen.
• Kortom, een boeiende job
in een dynamische omgeving!
• Individuele loonsimulatie mogelijk.
Solliciteren
• Stuur je sollicitatiebrief met cv en recent
uittreksel uit het strafregister ten laatste
op 13 september 2022 t.a.v. het college
van burgemeester en schepenen, Ringlaan
20 in 1745 Opwijk of bezorg het via e-mail:
personeel@opwijk.be.
• De selectieproeven vinden plaats in
de 2de helft van september 2022.
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Zaterdag 10 september

Activiteitenkalender
7 september t.e.m.
7 oktober 2022
ONDER VOORBEHOUD
VAN EVENTUELE
CORONAMAATREGELEN

september
… t.e.m. vrijdag 30 september
Maand van de Sportclub
org. Sportdienst i.s.m.
Sport Vlaanderen

Woensdag 7 september

Start 2 Run AC Opwijk
info: www.acopwijk.com
Gemeentelijke looppiste Heiveld
inschrijving vanaf 19 u.
org. AC Opwijk

Donderdag 8 september

Gratis workshop ‘koken met/zonder restjes’ inschrijven verplicht
via het inschrijvingsformulier
www.intradura.be/nl/
overzicht-workshops
Hof ten Hemelrijk - van 19.30 tot
21 u. - org. i.s.m. Intradura,
gemeente Opwijk en Vlaco

Donderdag 8 en
vrijdag 9 september

Bloedinzameling - reserveren
verplicht: https://donorportaal.
rodekruis.be - T 0800 777 00
Kersenpit - van 17.30 tot 21 u.
org. Rode Kruis Vlaanderen
afdeling Opwijk

Zaterdag 10 september

Kampioenschap van Opwijk
petanque
Snookerpalace en atletiekpiste
aanvang 10 u. - org: Sportdienst
en Opwijkse petanqueclubs

VOLKSFEEST met hét meezingevenement VLAANDEREN
ZINGT - (vrije toegang)
Markt Opwijk-Centrum - 20 u.
org. GC Hof ten Hemelrijk

Zaterdag 10 en
zondag 11 september

Vrijdag 16 september

Prijsuitreiking zomerse
fietszoektocht
Hof ten Hemelrijk - 19.30 u.
org. CD&V Opwijk-Mazenzele

Zondag 18 september

Retro Tour voor oldtimer
tractoren tot bouwjaar 1985
Kersenpit - vertrek om 10 u.
org. De Retro Mobielen
OTGV Cyclingtour
MAI Opwijk, Heiveld 15
vrij vertrek tussen 8 en 10 u.
org. Op ’t Groot Verzet
Vieruurtje: boterhammen met
hesp, kaas, kop en plattekaas.
Taart en koffie.
Zaal Den Bruinen - Dorp 13
vanaf 15 u. - org. OKRA Mazenzele

Van De Velde betontoer
Vrije basisschool De Knipoog
vertrek tussen 7.30 en 10.30 u.
org. WTC Mazel
Opendeurdag brandweerpost
Opwijk
Heiveld 13 A – van 13.30 tot 18 u.
org. Brandweerzone
Vlaams-Brabant West
Kadeekes in ’t park
Hof ten Hemelrijk - van 14 tot 17 u.
org. gemeente Opwijk &
Jeugddienst-Jeugdraad
Bezoek aan het landbouwmuseum De Vedderboom
Schaapheuzel 7 - vanaf 14 u.
org. Landbouwmuseum
De Vedderboom
Erembald-Kravaal Happening
Kravaalbos - tussen 11 en 18 u.
www.erembaldkravaal.be

Maandag 12 september

Maandag 19 september

Mosselfestijn - Hof ten Hemelrijk
van 17.30 tot 22 u. (zat.)
van 11.30 tot 15 u. (zon.)
org. Judoclub Nijdrop Opwijk

Zondag 11 september

Sporteldag - info: T 0800 113 41
inschrijven verplicht
https://reservaties.opwijk.be/
Hof ten Hemelrijk - vanaf 9 u.
org. Adviescommissie senioren
i.s.m. gemeente Opwijk

Dinsdag 13 september

Start lijndans
De Kersenpit - 20 u.
org. Ferm Nijverseel-Opwijk
Meer info: marleenaelbrecht@
hotmail.com

Dinsdag 20 september

Infosessie snelle energiebesparing - gratis inkom - inschrijven
via woonloket@opwijk.be
Dienstencentrum Den Hopstaak
Kloosterstraat 75
van 14 tot 15.30 u.
org. Woonloket Opwijk

Infosessie renovatiepremies
en leningen - gratis inkom
inschrijven E woonloket@opwijk.be
Oud Gasthuis, Huinegem 4,
Asse - van 19 tot 21.30 u.
org. gemeenten Asse, Dilbeek,
Merchtem en Opwijk i.s.m.
Woonwinkel West-Brabant

Woensdag 14 september

Woensdag 21 september

Leesfoor voor kindjes - van 3 tot 7 j.
Hof ten Hemelrijk - van 14.30 tot
15 u. - org. Bibliotheek

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

Donderdag 22 september

SEIZOENSOPENER
LAÏS ‘DE LANGSTE NACHT’
(Try-out) met feestelijke
verwelkoming door ‘De Lakeien’
Tickets: https://reservaties.opwijk.be
Hof ten Hemelrijk - vanaf 19.15 u.
(feestelijke verwelkoming)
20.30 u. (optreden)
org. GC Hof ten Hemelrijk

Vrijdag 23 september
Bleken TD
Nijdrop - van 21 tot 4 u.
org. Chiro Pol

Zaterdag 24 september

Tweedehandsbeurs herfst
Hof ten Hemelrijk - van 13 tot 15 u.
org. Femma Opwijk
Oldtimer meeting
Parking station Opwijk
van 14 tot 20 u.
org. vzw Passion and Cars
Tafelen met de gilde
Kersenpit - van 11.30 tot 14 u.
en van 17.30 tot 21 u.
org. Koninklijke St.-Pietersgilde
Mazenzele

Zondag 25 september

Hopoogstfeest
Hopveld - Steenweg op
Vilvoorde 40 – van 14 tot 17 u.
org. Vrienden van de Hop i.s.m.
gemeente Opwijk & Toerisme
Vlaams-Brabant
Rommelmarkt
Opwijk-Centrum - van 13 tot 18 u.
org. ORC

Maandag 26 september

Opvoedingsavond ‘Moeilijke
eters’ – inschrijven en info
info@avansa-hallevilvoorde.be
T 02 454 54 01
Hof ten Hemelrijk
van 19.30 tot 21.30 u.
org. Avansa Halle-Vilvoorde vzw
i.s.m. Huis van het Kind

Woensdag 28 september

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

Vrijdag 30 september

Start kaartseizoen OKRA
(Niet-leden zijn niet verzekerd)
De Waag - 19 u. - OKRA Opwijk
Daguitstap
www.femma.be/groep/opwijk

oktober

Weekend van de klant
Opwijk-Centrum - van 11 tot 17 u.
org. MRO
Open Gemeentedag
Bedrijvenzone Vlaamse Staak
van 14 tot 18 u. - org. Diensten
Vrije Tijd en Economie

Dinsdag 4 oktober

Hobbykransje
De Waag - van 9 tot 12 u.
org. Femma Opwijk

Infoavond: ondersteunen
van naasten met zelfmoordgedachten. Info en inschrijven:
E welzijn@opwijk.be
T 052 89 50 27
Kersenpit - 19.30 u.
org. Welzijnsraad

Woensdag 5 oktober

Infoavond: digitaal
evenementenloket
Schuur Hof ten Hemelrijk – 19.30 u.

Donderdag 6 oktober

Zaterdag 1 oktober

Zondag 2 oktober

Dinsdag 4 oktober

Crea-avond rond de herfst
leden schrijven in via
wijkverantwoordelijke
niet-leden via E arlette.vandermeersch@skynet.be
Hof ten Hemelrijk – 19.30 u.
org. Liberale Vrouwen
Opwijk-Mazenzele

Vrijdag 7 oktober

Quiz De Schrijfwijzen
Inschrijven via
bibliotheek@opwijk.be
De Kersenpit – 20 u. – org. Bib
Opwijk

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

ELKE DONDERDAG

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

Burgerzaken

Opwijk in cijfers: jaarrekening 2021 – investeringen
Tijdens de gemeenteraad van april 2022 werd de jaarrekening 2021 voorgelegd aan de raadsleden.
Er werd voor € 1.054.756 geïnvesteerd in 2021 (uitgaven). Er waren € 798.196 investeringsontvangsten.
In 2021 lagen de investeringen aan de lage kant. Vele dossiers zijn nog in voorbereiding (nieuwe loods,
herinrichting Singel, verbouwingen Hof Ten Hemelrijk …). De komende jaren zullen de investeringsuitgaven
fors toenemen wanneer de dossiers die nu voorbereid worden in uitvoering gaan.
Voornaamste investeringsuitgaven
Onderhoud van gemeentewegen
Bestrijkingswerken
Investeringssubsidies Brandweer
Leasing straatverlichting
Plaatsing afvalstraatjes - glascontainers
Verbeteren trage wegen
Sporthal renoveren (eerste deel)
Informaticamateriaal – De Boot
Informaticamateriaal – administratie
Aankoop installaties - machines Cultuur
Kunstenparcours
Energiebesparende maatregelen in gebouwen
Snelheidsregistratieborden
Herziening Ruimtelijke uitvoeringsplannen
Inrichting speelplaats MOZA-IK
Plannen herinrichting Singel

€ 211.765
€ 131.982
€ 93.252
€ 92.252
€ 72.113
€ 48.301
€ 42.092
€ 36.258
€ 31.652
€ 30.092
€ 29.959
€ 29.772
€ 22.651
€ 20.899
€ 17.283
€ 15.452

Voornaamste investeringsinkomsten
Verkoop grond Oude Pastoriedreef
Verkoop grond hoek Borchtsite - Kattestraat
Subsidies digisprong scholen
Overname openbare verlichting door Fluvius
Subsidies serviceflats
Subsidies kunstgrasvelden
Verkoop busje aan Go-Onderwijs
Subsidies veilige schoolomgeving
Subsidies Masterplan bronnengebied

€321.630
€ 215.000
€ 117.702
€ 38.045
€ 36.493
€ 24.210
€ 22.000
€ 8.191
€ 7.000

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

Maak geen nutteloze kosten door laattijdige betaling
algemene belasting 2022
Op 22 april 2022 werd de algemene belasting 2022
verstuurd. Van de 6.072 aanslagbiljetten werden
er meer dan 5.000 tijdig betaald. Dank hiervoor.
Door tijdig te betalen bespaar je voor jezelf en de
gemeente nutteloze kosten.
In juni 2022 werd een eerste aanmaning
gestuurd. Deze aanmaning is kosteloos voor de
belastingplichtige, maar kost aan de gemeenschap
verzendingskosten, papier, werkuren …
Op 31 augustus 2022 staat de teller van het aantal
Opwijkse gezinnen die hun algemene belasting
betaalden op 5.684 (nog € 31.285,17 te ontvangen).
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Wie ook na de eerste aanmaning nog niet betaalt,
krijgt een tweede, aangetekende aanmaning. Bij
deze aangetekende aanmaning wordt een extra
kost van € 20 aangerekend.
Voorkom deze door tijdig te betalen. Deze
tweede aanmaning zal rond 10 september 2022
verstuurd worden. Bij niet betaling na de tweede
aanmaning wordt het dossier overgemaakt aan een
deurwaarder. De extra kosten kunnen dan snel
oplopen tot meer dan € 100.
Meer info: Dienst Financiën / Ringlaan 20
T 025 36 51 85 / E financien@opwijk.be

Geboren
Tessa Ann Stephen,
dochter van Karakunnathu
en Aleecia Clackiyil
30/05/2022, Klei 186/A002
Lenuana Crabs,
dochter van Dimitri en
Laura Vertongen
07/07/2022,
Marktstraat 50/0102
Nikodem Stanik,
zoon van Marcin en
Grzaba Katarzyna Barbara
15/07/2022, Kloosterstraat
95/0102
Elisa Nowé Lippens,
dochter van Anthony en Melissa
22/07/2022, Steenweg 109
Gehuwd
Kenneth Ottoy en
Marieke Schoonjans,
Steenweg op Lebbeke 44
op 16/07/2022
Luc Van den Abbeele
en Machteld Colombier,
Hoevestraat 16
op 05/08/2022
Overleden
Fidelis Veireman, 95 jaar,
weduwnaar van Elsa Moerenhout
† 02/07/2022, Heirbaan 119
Jan Heyvaert, 84 jaar,
echtgenoot van Julia Abeloos
† 10/07/2022, Steenweg op
Lebbeke 13

Lucien Carous, 94 jaar,
echtgenoot van
Josephina De Bleser
† 12/07/2022, Lange Minnestraat
125/A002, Lebbeke
Jan Willems, 91 jaar, weduwnaar
van Hermina Vereman
† 09/07/2022, Gasthuisstraat 19
Maria Van Ingelgem, 86 jaar,
weduwe van François De Bruyn
† 15/07/2022, Molenstraat 140
Eric Van Ransbeeck, 67 jaar,
echtgenoot van
Francine Van den Abbeele
† 16/07/2022, Karenveldstraat 77
Alfons Van de Velde, 88 jaar,
weduwnaar van Elisa Mergan
† 20/07/2022, Kloosterstraat 75
Francisca Luypaert, 92 jaar,
weduwe van Raymond Hotat
† 31/07/2022, Kloosterstraat 75
Roger Van de Velde, 87 jaar,
echtgenoot van
Clementine Michiels
† 01/08/2022, Coenstraat 2
Agnes Van Gucht, 85 jaar,
weduwe van Roger Roosemont
† 03/08/2022, Ringlaan 28
Louise De Plecker, 91 jaar,
weduwe van Remi Meskens
† 04/08/2022, Waaienberg 120
Alfons Goossens, 77 jaar,
† 09/08/2022, Kloosterstraat 75
André De Potter, 71 jaar,
echtgenoot van
Marie-Louise Van Damme
† 12/08/2022, Heirbaan 111

Adolphina Verhoeven, 84 jaar,
weduwe van Hendrik Inzé
† 14/08/2022, Kloosterstraat 75
Livinus Van Hemelrijck, 88 jaar,
weduwnaar van Yvonne
Verheirstraeten - levenspartner
van Rosita Verhaegen
† 17/08/2022, Nanovestraat 41
Sonja Leys, 59 jaar
† 20/08/2022, Neerveldstraat 39
An Lodens, 44 jaar
† 26/08/2022,
Steenweg op Vilvoorde 127

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.
Andere hulp of info nodig?
Een overzicht van alle
gemeentelijke diensten:
opwijk.be/
gemeentediensten.

gemeenteraad
De volgende gemeenteraad
en Raad voor Maatschappelijk
Welzijn vinden plaats op
dinsdag 13 september 2022
om 20 uur in GACII (trouwzaal),
Ringlaan 20 te Opwijk.
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Gemeente Opwijk & Jeugddienst–Jeugdraad organiseren:

Kadeekes
in het park

GRATIS
INKOM

ZONDAG 18 SEPTEMBER 2022
van 14 tot 17 uur

Spelnamiddag
met springkastelen,
schminkstand en
ballonplooiers
Voor
en
kinder n
tusse
3 en
12 jaar

PARK HOF TEN HEMELRIJK
Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk

Enkel bij goed weer
Alle info: jeugddienst-jeugdraad Opwijk

