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edito
Beste Opwijkenaren
Ons infoblad editie april-mei is wat
volumineuzer dan gewoonlijk. De reden
hiervoor is dat er zo veel initiatieven en
activiteiten te vermelden zijn dat een
gewone editie niet volstond.

Inhoud

Dat milieu een hot item is zal je ook
kunnen vaststellen in dit infoblad.
Het gemeentebestuur wil met zijn
beperkte middelen optimaal meewerken
aan een beter milieu.

10
Cultuur

Dit blijkt zeer duidelijk uit de initiatieven die in dit infoblad naar
voor gebracht worden.
• Hoe goed de gemeente scoort in de netheidsscore en
de grote lenteschoonmaak geeft aan hoeveel aandacht
er besteed wordt aan een nette gemeente.
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• Het stimuleren van het verwijderen van asbesthoudende
daken en het aanmoedigen om gebruik te maken van de
resultaten van de warmtescan dragen bij tot een beter milieu.

Mocktail
van het jaar

Dit zijn maar deelaspecten van het burgemeestersconvenant dat
moet leiden naar minder CO2 uitstoot. Zo worden de provinciale
groepsaankopen onder de aandacht gebracht om de aankoop
van zonnepanelen en isolatiemateriaal goedkoper te maken.
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Dit infoblad laat ook voelen dat we naar de zomer toe gaan.
Het inrichten van speelstraten, de aankondiging van carnaval en
de vakantieopvang , wijzen in die richting.

Winnaar
Krasse Buurt

Maar eerst mogen we op 26 mei gaan stemmen om de leden van
het Vlaams, Federaal en Europese parlement te verkiezen.
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Laat ons genieten van de zonnige momenten die we
de komende maanden mogen verwachten.
Albert Beerens
Uw burgemeester

Schoolmoe

Colofon

Verantwoordelijke uitgever
Gemeente Opwijk | Ringlaan 20 | 1745 Opwijk
tel. 052 36 51 11 | e-mail: info@opwijk.be | www.opwijk.be
Redactieadres t.a.v. Karel Lesy, communicatieambtenaar
Ringlaan 20 | 1745 Opwijk | tel. 052 36 51 96
e-mail: communicatie@opwijk.be
Layout: drukkerij ABC - Meerbeke | Druk: drukkerij ABC - Meerbeke
Gedrukt op FSC-papier.

2 | Infoblad gemeente Opwijk | april - mei

milieu

Hoe goed scoort Opwijk
in de ‘netheidsscore‘?
De gemeente Opwijk werd door Mooimakers (OVAM) eind
2016 geselecteerd om met ondersteuning van een coach van
Mooimakers deel te nemen aan het ‘coachingtraject zwerfvuil’
voor de periode 2017-2018.
Tijdens dit coachingtraject zwerfvuil werden heel wat acties uitgevoerd om onze gemeente properder te maken, zoals onder meer:
• Opmaak van een vuilnisbakkenplan (inventaris van alle
straatvuilnisbakjes + periodieke registratie van
de vuldichtheid van de vuilbakjes).
• Bijkomende ondersteuning van vrijwilligers
die in Opwijk zwerfvuil opruimen.
• Informatie en sensibilisatie rond de zwerfvuilproblematiek
(banners, ….).
• Deelname samen met scholen aan de actie ‘Operatie Proper’.
• Meetcampagnes door Arcadis (studiebureau)
in het kader van de ‘netheidsbarometer’.
• Plaatsen van ondergrondse ‘sigarettenpeuktegels’
in de Stationsstraat.
• Opstart van een gemeentelijke ‘werkgroep zwerfvuil’.
In het kader van de deelname door Opwijk aan het ‘coachingtraject zwerfvuil’ werden door Arcadis (studiebureau) een aantal
gestandaardiseerde tellingen (netheidsbarometer) in onze gemeente uitgevoerd om na te gaan hoe goed Opwijk scoort in de
‘Netheidsscore’.
De netheidsbarometer is een management-en meetinstrument
voor zwerfvuil en algemene netheid. Door het toepassen van
de netheidsbarometer wordt het zwerfvuilprobleem nauwkeuring
in kaart gebracht. Ook dit jaar (2019) zullen er door Arcadis nog
tellingen gebeuren in Opwijk.

Resultaten voor de periode
2 januari 2017 tot 19 december 2018
Opwijk behaalt een totale netheidsscore van 89,8 wat beduidend beter is dan
de Vlaamse netheidsscore van 84,5.
Opwijk scoort goed voor de omgevingstypes: hoofdstructuurweg, woonwijk met ontmoetingsplek, woonwijk zonder ontmoetingsplek, openbaar domein
(recreatie, ontspanning), stopplaatsen voor openbaar vervoer,
landelijke wegen.
Aandachtslocaties in Opwijk
blijven de centrumstraten,
afvalverzamelpunten (glasbollen) en de omgeving rond
scholen.
Vanaf 2020 zal de gemeentelijke milieudienst zelf instaan
voor het uitvoeren van een
jaarlijkse telcampagne
(4 x jaar) op verschillende locaties
(looplijnen) om de netheid van onze gemeente te registreren.
Uiteraard blijft de gemeente de zwerfvuilproblematiek verder
opvolgen en acties ondernemen om Opwijk nog properder te
maken. De zwerfvuilproblematiek heeft een hoog maatschappelijk belang. Iedereen wil immers een propere, nette omgeving.
De gemeente rekent daarbij ook op de verantwoordelijkheid
en medewerking van alle Opwijkse burgers! Als dat niet proper
gezegd is.

Speciale huldiging sluikstorters Opwijk
Het voorbije jaar werd er hard gewerkt door onze vrijwillige zwerfvuilruimers om alle weggegooide rotzooi uit straten en velden te
verwijderen. Met een jaarlijks huldigingsmoment tijdens de Bruisende
Tuin- en Boerenmarkt worden zij hiervoor letterlijk in de bloemetjes
gezet. Maar ook aan u, zwerfvervuiler, hebben we dit jaar gedacht.
Want zonder u hadden onze vrijwilligers geen werk meer.

Zolang de intentie om doelbewust te sluikstorten maar aanwezig was.

Daarom doen we een oproep aan iedereen die vorig jaar zwerfvuil
achterliet in de gemeente. De hoeveelheid speelt geen rol: dit mag
een eenvoudig blikje zijn (dat ten vroegste na 50 jaar vergaat in de
natuur) of tot een volledige inboedel (waarvoor de kringloopwinkel
wellicht nog een mooie verkoopprijs had gekregen).

De huldiging van dit sluikstortersfeest vindt plaats na afloop van de
zitting van het college van burgemeester en schepenen de eerste
maandag van april om 11 uur in de Trouwzaal van GAC I, Ringlaan 20.
U wordt er getrakteerd op een hapje en een drankje waarvan u de
verpakking nadien op straat mag gooien.

Schrijf je daarom in voor dit unieke huldigingsfeest en motiveer je
deelname met een korte omschrijving van je sluikstorting, de frequentie en plaats. Doe er ook een foto bij als bewijsmateriaal. Doe dit
bij voorkeur via e-mail: info@opwijk.be.
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De Grote Lenteschoonmaak 2019
Toon je van je mooie kant!
Overal in Vlaanderen houden Mooimakers samen met duizenden
vrijwilligers een grote lenteschoonmaak! Deze actie startte op
zaterdag 16 maart en loopt nog tot zondag 31 maart.
Ook in Opwijk houden we grote kuis en maken we komaf met
zwerfvuil om zo onze bruisende, landelijke gemeente mooi te
maken/houden.
We zijn blij dat we altijd kunnen rekenen op een aantal geëngageerde vrijwilligers en verenigingen. Omdat vele handen het werk
verlicht, kunnen we zeker nog wat helpers gebruiken.
Heb je zin om tijdens deze periode zwerfvuil te ruimen, neem
dan vrijblijvend contact op met onze milieudienst. Je kan er onder
meer een veiligheidshesje en speciale zwerfvuilzakken bekomen.
Onze milieuambtenaar geeft je tips hoe je best tewerk kan gaan,
altijd volgens je eigen ritme en mogelijkheden.
Op eigen initiatief gaan ruimen, mag natuurlijk ook!
In alle gevallen: dank u wel!

GAC I - Milieudienst
Marktstraat 55 - T 052 36 51 31 - E milieudienst@opwijk.be
www.opwijk.be/zwerfvuil
https://mooimakers.be
www.opwijk.be/zwerfvuilvrijwilliger

Provinciale groepsaankopen
helpen energie
besparen
Onze woningen kunnen heel wat energiezuiniger. Met de provinciale groepsaankopen geven
de provincie Vlaams-Brabant, IGO, PajoPower,
3WPlus, de Kringwinkel Hageland en de gemeente Opwijk je graag een duwtje in de rug.
Reeds 1.000 gezinnen voerden energetische renovaties uit via de
groepsaankopen. Je kan als inwoner van Vlaams-Brabant intekenen op een groepsaankoop voor zonnepanelen, dak- of muurisolatie of isolerende ramen. Grijp dus de kans om je woning nog beter
te isoleren en je wooncomfort te laten stijgen.

Interesse?
Ben je overtuigd van onze groepsaankopen? Schrijf je dan snel in
en maak vrijblijvend een afspraak met onze aannemers.

Wat maakt de provinciale groepsaankopen zo uniek?
3Wplus en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen selecteerden voor Opwijk lokale aannemers en installateurs. Een
kwalitatieve uitvoering, een correcte prijs en een stipte opvolging
staan centraal. Kiezen voor de provinciale groepsaankopen is drie
keer winnen. Niet alleen stoot je minder CO2 uit en bespaar je op je
energiefactuur, je helpt ook onze lokale economie bloeien.

Gratis infoavond
Heb je nog vragen of wil je nog bijkomende informatie?
Kom vrijblijvend naar de infosessie. Deze vindt plaats op
woensdag 27 maart om 20 uur in Hof Ten Hemelrijk,
zaal Bakhuis, Kloosterstraat 7. Je krijgt er meer info over de aanpak,
mogelijke premies en leningen en kan er kennismaken met
de geselecteerde aannemer.
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Meer info en intekenen: www.vlaamsbrabant.be/groepsaankopen.

milieu

Perscontainer voor gemengd
kunststofafval op recyclagepark!
Vorig jaar werd op het recyclagepark een nieuwe perscontainer
geplaatst voor het inzamelen en samenpersen van gemengd
kunststofafval. Met het gebruik van deze persinstallatie is het altijd mogelijk om een volle container af te voeren (= optimalisatie),
met minder transportritten.
Sinds kort kan je GRATIS gemengd kunststofafval aanleveren
op het recyclagepark, onder volgende voorwaarden:
• het kunststofafval moet zuiver/proper zijn.
• het mag geen andere afvalcomponenten
dan kunststof bevatten.
Een goede tip: Maak je huisvuilzak lichter, hou kunststoffolies
(zuiver) en harde plastics (zuiver) apart en lever deze gratis af
op het recyclagepark.
Zo zorg je ervoor dat folies en harde plastics volledig gerecycleerd
worden en een 2de leven krijgen. Je hoeft de huisvuilzak minder
vaak buiten plaatsen zodat je bespaart op de aankoop ervan.

Verwijderen van asbesthoudende daken
van niet-bewoonde gebouwen
Het gebruik van golfplaten, leien, schoorsteenpijpen die asbest
bevatten, was tot de jaren 1990 courant bij het optrekken van een
gebouw. Door de enorme impact van asbest op het milieu en de
gezondheid van de mensen is het produceren, verhandelen of
(her)gebruik van asbesthoudende materialen al sinds 1998 verboden. De Vlaamse Regering heeft samen met OVAM een asbestafbouwbeleid uitgewerkt om Vlaanderen uiterlijk tegen 2040
asbestveilig te maken.
Ook de gemeente ondersteunt de asbestafbouwdoelstellingen. Samen met 15 andere gemeenten en Interleuven is er een
subsidieproject bij OVAM ingediend voor de samenaankoop voor
de verwijdering van asbesthoudende daken bij particulieren van
niet-bewoonde gebouwen. Zo gaat het bijvoorbeeld om een
tuinhuis, berghok, kippenhok of garage. Eén of meerdere deskundige dakwerkers/aannemers zullen worden aangesteld door
de intergemeentelijk burgerstuurgroep. Dit projectvoorstel is onder voorbehoud van de goedkeuring van het project door OVAM.
Bent u bereid om samen met andere geïnteresseerde inwoners
samen te komen in een intergemeentelijke burgerstuurgroep
(start in juni 2019) om onder meer de nodige afspraken te maken
omtrent procedure en timing, criteria te bespreken, firma’s aan te
schrijven en offertes te vergelijken?

Dan kan u zich inschrijven via https://extranet.interleuven.be/
asbestverwijdering. De intergemeentelijke burgerstuurgroep zal
in het algemeen belang van de inwoners van alle deelnemende
gemeenten denken en handelen. Interleuven zal voor de administratieve en logistieke ondersteuning zorgen en ook voor de
begeleiding van de stuurgroep.
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Een bladzijde uit het dagboek
van de vrijwillige zwerfruimers
Vrijdag 8 maart. Mijne maat en mezelf nog eens aan ‘t
werk gezet op een gedeelte van de Klei, de Kapenberg,
den Asbeekweg en in een deel van den Broevink. Een
wandeling van ongeveer +/- 4 km. Regelmatig gaan
mijn vrouw en ik daar ook regelmatig wandelen. En we
fietsen ook haast wekelijks wel enkele keren naast het
spoor om naar het centrum te gaan. Soms rapen we
al eens een paar blikken op want we hebben altijd een
plastiekzakje bij in onze jaszak.
Naar onze inschatting zou het inzamelen nu wel best
meevallen. Dacht ik. Tot je er aan bezig bent. Van op
de Klei naar de spoorweg tot beneden de Kapenberg
hadden we al drie kwart van een zak voor PMD vol en ‘t zelfde voor ‘t zwerfvuil.
Gezien het gewicht van onze zakken deze afgezet op het T-kruispunt vlak bij ‘t hol onder de spoorweg.
Terwijl we op weg waren naar de Broekstraat was echter de vuilkar gepasseerd. Ze hadden de zak PMD al meegenomen. Bedankt, mannen!
Het stukje Asbeekweg richting Kobbeshof moet echter niet onderdoen voor de Kapenberg op gebied van flessen en glaspotten.
Kers op de taart is wel het stukje Broevink. In de diepe grachten twee zwarte zakken gevonden, die redelijk zwaar wogen. Bij nader toezicht
waren ze gevuld met eetwaren. Ongeopend verpakkingen zoals kerstomaten, eieren, deeg- en vleeswaren. Foto genomen van enkele van deze
verpakkingen. De reuk kan ik er jammer genoeg niet aan toevoegen. Maar dat is dus voor mij letterlijk weggesmeten geld!
Maar het strafste moet nog komen. Achter een boom vonden we een ongeopende fles Gin. Maar ‘t was nog niet alles. Wat verder een
volledig bierpak Jupiler 33 cl aangetroffen, 12 stuks met vervaldatum 11/2019. We zouden in ’t Opwijks Leven moeten publiceren dat de
eigenaars ervan zich mogen aanbieden om hun verloren drank op te halen bij de eerlijke vinders.
Hierna het overzicht van onze zwerfvuilruiming :
Tijd: Mijne maat en mezelf, elk 4 uren.
PMD : +/- 15 kg
Zwerfvuil : 5 zakken à 20 kg = 100 kg.
Glas : 53 flessen en potten
Hopelijk blijft het nu een tijdje proper!!!
Dat zou pas een verrassing zijn ....
W&F
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woonloket

Winnaar warmtescan woning aan het woord
Op woensdag 5 december 2018 werd in primeur de thermografische luchtfoto van de gemeente Opwijk voorgesteld. Tijdens deze
infoavond werden 10 warmtescans verloot. 1 van de gelukkigen
was Marc Van De Vloet. De warmtescan van zijn woning in Hulst
vond plaats op 1 maart laatstleden en werd verricht door 3Wplus.
De uitvoering van een warmtescan is enkel mogelijk als het buiten
koud genoeg is. We gingen langs met enkele vragen.

Wat vond u van de infoavond
over de thermografische luchtfoto?
De infoavond was zeer interessant, maar erg druk. Er was duidelijk meer volk gekomen, dan verwacht. Veel buren en kennissen
waren ook aanwezig. Het was duidelijk dat de mensen er toch mee
bezig zijn. De reclame via het infoblad heeft zijn werk gedaan. En
als afsluiter een eerste kennismaking met het Opwijks bier was
ook aangenaam.
Wat vond u van de resultaten van de thermografische
luchtfoto van uw woning?
De thermografische luchtfoto was een enorm verrassend resultaat. Zeker omdat de woning voor een groot deel door onszelf
werd gebouwd en dat we heel goed weten waar de pijnpunten zijn
en waar er meer dan voldoende isolatie aanwezig is. Om dan via
de thermografische luchtfoto te zien dat ons dak rood kleurt, was
toch even schrikken.

We hebben er weken over gedaan om uit te zoeken waar het
probleem zou liggen, om uiteindelijk tot de conclusie te komen
dat de schouw in de zolder enorm veel warmte afgeeft. Daarom
is het heel goed om een thermografisch beeld van de woning te
hebben.
Wat verwacht u van de warmtescan?
Wij zijn al een aantal jaren bezig om onze centrale verwarming op
mazout te vervangen. Het is ondertussen een oude ketel die we bij
opstart van de bouw hebben geplaatst, maar deze is aan vervanging toe. Naar aanleiding hiervan zijn wij ook naar een andere infomoment, een infosessie over ketels, van de gemeente geweest.
Dit was ook heel interessant en we hebben ook heel wat antwoorden gekregen op onze vragen. Wij willen graag weten, omdat onze
muren quasi niet geïsoleerd zijn, hoeveel warmteverlies we via de
muren hebben en hoe we de woning het beste verwarmen. Wij zijn
dus heel blij dat we een warmtescan hebben gewonnen.
Afhankelijk van de resultaten van de warmtescan,
bent u van plan om de nodige werken uit te voeren?
We zijn er zeker mee bezig. We zouden eventueel de buitenmuren
willen isoleren, maar we moeten nog uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. We zijn er actief mee bezig om toch optimaal te
isoleren. Op lange termijn zouden we zelfs de veranda aanpassen,
omdat we weten dat dit een zeer slecht resultaat oplevert op vlak
van warmteverlies.
Kent u het woonloket? Weet u dat u voor meer info over de
energiepremies bij het woonloket terecht kan?
Ja, wij kennen het woonloket en we weten dat we daar terecht
kunnen voor energiepremies.
Woonconsulent Sylvie Cruz
Marktstraat 55
T 052 36 51 46
E woonloket@opwijk.be
openingsuren:
di: 9u–12u, 13.30u–16u en 18u–20u
do: 9u-2u
vrij: 9u–12u (enkel 2de en 4de van de maand)

Nachtlawaai werken spoor
In opdracht van spoorwegbeheerder Infrabel worden vanaf maandag 25 maart 2019 tot donderdag 30 juni 2019 werken uitgevoerd aan Lijn 60. Het gaat om wissel- en perronspoorvernieuwingen. Er wordt ook ’s nachts en in het weekend gewerkt. Hierbij
wordt zwaar materiaal ingezet waardoor enige geluidsoverlast niet te vermijden valt.
De aannemer engageert zich om deze tot een minimum te beperken.
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Sportontvangst 2019
De Opwijkse sporters waren
talrijk aanwezig tijdens
de Sportontvangst op
vrijdagavond 8 februari
laatstleden, een organisatie
in samenwerking met de
sportraad.
Er waren welkomstwoorden
van de schepen van Sport
en van de sportraadvoorzitter. De acrobaten van Wheel
Sensation toonden niet alleen met het Cyr wheel hun
kunsten, maar ook met hun
Handbalancing in duo lieten
ze de monden openvallen
bij het publiek. De avond
werd aan elkaar gepraat
door presentator Jonas
Maes (Studio Brussel).

Van links naar rechts: Willy Van Mol (sportverdienste), papa van Ilan Van Wilder
(sportman), Nolan Huysmans (beloftevolle jongere) en U13 meisjes Volley Opwijk
(sportploeg).

De vele Opwijkse sportkampioenen van 2018 werden gehuldigd.
Naast deze prijzen waren er ook 4 bijzondere prijzen:
• Sportploeg: U13 meisjes Volley Opwijk (volleybal)
(werden mee genomineerd: Herenploeg 35+ TC Diepenbroeck,
Annelore Engels en Fien Hofman van PCQ Beachteam)
• Sportverdienste: Willy Van Mol (wielrennen)
(werden mee genomineerd: Eendracht Mazenzele-Opwijk,
Patrick De Smedt).
• Beloftevolle jongere: Nolan Huysmans (wielrennen),
(werden mee genomineerd: Marthe-Louize Dieu, Jarne
Lemmens)
• Sportman/sportvrouw: Ilan Van Wilder (wielrennen),
(werden mee genomineerd: Maarten-Jan Aelbrecht, Rocky Bushiri).
Proficiat aan iedereen!

Wheel Sensation

Winterkermisloop schenkt opbrengt
integraal aan Caprioolkinderen
Voor de kinderen was er een aangepaste omloop rond de kermis
waarbij er afstanden werden afgelegd van 250, 500 of 750 meter.
Aan de deelnemers werd een vrije bijdrage gevraagd. Dat resulteerde in de fraaie som van € 536,50! Het bedrag werd integraal
geschonken aan VZW Caprioolkinderen, de Opwijkse organisatie
die ontwikkelingswerk verricht in Ethiopië en Kenia.

Op vrijdagavond 25 januari ll. vond de eerste winterkermisloop
plaats in en rond het centrum én de kermis van Opwijk. Een organisatie van de gemeente Opwijk in samenwerking met de werkgroep en de atletiekclubs AC Opwijk en Achilles Run4Fun vzw.
Meer dan honderd lopers wilden deze primeur niet missen.
Ze konden kiezen tussen een jogging van 6 km of eentje van 12 km.

8 | Infoblad gemeente Opwijk | april - mei

sport

Sportkampen
zomervakantie: vergeet
niet in te schrijven

jeugd

Speelstraten
Wil je in de vakantie lekker onbezorgd op straat spelen, dan kan
dat! Als je woont in een straat waar:
• bijna uitsluitend woningen gelegen zijn.
• waar de snelheidslimiet 50km/uur is.
• er geen openbaar vervoer passeert.
Dan kan je een aanvraag indienen om tijdens de zomervakantie
een speelstraat in te richten. Bij het inrichten van een speelstraat
wordt de openbare weg over de gehele breedte afgesloten voor
het verkeer zodat kinderen en jongeren ongehinderd op straat
kunnen spelen. Ideaal dus wie wilt hinkelen, badmintonnen,
rolschaatsen en zoveel meer. Ook de volwassenen genieten mee.
Terwijl de kinderen gezellig spelen, kan er bijgepraat worden met
de buren. Het contact tussen de buurtbewoners wordt intenser.

De inschrijvingsperiode voor de sportkampen in juli start
binnenkort. Er is dan sportkamp op volgende dagen:
1 - 5 juli, 08 - 12 juli (niet op 11 - 12 juli), 15 - 19 juli, 22 - 26 juli.
Inschrijven kan van maandag 23 april t.e.m. zondag 19 mei.
Je kan uitsluitend online inschrijven via https://reservaties.
opwijk.be. Meer praktische info kan je altijd bekomen op de
sportdienst of op www.opwijk.be.
Sportdienst, Heiveld 65. T 052 36 51 61 – E sportdienst@opwijk.be

onderwijs

’t Schoolhuis op de latten

Interesse om een speelstraat in te richten?
Neem contact op met de jeugddienst van de gemeente Opwijk.
E jeugddienst@opwijk.be - T 052 36 51 60

varia

Gezocht: animatoren
speelpleinwerking
Het Speelhuis

De leerlingen van de opleiding schilder-decoratie zijn op
skiklassen geweest naar Italië. Op de derde dag stonden de
leerlingen er op de top van de berg. GEWELDIG vonden ze dat.
Daarna volgde een succesvolle afdaling. Het was met zijn allen
met volle teugen genieten.
Speelpleinwerking Het Speelhuis heeft jou nodig!
Elke schoolvakantie organiseren wij in Opwijk speelpleinwerking voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
Werk jij graag met kinderen en ben jij op zoek
naar een boeiende vakantiejob?
Elke dag staat er een groep animatoren klaar om met de
kinderen te spelen, hen te verzorgen en zich samen te
amuseren. Ook jij kan dit doen. Word animator en kom naar
Het Speelhuis.

Buitengewoon Secundair Onderwijs ’t Schoolhuis,
Schoolstraat 11-13. T 052 35 71 16 – E info@schoolhuis.be

Meer informatie: https://3wplus.be/kinderopvang
of via mail naar speelhuis@3wplus.be.
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cultuur
GEMEENSCHAPSCENTRUM HOF TEN HEMELRIJK
Kloosterstraat 7 – 1745 Opwijk
T 052 36 51 72
gc.info@opwijk.be – gc.tickets@opwijk.be
www.opwijk.be

Bestel je ticke
ts online via
https://reserv
aties.opwijk.b
e

KAMERCONCERT

Zaterdag 11 mei 2019 20u

IL CLARINO

Steven Bossuyt (trompet) en Dieter Van Handenhoven (orgel)
Aangezien sommige locaties beperkt zijn qua plaatsen, raden we aan om op voorhand je tickets
te reserveren.
Kaarten: VVK € 8 // Kassa: € 9 (welkomstdrankje inbegrepen)
Locatie: Sint-Jozefkerk, Stwg. op Vilvoorde 233, Opwijk

FAMILIEVOORSTELLING
Zondag 31 maart 2019 - 15u

CIE KRAK
Kontrol

MUZIEK

Donderdag 4 april 2019 –
20.30u

JEAN BOSCO
SAFARI &
BEN CRABBÉ

“Imagine No Lennon”

Raphaël reist al jaren de wereld rond met zijn
wereldberoemde act “Teatro Pantalones”. Hij wil
vooral dat de dingen precies lopen zoals hij het
graag heeft. En als dat niet het geval is, zijn er
fijnzinnige oplossingen en een ontwapenende
glimlach. Een poëtische clownerievoorstelling,
groots in zijn kleinheid.
spel: Dieter Missiaen
coach: Ief Gilis (Circo Ripopolo)
Vanaf 5 jaar.
Kaarten: VVK: Kinderen: € 5 // volwassen: € 6
Kassa: Kinderen: € 6 // volwassenen: € 7
Leden Gezinsbond en lerarenkaart = € 1 reductie
Locatie:
Hof ten Hemelrijk – Kloosterstraat 7 - Opwijk
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Al bijna 40 jaar is John
Lennon in Rock-n-Roll
Heaven. Niemand evenaarde ooit zijn talent om
met popmuziek de vinger
aan de pols van de maatschappij te houden. Geen
enkele popster zaaide ooit
zoveel onrust, tot in het
Witte Huis toe. Zijn ultieme
daad zit in Imagine: just a brotherhood of men. Ga gewoon voor een wereldgemeenschap vol mensen, met nothing to kill or die for. Dus geen bezit, geen
politiek,… and no religion too. Hoe actueel kan iets klinken?...
Reden genoeg voor een herdenking, een viering opgebouwd rond ‘Give Peace a
Chance’, ‘All You Need is Love’, ‘Revolution’, ‘Power to the People’ en al de andere hits die uit pen en gitaar van ‘Working Class Hero’ Lennon vloeiden zowel in de
beatlejaren als gedurende zijn solocarrière.
In de carrière van Jean Bosco Safari vormen the Beatles een rode draad en een
voorbeeld. Ben Crabbé schitterde jarenlang als prominent lid van Beatlescoverband The Appels. Ze vonden elkaar in hun liefde voor de onvergetelijke
muziek van Lennon en co. Uit deze gemeenschappelijke passie vloeide als vanzelfsprekend deze tribute show voort.
Kaarten: VVK: € 15 // Reductie: €14 // Kassa: € 16
Locatie: Hof ten Hemelrijk – Kloosterstraat 7 - Opwijk

MUZIEK

IMPROTHEATERVOORSTELLING

Donderdag 25 april 2019 - 20u30

GUIDO BELCANTO
Zo goed als alleen

Donderdag 16 mei 2019 – 20.30u

UITVERKOCHT!

DE KEVINS

De Kevins is het eerste improgezelschap dat volledig bestaat uit
Kevins. Daardoor staan ze garant voor top-entertainment en,
uiteraard, top-Kevins. Dus: voelt u een leegte in uzelf die enkel kan
gevuld worden met een stevige Kevin? Kom naar ons optreden.
Theater vanuit het niets. ... zo kan je improvisatietheater het beste
omschrijven.
Improvisatietheater (vaak afgekort tot improv of impro) is elke vorm
van theater waarbij de spelers het verhaal, de personages en de
dialogen ter plaatse verzinnen. Ze stappen dus de scène op met
een beperkt aantal suggesties uit het publiek zoals de locatie waar
de scène zich afspeelt, of het soort personage dat ze spelen, of een
relatie tussen personen en improviseren de rest op het moment zelf.
Improvisatievoorstellingen kunnen komisch zijn, maar er zijn ook improvisatievormen die niet noodzakelijk humoristisch van opzet zijn.
Je mag zeker zijn, deze voorstelling zal hilarisch en absurd worden.
De Kevins spelen immers niet echt volgens de geplogenheden.
Toen Guido Belcanto 35 jaren geleden als straatzanger begon
met het spelen van zijn levensliedjes in de Antwerpse volkscafés,
was er niemand die dacht dat hij ooit zou uitgroeien tot een icoon
van het Vlaamse lied ... waarschijnlijk ook Guido zelf niet, maar hij
voelde wel een heilig vuur in zich branden dat hem uiteindelijk
deed geloven dat hij de man was die het levenslied van de ondergang moest redden. Hij beschouwde dit als zijn missie waarin
hij, ondanks de vele kritiek en tegenkanting in de beginjaren,
hardnekkig bleef volharden en dat geloof heeft hem uiteindelijk
gebracht tot waar hij nu staat: een vaste waarde in het Vlaamse
chanson, een invloedrijke figuur waar men niet omheen kan, een
stroming op zich.
Uit dit onwaarschijnlijk mooie repertoire van levensliederen en
chansons brengt hij nu een selectie met 2 fantastische muzikanten aan zijn zijde. Belcanto noemt hen ‘mijn muzikale broeders’:
Lieven Demaesschalck op piano, gitaar en accordeon en Nicolas
Rombouts op contrabas.
Een muzikale avond met een lach en een traan, een vleug poëzie
en levensfilosofie, gebracht door de Koning van het Levenslied
himself.
Kaarten: VVK: € 20 // Reductie: € 19 // Kassa: € 21
Locatie: Hof ten Hemelrijk – Kloosterstraat 7 - Opwijk

Kaarten: VVK: € 7 // Reductie: € 6 // Kassa: € 8
Locatie: Hof ten Hemelrijk – Kloosterstraat 7 - Opwijk

KORTFILM

Woensdag 29 mei 2019
20u

MOEDERDAG, 1984
Het gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk nodigt
u uit op de première van
‘Moederdag, 1984’, een kortfilm van Opwijkenaar Geert
Segers met Stinne Segers,
Pascal Maetens, Veerle
Dobbelaere, Sam Desire en
Wout Stallaert. Muziek van
The Spanks & City Slang.
Wil je erbij zijn? Bestel je gratis tickets via
https://reservaties.opwijk.be.
Locatie: Hof ten Hemelrijk – Kloosterstraat 7 - Opwijk
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cultuur
‘T OPWIJKS GEMEENTEARCHIEF - ERFGOEDDAG 2019
Zondag 28 april van 10 tot 18 uur – Doortstraat 2

“Handmade in Opwijk”
Erfgoeddag heeft dit jaar als thema “Hoe maakt u het?”.
We nemen je even mee naar 1900-1910. Zoals elk dorp had ook
Opwijk zijn vele ambachtslui. We vertellen je welke ambachten floreerden en tonen oud gereedschap uit onze collectie.
En nu… blijft er wat van over? Industriële productie verdringt steeds
meer artisanaal meesterschap. Toch bestaat er nog hedendaags
vakmanschap in Opwijk. Zo vinden we een kwaliteitsslager van
de vierde generatie met het ‘Handmade In Belgium’-label. Een
steenkapper leerde het van zijn vader en leidde zijn zoon op in een
gerenommeerde zaak in marmer- en granietwerken. Een wijnbouwer
startte 10 jaar geleden met de aanplant van wijnstokken, blaast zo
een oud verdwenen ambacht weer leven in en krijgt erkenning als
streekproducent.
Wij brengen het boeiende verhaal van deze drie professionelen bij
wie het vakmanschap in hun DNA genesteld zit. Een fotoreportage
vanuit hun ateliers toont je “hoe zij het maken”.
Die dag ben je ook welkom achter de schermen van ons gemeentearchief. Zo kan je zien “hoe wij het maken”. Ook bij erfgoedwerk komt
vakmanschap kijken. Er is het goed bewaren en sorteren, maar jou
warm maken voor ons lokale erfgoed hoort zeker bij het vakwerk.

academie

Opendeur in de Academie
beeldende en audiovisuele
kunsten
Neem een kijkje in de kleurrijke klassen van de academie. Je vindt er werk van
de 1e en 2e graad (6-12-jarigen) en de 3e graad (12-17-jarigen). Maak er ook kennis
met de 4e graad “beeldende en audiovisuele kunsten” voor volwassenen:
een richting van 4 lesuren per week. Je ontmoet de enthousiaste leerkrachten
èn je kan je inschrijven voor het volgend schooljaar. We verwachten je voor
een babbel, een pannenkoek en een drankje.
Misschien voel je het kriebelen en schrijf je je in
voor een schooljaar vol kunst!
Zaterdag 25 mei van 10 tot 17 uur
Processiestraat 24 Opwijk. Inkom en 1e verdieping
www.liedekerke.be/GABAK

12 | Infoblad gemeente Opwijk | april - mei

Wil jij samen met de gemeente Opwijk onze zomerkermis
nieuw leven in blazen? Laat het ons weten!
Mail voor 20 april je interesse naar gc.info@opwijk.be. Een brief
sturen mag natuurlijk ook ter attentie van de coördinator Vrije
Tijd, Kloosterstraat 7 te Opwijk. Samen maken we er ongetwijfeld
een onvergetelijk gebeuren van.

Wie ontvangt
de cultuurprijs?
Jaarlijks wordt de Opwijkse cultuurprijs uitgereikt,
een activiteit in samenwerking met het gemeentebestuur
en de cultuurraad.

Oproep
huiskamerconcerten!
De huiskamerconcerten van Hof ten Hemelrijk zijn al enkele
jaren een gezellig succes. Lijkt het jou wat om ook jouw huiskamer, speelkamer, schuur of zelfs tuin open te stellen voor een
intiem concert?
Geef dan vlug een seintje via gc.info@opwijk.be. Of bezorg je
motivering via de papieren post ter attentie van de coördinator
Vrije Tijd, Kloosterstraat 7 te Opwijk. Inschrijven kan tot 20 april.

FAMILIEPICKNICK
Zaterdag 8 juni 2019 van 11u tot 15u
PARK HOF TEN HEMELRIJK
KLOOSTERSTRAAT 7 IN OPWIJK

Als inwoner van onze gemeente, als lid van een vereniging
of als lid van de cultuurraad mag je een of meerdere kandidaten voordragen. Ongetwijfeld ken jij iemand die zich
de laatste jaren bijzonder verdienstelijk maakte op cultureel gebied en dit in al zijn vormen.

INSCHRIJVEN
• Online via huisvanhetkind@opwijk.be
vanaf ma 1 april t.e.m. ma 27 mei 2019
• Cash aan het loket van het Sociaal Huis
De Wegwijzer, Kloosterstraat 10
in Opwijk
• € 1 per persoon

Iedere voordracht dient gemotiveerd te worden: waarom
komt volgens jou deze persoon, vereniging, instelling of
dienst in aanmerking voor de cultuurprijs?

INFO
T 0800 113 41
E DEWEGWIJZER@OPWIJK.BE
WWW.OPWIJK.BE

YOGA OUDER-KIND
VERTELTENT
MUZIEK EN DANS
CREATIEF MET SNOEIHOUT
KAPSALON & GRIMMEN
PICKNICKEN IN HET PARK

Deze activiteit is uitsluitend
voor inwoners van Opwijk.
De animatie is afgestemd
op kinderen t.e.m. 12 jaar.
Laat je kinderen altijd
door een (groot)ouder vergezellen.
Zorg voor een dekentje, stoelen zijn er.

Verantwoordelijke uitgever: college van burgemeester en schepenen, Ringlaan 20, 1745 Opwijk

Zomerkermis Opwijk
zoekt helpende
handen!

De kandidatuur wordt onder gesloten omslag, tegen
ontvangstbewijs, afgegeven op de cultuurdienst in het
gemeenschapscentrum - Kloosterstraat 7 - 1745 Opwijk,
uiterlijk op 15 mei 2019 te 16 uur.
De laureaat, de eventueel genomineerden en eervolle
vermeldingen worden bekend gemaakt op woensdag
10 juli 2019 om 19u00 tijdens de 11-juliviering in
het Hof Ten Hemelrijk.
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bibliotheek

Peuters houden van boeken

Is je kindje
15 maanden of ouder?

Wist je dat je
in de bibliotheek
gratis een boekenpakketje
kan ophalen,
al dan niet met de bon
van Kind & Gezin?

Rond deze leeftijd is er
de wettelijk verplichte
poliovaccinatie.
Hiervoor kan je terecht
bij Kind & Gezin
of een arts naar keuze

Meer weten over het project boekstart?
Surf naar https://www.boekstart.be.
Contactgegevens bibliotheek:
T 052 36 51 65 - E bibliotheek@opwijk.be

Openingsuren bibliotheek:
Maandag
16u - 20u
Dinsdag
15u - 18u
Woensdag
13u - 16u

KJV Kinder- en Jeugdjury
Vlaanderen

Op zaterdag 11 mei worden dan nationaal de winnaars bekend
gemaakt. Komt iedereen tot dezelfde conclusie? Of wordt het
nog spannend? We bouwen in elk geval nog een feestje met onze
jury en begeleiders!
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16u - 20u
9u - 12u
9u - 12u

Leesfoor
Verhaaltjes beluisteren en de prenten bekijken samen met broer, zus,
buurmeisje of schoolkameraadje: het kan op woensdagnamiddag
vanaf 14.30 uur n de Groene Zaal op:
•
•
•
•
•

Op 2 april komen de 16 kinderen van het 3e en 4e leerjaar die
samen de Opwijkse kinder- & jeugdjury vormen, voor de zesde
en laatste keer bijeen met de vrijwilligers Maria, Viviane, Wien en
Wim. Na veel lezen, bespreken, knutselen en spelen zullen ze
nu echt stemmen. Deze stemmen worden door Iedereen Leest
samen geteld met de stemmen van honderden kinderen in
Vlaanderen.

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

We hopen je binnenkort
met je peuter
te ontmoeten
in de bibliotheek,
Kloosterstraat 7!

27 maart
10 april
24 april
8 mei
22 mei

Nieuwe bibliotheek
Op 5 februari trok de online bibliotheekcatalogus een nieuw kleedje aan.
De betere ondersteuning van mobiele apparaten zoals smartphones en tablets
is een van de belangrijkste vernieuwingen van de nieuwe site. Voortaan kan je
overal snel en makkelijk via je smartphone doorheen de catalogus bladeren, of
kan je van thuis uit met je tablet snel een eenvoudig je ontleningen verlengen
of werken reserveren.
Het adres blijft http://opwijk.bibliotheek.be maar de belangrijkste gegevens
krijg je voortaan het eerst te zien.
Het zoekvenster voor de catalogus staat centraal. Je ziet ook meteen de meest
gebruikte functionaliteiten: aanmelden bij “Mijn Bibliotheek”, een item verlengen en de openingsuren opzoeken.
De meest gestelde vragen over de werking van de bibliotheek, vind je samen met het antwoord als je op “Help” klikt.
De website bevat ook veel informatie over de digitale- en andere collecties en over activiteiten van de bib: ga gerust eens neuzen misschien
doe je nog ontdekkingen!

Smart Café

Leesclub

De bib organiseert reeds meer dan tien jaar computercursussen
voor senioren. Het gaat dan steeds over eenvoudige cursussen voor
beginners. In de beginperiode maakten de lesgevers van Seniornet
Vlaanderen mensen wegwijs op de pc, intussen gaat het meer en
meer om tablet- en smartphonegebruik. Er is echter ook vraag naar
een soort van opvolging.
We vonden een antwoord hierop in het project Smart Café, een
samenwerking met Archeduc.
In het Smart Café ga je aan de slag met je tablet of smartphone. Het
is geen cursus, maar een gezellig en leerrijk moment! Je ontdekt
samen met anderen de mogelijkheden van je toestel en wisselt
ervaringen uit. Tijdens elke sessie staat een bepaald onderwerp
centraal. Een begeleider geeft uitleg en beantwoordt jouw vragen.
De Smart Café’s vinden plaats in de leeszaal van de bibliotheek
op zaterdagen van 9 tot 12 uur.
• 27 april: over basisinstellingen
• 18 mei: over bellen via internet
• 15 juni: over apps voor onderweg

De dames (en heren) van de Leesclub van de bib komen afwisselend op maandag- en dinsdagnamiddag samen in de leeszaal van
de bibliotheek om bij een kopje koffie te praten over het boek dat
ze allemaal lazen.
Welk boek dat is, wordt vooraf samen afgesproken.
De volgende samenkomsten zijn:
• op maandag 8 april over “Villa des Roses”
van Willem Elsschot.
• op dinsdag 21 mei over “De angst-index” van Robert Harris.
Aansluiten kan na een eenvoudig mailtje naar
bibliotheek@opwijk.be. Deelnemen is kosteloos voor leden
van de bibliotheek.

Inschrijven kost € 5 per sessie en doe je via Archeduc.
www.archeduc.be
E info@archeduc
T 02 454 54 01

Het lidgeld van de bib bedraagt € 5 voor een heel jaar. Voor deze
som leen je bovendien een heel jaar boeken en kan je ook beschikken over het volledige digitale aanbod van de bibliotheek!
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Verkiezingen 26 mei 2019:
Verkiezingen
14 oktober 2018 : opstelling kiesburelen.
Opstelling
kiesburelen.
Verkiezingen
Europees
De Kiesburelen zullen open
zijn van
8u00 tot 15u00 Kamer
Parlement,
Volksvertegenwoordigers
en Vlaams
Parlement.
Bureel 6

Bureel 5

Bureel 3

Bureel 4

Bureel 1

Bureel 2

Parkeren kiezers:

Heiveld en omliggende straten.
De parking van de sporthal zal worden voorbehouden
voor mensen met een parkeerkaart minder-validen
en voor het afzetten en afhalen van oudere mensen
en personen moeilijk te been.

Cafetaria

Tips:



UITGANG
Bureel 10

Gemeentelijk
Secretariaat

Bureel 12

Bureel 11

Bureel 9

Bureel 8

Lokaal
Rode
Kruis

↑
Doorgang
naar
burelen 1
tot 11

Sanitair

↑
INGANG
SPORTHAL

Gemeentelijke Sporthal-Heiveld 65
Gemeentelijke Sporthal-Heiveld 65

De Kiesburelen zullen open zijn
van 8 tot 16 uur.
Parkeren kiezers:
Heiveld en omliggende straten.
De parking van de sporthal zal worden voorbehouden voor mensen met een parkeerkaart minder-validen en voor het afzetten en afhalen van oudere mensen en personen
moeilijk te been.
Tips:
• De 12 stemburelen moeten hun definitieve nummering nog krijgen.
• kijk op voorhand op je oproepingsbrief goed na
in welk stembureel je wordt verwacht.
• als het even kan, kom per fiets of te voet.
Gemeentelijk secretariaat:
Op de verkiezingsdag - 26 mei 2019 - wordt het gemeentelijk secretariaat tijdelijk
verplaatst naar de gemeentelijke sporthal, Heiveld 65, 1745 Opwijk.
Tel.: 052 36 51 11 - 052 36 51 42.
Informatie:
Dienst Burgerzaken, Marktstraat 55
052 36 51 42 of burgerzaken@opwijk.be
www.verkiezingen.fgov.be
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• ofwel bovenaan de lijst
(lijststem)
Op de verkiezingsdag-14 oktober 2018-wordt het
•
ofwel naast de naam
gemeentelijk secretariaat tijdelijk verplaatst naar de
gemeentelijke
sporthal,
Heiveld 65, 1745kandidaten
Opwijk.
van
1 of meerdere
Tel.: 052/36.51.11-052/36.51.41-052/35.02.30.
van dezelfde lijst
Informatie: (naamstemmen)
Gemeentelijk secretariaat:

Bureel 7

← Doorgang naar bureel 12

kijkHoe
op voorhand
op je
oproepingsbrief goed na
geldig
stemmen?
in welk stembureel je wordt verwacht.
Op
dezelfde
lijst:
als het even kan, kom per fiets of te voet.

Dienst Burgerzaken, Marktstraat 55
052/36.51.41 of burgerzaken@opwijk.be

Opgelet !!!
Er moet 3 x gestemd worden:
• 1 x voor het Europees Parlement
• 1 x voor de Kamer van
Volksvertegenwoordigers
• 1 x voor het Vlaams Parlement
Volg de instructies op het scherm.

www.vlaanderenkiest.be

Proefstemmen:
van dinsdag 7 mei 2019
tot woensdag 22 mei 2019.
Bibliotheek (Kloosterstraat 7)
• ma-do: 16u-20u
• di: 15u-18u
• wo: 13u -16u
• vr-za: 9u-12u
Burgerzaken (Marktstraat 55)
• ma-woe-do-vrij: 9u-12u
• di: 9u-12u / 13u30-16u /
18u-20u
• of na afspraak: 052 36 51 42
Sociaal Huis – De Wegwijzer
(Kloosterstraat 10)
• elke voormiddag: 9u-12u
(niet op donderdag)
• di-avond: 18u-20u
• of na afspraak: 0800 113 41
Woonzorgcentrum OPcura
(De Oase) (Kloosterstraat 75)
• ma tot vrij: 9u-12u /
13u30-16u30

NG ZOMER 2019
Wanneer

Prijs

Inschrijven

Meer info

ma 1 juli t.e.m. vrij 28 juli
(op werkdagen,
behalve 11 en 12 juli)

Inwoner: €8/dag
Niet-inwoner: €10/dag

Online inschrijven:
https://reservaties.opwijk.be
vanaf 23 april 2019 t.e.m
19 mei 2019.

www.opwijk.be
of bij de sportdienst

maandag 1 juli t.e.m. donderdag
29 augustus (op werkdagen). 15
en 16 augustus gesloten.

Inwoner: €8/dag
Niet-inwoner: €10/dag
Voor & naopvang
kost € 0,92
per begonnen half uur

Online inschrijvingen: www.ischool.be/login vanaf dinsdag 23
april t.e.m. zondag 23 juni.

Meer info:
via www.3wplus.be/
kinderopvang of bij Het
Speelhuis.

ma 1 juli t.e.m vrij 5 juli (VOLZET)
ma 8 juli t.e.m. vrij 12 juli 2019

€ 110 per week of
€ 25 per dag

Online inschrijven:
https://goo.gl/forms/
JznOCbWdE6On9k4n1

Locatie: voetbalterrein
Eendracht Mazenzele Opwijk Tesseskouter

ma 1 juli t.e.m vrij 5 juli (VOLZET)
ma 8 juli t.e.m. vrij 12 juli 2019

€ 110 per week of
€ 25 per dag

Online Inschrijven:
https://goo.gl/forms/
JznOCbWdE6On9k4n1

Locatie:
Basisschool De Leertrommel

€ 110 per week of
€ 25 per dag

Online inschrijven:
https://goo.gl/forms/
JznOCbWdE6On9k4n1

Locatie:
Basisschool De Leertrommel

140 euro per week.
leden = korting van
20 euro

Online inschrijven:
www.diepenbroek.be

Meer info via
info@diepenbroek.be

ma 1 juli t.e.m vrij 5 juli (VOLZET)
ma 8 juli t.e.m. vrij 12 juli 2019

ma 1 juli t.e.m. vrij 5 juli
ma 8 juli t.e.m. vrij 12 juli
ma 19 augustus t.e.m. vrij 23 augustus
ma 26 augustus t.e.m. vrij 30 augustus

Elke maandag t.e.m. vrijdag
(uitgezonderd:
22 juli t.e.m. 26 juli en
12 augustus t.e.m. 16 augustus)

€100 per week
(2de kind is
de helft van de prijs)
22,50 euro dagprijs

Telefonisch inschrijven

Meer info: www.
kinderboerderij-opwijk.be
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Organisatie

VAKANTIEOPVAN
KINDEROPVANG
Omschrijving

Contactgegevens

Move4Kids

Kidskriebels vzw

Voor kinderen van 3 tot 12jaar die zin hebben in een week
vol sport waaronder loopspelen, springkastelenfestival,
Wie? Kinderen van 3 tot 12jaar die zin hebben in een week
basketbal, voetbal,… . Het kamp start om 9 uur en eindigt
vol sport waaronder loopspelen, springkastelenfestival,
om 16 uur.Mogelijkheid tot opvang voor en na het
basketbal, voetbal,… . Het kamp start om 9 uur en eindigt
kamp van 8u tot 18u.
om 16 uur. Mogelijkheid tot opvang voor en na het kamp
van 8u tot 18u.

T 0477 33 83 06
E info@move4kids.be

3 - 4 JAAR
Sprookjesfestival

Kinderen van 3-4 jaar kunnen genieten
van een week vol sprookjesplezier!

T 0491 24 02 49
E info@kidskriebels.be

Knutselcarroussel

Voor kinderen die van de simpelste materialen mooie
kunstwerkjes willen maken.

T 0491 24 02 49
E info@kidskriebels.be

Frozenkamp

Een kamp
waarbij alles in thema van ‘Frozen’ staat.

T 0491 24 02 49
E info@kidskriebels.be

Ridders en prinsessen-kamp

Een spannend kamp vwaarbij de ridders strijden tegen
draken en overvallers om de prinsessen te redden.

T 0491 24 02 49
E info@kidskriebels.be

5 - 8 JAAR
Clicformer en Magformerkamp

Kinderen die graag creatief en groot bouwen met de
allernieuwste generatie clics, waar magneten ervoor zorgen
dat nog coolere constructies gemaakt kunnen worden.

T 0491 24 02 49
E info@kidskriebels.be

Clicskamp

Kinderen die levensgrote constructies in clics willen maken,
waar zij zelf ook effectief in kunnen.

T 0491 24 02 49
E info@kidskriebels.be

7 - 12 JAAR
Summerbounce

Een spannend kamp voor kinderen van 7-12 jaar tussen de
coolste springattracties.

T 0491 24 02 49
E info@kidskriebels.be

scienceweek

Een kamp waarbij we de wetenschappers in onszelf
bovenhalen en een hele week experimenteren met allerlei
brouwsels.

T 0491 24 02 49
E info@kidskriebels.be

Clics en Lego bouwkamp

Een spannend kamp waarbij er meer legoblokjes zijn
dan je ooit hebt gezien.

T 0491 24 02 49
E info@kidskriebels.be

Energiek met tactiek-kamp

Een kamp voor kinderen van 7-12 dat draait rond lopen,
springen, vallen, opstaan en weer doorgaan. Het perfecte
kamp voor kinderen met energie voor twee!

T 0491 24 02 49
E info@kidskriebels.be

Andere kampen en mogelijkheden
Er zijn verschillende organisaties die jeugdvakanties en kampen organiseren, zoals de mutualiteiten. Soms met een a
Het Vlaams steunpunt vakantieparticipatie is er voor mensen met beperkte financiële middelen. Bel gratis naar 1700

* met dit overzicht wensen we ouders duidelijke informatie te geven. Aanvullingen mag je altijd doorsturen naar dew
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NG ZOMER 2019
Prijs

Inschrijven

Meer info

€100 per kamp
(€80 voor de week
van 15 augustus)

Online inschrijven:
www.move4kids.be

Meer info:
http://move4kids.be
Locatie:
VKO Opwijk
Karenveldstraat 23
1745 Opwijk

maandag 22 juli t.e.m.
vrijdag 26 juli 2019

€ 89 per week

Online inschrijven:
www.kidskriebels.be

Locatie: De Lettertuin, Steenweg
op Vilvoorde 229, Opwijk

maandag 29 juli t.e.m.
vrijdag 02 augustus 2019

€ 89 per week

Online inschrijven:
www.kidskriebels.be

Locatie: De Lettertuin, Steenweg
op Vilvoorde 229, Opwijk

maandag 05 augustus t.e.m.
vrijdag 09 augustus 2019

€ 89 per week

Online inschrijven:
www.kidskriebels.be

Locatie: De Lettertuin, Steenweg
op Vilvoorde 229, Opwijk

maandag 12 augustus t.e.m.
vrijdag 16 augustus 2019

€ 72 per week

Online inschrijven:
www.kidskriebels.be

Locatie: De Lettertuin, Steenweg
op Vilvoorde 229, Opwijk

maandag 29 juli t.e.m
vrijdag 2 augustus 2019

€ 99 per week

Online inschrijven:
www.kidskriebels.be

Locatie: De Lettertuin, Steenweg
op Vilvoorde 229, Opwijk

maandag 12 augustus t.e.m.
vrijdag 16 augustus 2019

€ 89 per week

Online inschrijven:
www.kidskriebels.be

Locatie: De Lettertuin, Steenweg
op Vilvoorde 229, Opwijk

maandag 22 juli t.e.m.
vrijdag 26 juli 2019

€ 119 per week

Online inschrijven:
www.kidskriebels.be

Locatie: De Lettertuin, Steenweg
op Vilvoorde 229, Opwijk

maandag 29 juli t.e.m.
vrijdag 02 augustus 2019

€ 99 per week

Online inschrijven:
www.kidskriebels.be

Locatie: De Lettertuin, Steenweg
op Vilvoorde 229, Opwijk

maandag 05 augustus t.e.m.
vrijdag 09 augustus 2019

€ 99 per week

Online inschrijven:
www.kidskriebels.be

Locatie: De Lettertuin, Steenweg
op Vilvoorde 229, Opwijk

maandag 12 augustus t.e.m.
vrijdag 16 augustus 2019

€ 96 per week

Online inschrijven:
www.kidskriebels.be

Locatie: De Lettertuin, Steenweg
op Vilvoorde 229, Opwijk

Wanneer
ma 29 juli t.e.m. vrij 2 augustus
ma 5 t.e.m. vrij 9 augustus
ma29
t.e.m.
augustus
ma 12juli
t.e.m.
vrijvrij
162augustus
ma
5
t.e.m.
vrij
9
augustus
(gesloten op 15 augustus)
ma 19
12 t.e.m.
t.e.m. vrij
vrij 23
16 augustus
ma
augustus
(gesloten
op
15
augustus)
ma 26 t.e.m. vrij 30
augustus
ma9 t.e.m. vrij 23 augustus
ma 26 t.e.m. vrij 30 augustus

aangepast tarief afhankelijk van je gezinssituatie of je recht op een verhoogde tussenkomst.
0 of betalend naar 02 504 03 91 of mail naar vakantieparticipatie@toerismevlaanderen.be.

wegwijzer@opwijk.be of communicatie@opwijk.be.
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Organisatie

VAKANTIEOPVAN
KINDEROPVANG
Omschrijving

Contactgegevens

Gemeente Opwijk Sportdienst
Wie? Kinderen die in de lagere school zitten. Opgelet: de kinderen
moeten reeds het 1ste leerjaar doorlopen hebben. Het kamp start
om 9 uur en eindigt om 16 uur. We zijn open van 8u30 tot 16u15.
Mogelijkheid tot opvang voor en na het sportkamp van 6u30 tot
18u30 door Het Speelhuis. Inschrijven per dag is mogelijk.

Sporthal Opwijk
Heiveld 65 - 1745 Opwijk
T 052 36 51 63
E sportdienst@opwijk.be

Wie? Kinderen vanaf 2,5 jaar tot en met 12 jaar. De kinderen
zijn welkom van 9u tot 16u. Voor en na opvang is mogelijk
van 6u30 tot 18.30u. Inschrijven per dag is mogelijk.

Het Speelhuis
Schoolstraat 85 - 1745 Opwijk
T 052 35 33 58
E speelhuis@3wplus.be

Het Speelhuis

vzw Sport17 (sport eens even)

Voetbal-omnisportkamp

Crea-funkamp

Kleuterkamp

Geboortejaar 2004-2013. Een dribbel en een pass. Daarna een
loepzuivere trap. Je scherpt je voetbaltalent aan en leert alles
over je positie in de ploeg. Hoe verdedigen? Hoe bouw je een
aanval op? Hoe communiceer je op het terrein? Hoe blijf je de
tegenstander een stapje voor? Na deze week droom je elke
nacht van voetbal. Maar geen gevaar voor een overdosis. De
dagelijkse portie voetbal wordt afgewisseld met allerlei andere
sporten. . De kampen gaan door van 9u tot 16u. Mogelijkheid tot
opvang voor en na het kamp van 8u tot 17u.

vzw Sport17
Diepenbroek 7
1745 Opwijk
T 0479 34 95 38
E sport17@telenet.be

Geboortejaar 2007-2012. Voor de kinderen die graag creatief
bezig zijn, is het crea-funkamp ideaal. Naast een flinke portie
spel en omnisport kunnen de kinderen zich ook uitleven in
knutselopdrachten, creatieve schilderwerkjes, toneeltjes, …. Een
week vol uitdagingen en variatie. De garantie voor veel plezier.
De kampen gaan door van 9u tot 16u. Mogelijkheid tot opvang
voor en na het kamp van 8u tot 17u.

vzw Sport17
Diepenbroek 7
1745 Opwijk
T 0479 34 95 38
E sport17@telenet.be

Geboortejaar 2013-2015. De kleuters beleven tijdens onze
kleuterkampen een wervelende week van sport, spel, dans,
zang, knutselen en nog veel meer. Met allerlei toffe activiteiten
stimuleren we de motoriek en het lichaamsbewustzijn van
de kleuters. Het welbevinden en de creativiteit van het kind
staan hierin centraal. De kinderen werken met goed opgeleide
monitoren rond een specifiek thema waarbij ze hun fantasie
en creativiteit ten volle kwijt kunnen. Wedden dat je kleuter
heerlijk slaapt ’s nachts? . De kampen gaan door van 9u tot 16u.
Mogelijkheid tot opvang voor en na het kamp van 8u tot 17u.

vzw Sport17
Diepenbroek 7
1745 Opwijk
T 0479 34 95 38
E sport17@telenet.be

Diepenbroek Tennis- en Omnisportkampen
Tennis- en omnisportkampen voor kinderen van 6 t.e.m. 16
jaar. De kinderen zijn welkom van 9 u tot 16 u.
Opvang voor en na het kamp is mogelijk van 8u tot 17u.

Diepenbroek Tennis
Diepenbroek 22, 1745 Opwijk
T 052 35 96 94
E info@diepenbroek.be

Kinderboederij Grootveld
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Op de boerderij kunnen kinderen van 2,5 jaar tot… terecht voor
verschillende activiteiten: Afrikaanse dans, verzorgen van dieren,
pony rijden, brood bakken, platte kaas bereiden, composteren,
knutselen, kleien, labyrint met hooi… De activiteiten zijn van 9 u
tot 16 u. Opvang voor en na het kamp is mogelijk in afspraak met
de ouders. Inschrijven per dag is mogelijk.

Kinderboerderij Grootveld
Grootveld33, 1745 Opwijk
T 052 37 06 83 of 0478 68 48 47
www.kinderboerderij-opwijk.be

Formulieren
Dienst Burgerzaken, Marktstraat 55,
1745 Opwijk
www.opwijk.be/
stemmen-met-een-volmacht

DIGITAAL STEMMEN
in 12 stappen
1

In het stemhokje
Steek de witte chipkaart
in de richting van de pijl
tot aan de streep
in de stemcomputer.

3

2
Volg de instructies
op het scherm.

4
Breng uw stem uit.

Bevestig uw stem.

6

5
Neem de witte
chipkaart terug.

Neem uw stembiljet
(papierstrook).

8

7
Kijk uw stembiljet na.
Uw stemkeuze staat in
kleine letters gedrukt

9

Vouw uw stembiljet
dubbel met de gedrukte
tekst naar binnen.

10

Aan de voorzitterstafel

Verlaat het stemhokje met
uw stembiljet en chipkaart.

11

Aan de stembus

Geef de witte chipkaart
terug aan een lid
van het stembureau.

12
De klep opent automatisch.
Steek het dichtgevouwen
stembiljet in de stembus.

Ga naar de stembus, vouw
uw stembiljet terug open
en scan de QR-code.

www.verkiezingen.fgov.be

Volmacht

Opgelet men kan maar 1 volmacht krijgen!
Waarvoor?
Een andere kiezer aanduiden om in uw plaats te gaan stemmen.
Hoe?
Invullen volmachtformulier + bijvoegen nodige attest
+ ondertekening door volmachtgever en volmachtkrijger.
Wat moet volmachtkrijger doen?
Op de verkiezingsdag naar het stembureel gaan waar de volmachtgever moet stemmen en
volgende documenten meenemen:
• ingevuld en ondertekend volmachtformulier
• het stavingsattest van de reden van afwezigheid
• de oproepingsbrief van de volmachtgever
• zijn eigen identiteitskaart
• zijn eigen oproepingsbrief.

Redenen om volmacht te geven:
• U bent om medische redenen niet in staat
om naar het stembureau te komen of er
naartoe gebracht te worden. Voeg een
medisch attest bij de volmacht. Dat attest
mag niet worden afgeleverd door een arts
die als kandidaat voor de verkiezingen is
voorgedragen.
• U verblijft om beroeps- of dienstredenen
in het buitenland. Voeg een attest van uw
werkgever of de overheid bij de volmacht.
• U maakt deel uit van het gezin of het
gevolg van iemand die om beroeps- of
dienstredenen in het buitenland verblijft.
Voeg een attest van de werkgever of de
overheid bij de volmacht.
• U verblijft in België maar moet werken
op de dag van de verkiezingen. Voeg een
attest van uw werkgever of de overheid bij
de volmacht.
• U of een gezinslid met wie u samenwoont,
oefent het beroep uit van schipper,
marktkramer of kermisreiziger. Voeg
een attest van de inschrijving in het
bevolkingsregister, afgegeven door de
burgemeester van uw woonplaats,
bij de volmacht.
• U verblijft in een strafinrichting als gevolg
van een rechterlijke maatregel. Voeg een
attest van de directie van
de strafinrichting bij de volmacht.
• Uw geloofsovertuiging staat u niet toe te
gaan stemmen. Voeg een attest van
de religieuze overheid bij de volmacht.
• U bent student en kunt om studieredenen
niet gaan stemmen.
Voeg een attest van de directie van
uw onderwijsinstelling bij de volmacht.
• U verblijft om privéredenen tijdelijk in het
buitenland. Voeg het attest, afgegeven
door de burgemeester van uw woonplaats,
bij de volmacht. U kan dat attest verkrijgen
door de nodige bewijsstukken van
tijdelijk verblijf in het buitenland aan de
burgemeester voor te leggen. Als u die
bewijsstukken niet kunt voorleggen, kunt
u dat attest bij de burgemeester verkrijgen
op grond van een verklaring op erewoord.
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jeugd
welzijn

Chiro Pol Opwijk allereerste
winnaar verkiezing Mocktail van het jaar
In het kader van het drugs- en alcoholpreventiebeleid van de
gemeente en het AMOW fuifcharter van de jeugddienst werd
het engagement aangegaan om activiteiten te organiseren die
bij kunnen dragen tot het verminderen van het alcoholmisbruik
bij jongvolwassenen. De verkiezing van de Opwijkse Mocktail
van het jaar 2019 (alcoholvrije cocktail) past perfect binnen deze
beleidsdoelstelling.

En of het een spannende strijd werd. Chiro Pol haalde het met
298,5 punten voor Heiveld (283), KSA Droeshout (280,5),
KLJ (267,5), KSA Opwijk (265) en Jeugdharmonie (262).
Winnaar Chiro Pol Opwijk koos ‘Kuko Ginger’ als naam voor hun
mocktail.

Vrijdag 1 maart vond de allereerste verkiezing plaats van de
Opwijkse mocktail van het jaar, dit in Jeugdhuis Nijdrop. 6
Opwijkse jeugdverenigingen, allen aangesloten bij de jeugdraad,
namen de handschoen op: Jeugdharmonie, KLJ Nijverseel , KSA
Droeshout, Heiveld, Chiro Pol Opwijk en KSA Opwijk.
De jury bestond uit burgemeester Albert Beerens, lokale horecabonzen Jan De Ridder (De Plets), Gunther Mannaert
(Brouwershuis) en Wilfried Sablon (Thursday’s), Michael Van Den
Eede (professioneel shaker) en Dirk Haverals (Keizer Carnaval,
professioneel brandweerman). Schepen van Jeugd Joske Vermeir
vervoegde de jury met adviserende stem. Het geheel werd aan
elkaar gepraat door Wouter Van Den Breen (MNM).

Winnaar: Chiro Pol, “Mocktail van het jaar 2019”

Groepsfoto deelnemende teams

Elke deelnemende vereniging kreeg de opdracht om een
zelfgemaakte mocktail te creëren. De jury beoordeelt deze niet
alleen op smaak, maar onder meer op de verkoopprijs tijdens een
fuif, originaliteit, presentatie, naamkeuze en het verhaal achter
het ontstaan ervan. De winnaar gaat het engagement aan deze
mocktail aan te bieden tijdens de eigen jeugdfuiven (maximaal
3 per jaar). De gemeente zorgt daarbij voor de aankoop van de
ingrediënten.
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“Kuko is Hawaïaans
voor passie en wij als
chiromeisjes zitten
vol passie (vooral op
de dansvloer). Ook is
het hoofdingrediënt
van onze mocktail
passievrucht. We gebruikten citroen voor
een frisse toets. Een
citroen is geel waardoor we een naadloze overgang krijgen
naar de zon die we allemaal verlangen op vakantie. Onze mocktail
bevatte ook gember (Ginger-ale) die staat voor de pittigheid die
we uitstralen. De munt die we gebruikten staat voor vernieuwing
en verfrissing, net zoals onze mocktail. We kozen ervoor om geen
plastieken rietjes te gebruiken omdat deze niet ecologisch zijn en
we in tijden van de klimaatmarsen hier best rekening mee houden”,
vertelt Lore De Proost, hoofdleidster van Chiro Pol Opwijk.
Kuko Ginger viel voor het grote publiek in primeur te proeven
begin maart tijdens de Marcellekens TD van Chiro Pol en dit voor
de prijs van 3,50 euro.

milieu

Vogelkijkwand Heistergem
officieel geopend
Op zondagochtend 17 maart werd de nieuwe vogelkijkwand langs
het wachtbekken Heistergem nabij het Eeksken officieel geopend.
Deze wand kon met de toestemming van de Vlaamse
Milieumaatschappij, eigenaar van het gebied, en het gemeentebestuur Opwijk, beheerder van het gebied, door Natuurpunt
IJsvogel-Opwijk worden geplaatst. De kostprijs bedraagt € 2.400
waarvan een tussenkomst van € 1.000 door het gemeentebestuur Opwijk en € 500 door de gemeentelijke milieuraad en het
project Kunst in Lege Huizen.
De plaatsing van deze wand maakt het vogelkijken voortaan van
beide zijden van de grote plas mogelijk, dit zonder de op de vijver
dobberende watervogels op te schrikken. Ter gelegenheid van
de officiële opening stond een korte geleide wandeling langs
beide kijkwanden op het programma, waar een aantal telescopen
werden opgesteld. Natuurgidsen gaven achtergrondinformatie
rond de aanwezige vogelsoorten. Zondag 17 maart was eveneens
de laatste teldag van de ‘Watervogeltellingen’.
In Vlaanderen overwinteren elk jaar vele tienduizenden watervogels. Via gestandaardiseerde tellingen in ruim 1000 gebieden
worden de aantallen en de verspreiding van de verschillende

soorten nauwgezet opgevolgd. Dit monitoringproject is noodzakelijk om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien
uit verschillende internationale verdragen of richtlijnen zoals
de Europese Vogelrichtlijn, de Ramsar-Conventie en de African
Eurasian Waterbird Agreement (AEWA).
De coördinatie van deze tellingen gebeurt door het INBO
(Instituut Natuur- en Bosonderzoek) in samenwerking met
Natuurpunt Studie. Het zijn hoofdzakelijk vrijwillige medewerkers
die instaan voor het terreinwerk. Een netwerk van regionale coördinatoren zorgt voor de praktische organisatie van de tellingen in
24 deelregio’s in Vlaanderen.
De ingang van het wachtbekken Heistergem wordt bereikt via een
zijwegje van het Eeksken, ter hoogte van huisnummer 204.

Glasbollen verdwijnen
aan kerkhof Mazenzele
Sinds begin dit jaar werd een eerste ondergronds afvalstraatje
geplaatst aan de nieuwe feestzaal De Kersenpit in Mazenzele.
Dit bestaat uit 1 container voor papier en karton, 1 container voor
hol glas (wit/gekleurd), en 1 container voor restafval.
Zowel de container voor papier en karton als deze voor hol glas
kunnen vanaf nu GRATIS gebruikt worden. De ondergrondse container voor restafval is nog niet operationeel. Van zodra dit
het geval is, wordt dit gecommuniceerd.
Op vrijdag 1 maart werden de 2 bovengrondse glasbollen aan
het kerkhof Mazenzele door afvalintercommunale Intradura
verwijderd.

Aandachtspunten bij het gebruik
van het ondergronds afvalstraatje:
• Gebruik de containers enkel voor het afval
waarvoor deze bedoeld zijn.

Hol glas (wit/gekleurd) kan voortaan gedeponeerd worden in
de ondergrondse container voor hol glas aan de Gemeentelijke
Feestzaal De Kersenpit, Dorp 46 te Mazenzele.

• Metalen deksels van glazen potten horen niet in
de glascontainer, maar geef je mee met
de PMD-ophaling (blauwe zak).

Een duidelijk infobord met de gebruiksvoorschriften wordt
geplaatst aan het ondergronds afvalstraatje.

• Laat NOOIT afval en lege verpakkingen achter aan
het afvalstraatje. Dit wordt aanzien als sluikstorting!
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OPcura

Neerveldstraat – Poelstraat – Kapelleweg –
Kapellebaan – Foksveld winnaar Krasse Buurt 2018!
Met het project ‘Krasse Buurt’ wil Welzijnsvereniging OPcura
(Zorgcampus Kloosterstraat) thuiswonende ouderen uit Opwijk
ondersteunen en/of in de kijker zetten voor hun betekenisvolle
bijdrage. Inwoners worden hierbij aangespoord om een bezoekje te
brengen aan een oudere buur. Het project kende in 2017 een mooie
start en werd in november 2018 herhaald met een tweede editie.

Als hij naar het containerpark gaat informeert hij of
hij nog iemand met iets kan
helpen. Maar niet alleen
de buren worden door hem
verwe nd, de vogeltjes, buren
van verderop,… krijgen de
nodige aandacht. Als het
ophaling van vuilzakken,
papier, karton,… is, zal hij er
ons steevast aan herinneren
en deze ook buiten zetten.

Winnaar straffe buurt
Dolf Van Den Broeck - Winnaar krasse buur

Met ‘Ontmoet een krasse buur’ werden de buurten in Opwijk uitgedaagd om een ontmoeting te hebben met een oudere buurman of
-vrouw. In totaal hebben 170 inwoners zich geregistreerd, goed voor
90 intergenerationele ontmoetingen.
De wijk Neerveldstraat – Poelstraat – Kapelleweg – Kapellebaan
– Foksveld kende, net zoals bij de editie 2017, het meestal aantal
ontmoetingen en wordt bijgevolg uitgeroepen tot Krasse Buurt
2018. Deze wijk wint een uithangbord om in hun straat te plaatsen.
Medewinnaar in het jaar 2017, wijk Broekstraat – Asbeekweg –
Wallekensweg, werd dit jaar verdienstelijk tweede.
Nieuw dit jaar was de actie ‘Verras en beloon een krasse buur’ waarbinnen het project ook de talenten, krachten, inzet of bijdrage van
ouderen in hun buurt in de kijker werden geplaatst. Buurtbewoners
konden hierbij een verraskaartje invullen en op deze manier een
oudere buur nomineren voor zijn/haar betekenisvolle bijdrage.
In totaal werden er 17 verraskaartjes ingediend. De winnaars zijn hier
de bewoners uit een appartementsblok in de Kadeestraat te Opwijk.
Lieve De Sitter en Marie Rose Francois nomineerden Dolf Van Den
Broeck om zijn betekenisvolle bijdrage. Dolf kreeg als enige deelnemers 2 inzendingen en is mede dankzij zijn inzet en talent een bijzondere Krasse Buur. De buurt sprak een oprecht woord van dank uit.
80 maar krachtig, bezige bij,… zijn slogans die van toepassing zijn op
Dolf. Hij staat iedereen in onze blok bij met raad en daad.
Wekelijks blinkt onze gemeenschappelijke poort en ruimte van de
garage door Dolf. Hij is voor iedereen druk in de weer en weet met alles
raad. Ook de tuintjes van de blok krijgen op vraag de nodige verzorging.
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Er is van stilzitten voor Dolf
geen sprake, het meeste van
al geniet hij van wandelen.
Hij wil goed doen voor iedereen en de buren zijn hem
hiervoor dankbaar.

Zowel de deelnemers uit de wijk Neerveldstraat als de bewoners van
het appartementsblok in de Kadeestraat werden op donderdag 31
januari laatstleden gehuldigd met een gezellig samenzijn en receptie in Woonzorgcentrum De Oase.
We danken iedereen, waaronder ook Vrije Basisschool
De Knipoog, om zijn warme bijdrage!

OPcura

Zorgcampus Opwijk dankt zijn vrijwilligers
Van 23 februari tot en met 3 maart 2019 vond in Vlaanderen voor de
33e keer De week van de Vrijwilliger plaats. Tijdens deze bijzondere
week werden overal in Vlaanderen vrijwilligers in de bloemetjes geplaatst. Het thema dit jaar was: “Vrijwilliger, je bent een supertalent!”.

Beide vertellen dat ze graag onder de mensen zijn en dat het vrijwilligerswerk in het sociaal restaurant voor hun hiervoor de ideale
manier is. Ook Emilienne en Luc vinden het leuk om onze gebruikers van het sociaal restaurant te begeleiden en te ondersteunen.

Ook Welzijnsvereniging OPcura kan rekenen op heel wat supertalenten die zich vrijwillig inzetten voor taken in het woonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum, sociaal restaurant en/of buurthuis.
Momenteel zijn er maar liefst 80 personen die zich geregistreerd
hebben als vrijwilliger binnen onze organisatie.

Mensen die vaak alleen zijn, hebben door het sociaal restaurant
de gelegenheid om samen te eten. Ook voor mensen die zelf
niet meer kunnen koken, is dit de ideale oplossing! De bezoekers
geven aan dat ze het zeer fijn vinden om anderen te zien en om
hiermee in contact te blijven. Mede dankzij onze vrijwilligers zijn
onze gebruikers alvast heel tevreden over deze dienstverlening.
Een welgemeende “dank u wel” aan deze en alle andere vrijwilligers op onze zorgcampus!

OPcura W.V. dankte tijdens deze Week van de Vrijwilliger van harte
zijn vrijwilligers voor hun inzet. Hun werk zorgt immers voor een
mooie aanvulling op de professionele dienstverlening waardoor zij
mee instaan voor de uitbouw van een kwaliteitsvolle dienstverlening
aan onze bewoners en gebruikers.
Eén van de taken waarvoor vrijwilligers instaan, is het vervoer van
ouderen van en naar het sociaal restaurant Aan Tafel. Emilienne, Luc,
Simonne en Claude zijn er vrijwilligers. Ze ontvangen de bezoekers
en zorgen ook voor het vervoer. Simonne was afgelopen jaar elke
vrijdag aanwezig en springt in waar nodig. Claude is al vrijwilliger van
bij de opstart en doet dit maar liefst vier keer per week.

Word jij ook vrijwilliger?
Onze vrijwilligers zijn momenteel nog op zoek naar collega’s
voor het vervoer, zowel voor het sociaal restaurant als voor
het dagverzorgingscentrum ’t Zonnedal”.
Meld je aan bij de Vrijwilligerscentrale, Kloosterstraat 10
te Opwijk: T 0800 113 41 - E welzijn@opwijk.be.
Of contacteer rechtstreeks Zorgcampus De Oase,
Kloosterstraat 75 te Opwijk: T 052 36 59 40 - E info@opcura.be.

Sociaal restaurant
Wil je misschien graag naar het sociaal restaurant komen?
Je kan voor € 7 elke middag genieten van een lekkere, warme
maaltijd. Soep, een hoofdschotel en een nagerecht zijn in de prijs
inbegrepen. Wie zich moeilijk kan verplaatsen, kan zich tegen een
kleine vergoeding laten vervoeren.

Reserveer je maaltijd één dag op voorhand via T 052 36 59 40 of
via het onthaal van Zorgcampus De Oase. De betaling gebeurt
aan de hand van eetbonnetjes die aangekocht worden aan
het onthaal. Ook tijdens het weekend en op feestdagen is het
restaurant open. Alvast van harte welkom!

UITNODIGING

10 jaar sociaal restaurant “Aan Tafel”
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Maandag 1 april 2019 om 11.15 uur
WZC De Oase – Zaal Aurelia – Kloosterstraat 75 – 1745 Opwijk
Muzikale omlijsting door William.
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Buurtzorg Den Hopstaak
Hier valt als oudere altijd wel iets boeiend te beleven: een optreden, een infomoment, een doe-activiteit… Alle activiteiten zijn voor
iedereen toegankelijk. Een tiental activiteiten per jaar zijn gratis.
TIP: dinsdag 2 april 2019 om 14 uur: Babbel met voedingsadvies
en leeftips van diëtiste Krista Vanderstappen. Gratis.
Alle activiteiten vinden plaats in het buurthuis van Zorgcampus De
Oase, Zaal Satijn, Kloosterstraat 75 in Opwijk.
Meer info: T 052 36 59 49 – E denhopstaak@opcura.be.
Je kan hier terecht voor het programma, wat ook wekelijks terug
te vinden is op de gemeentelijke pagina in ’t Opwijks Leven en op
www.opwijk.be (OPcura).
Nieuw: Handwerk
Iedereen met interesse in handwerk (breien, naaien, haken,…)
is iedere 2e en 4e dinsdag van de maand om 14 uur welkom in
de cafetaria. Vrijwilligers helpen je graag op weg, geven inspiratie of
een warme wollige babbel en een gezellig samenzijn.
Brei het voort…
Momenteel steken enkele bezoekers de handen uit de mouwen
om mutsjes te breien voor het project: “Eenzame ouderen”. Ook
aan de actie ‘Losse draadjes verbinden’ in teken van de Werelddag
Dementie op 21 september later dit jaar nemen we graag deel.

Tegen 3 juni willen ze in totaal
122.000 cm gebreide of gehaakte stukjes binnenkrijgen. Eén
symbolische centimeter voor elke persoon met dementie in
Vlaanderen.
Naast deze projecten wensen we een zomerbar te organiseren
en sfeervol in te richten met vlagjes (gestikt of gebreid) en gehaakte bloemen. Ook hiervoor gaan we aan de slag.
OPROEP: Wie zin heeft om thuis te breien en zijn steentje bij
te dragen, kan altijd wol en een patroon op de campus komen
halen.

welzijn

European Disability Card
Personen met een beperking hadden in het verleden vaak
moeilijkheden om hun beperking te bewijzen aan de kassa van
een museum, attractiepark of sportcentrum. Voor aanbieders van
cultuur, sport en vrije tijd was het dan weer niet eenvoudig om
vast te stellen of iemand in aanmerking kwam voor een korting,
een voorbehouden plaats of een ander voordeel.
Om deze reden is de ‘European Disability Card’ of EDC ontworpen. Dit is een kaart die bewijst dat een persoon een beperking
heeft. Enkel personen wiens beperking erkend is door de FOD
Sociale Zekerheid of het Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap, kunnen deze kaart verkrijgen. Deze kan worden
aangevraagd bij de sociale dienst van de mutualiteit en (enkel op
afspraak) bij de sociale dienst van het Sociaal Huis De Wegwijzer,
Kloosterstraat 10, T. 0800 113 41
Verenigingen/organisaties kunnen ervoor kiezen om een voordeel of korting aan te bieden aan mensen met een beperking op
vertoon van hun EDC. Ze kunnen zelf bepalen wat dit voordeel
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inhoudt en dit kenbaar maken door het logo van de EDC toe te
voegen aan hun reclameflyer.
Zo krijgen bijvoorbeeld de bezoekers van het maandelijkse café
Zetta in Jeugdhuis Nijdrop korting bij de aankoop van een snack.
Voordelen kunnen zijn:
• Gratis toegang of toegang tegen een verlaagd tarief voor
de persoon met een handicap of zijn begeleider (of zijn tolk).
• Aangepaste rondleiding.
• Toegankelijke en voorbehouden plaatsen.

welzijn

Gratis
infoavond:
schoolmoe

Openbare
AED-toestellen

Soms merk je dat je kind moeite heeft om huiswerk te maken, dat
de schoolresultaten achteruit gaan en je kind er geen zin meer
in heeft. Het wordt dan moeilijk om hem of haar nog gemotiveerd naar school te sturen. Tijdens deze avond leer je meer over
schoolmoeheid en denken we samen na over hoe je dit samen
met je kind kan aanpakken.

Een defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een
elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van
het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het
slachtoffer kan helpen. Het toestel bepaalt dit volledig autonoom. Kan een schok niet helpen, dan schokt het toestel niet.
Het is dus onmogelijk om het toestel verkeerd of onnodig te
gebruiken. Het toestel geeft gesproken instructies en leidt de
hulpverlener door deze reanimatie tot professionele hulpverleners het van hem overnemen.

Deze sessie is bedoeld voor ouders van lagere schoolkinderen en
wordt gegeven door Wouter Jacobs van het vormingsinstituut VIAC.

De publiekelijk toegankelijke AED’s bevinden zich op
deze plaatsen:

Donderdag 9 mei 2019 om 19.30 uur

• Sporthal, Heiveld 65 (inkomhal), Opwijk
• Zorgcampus De Oase, Kloosterstraat 75 (inkomhal), Opwijk
Locatie: De Kersenpit, Dorp 46, 1745 Opwijk (Mazenzele)
Inschrijven: bij Archeduc, Kattestraat 25 te Opwijk
T 02 454 54 01 - E info@archeduc.be of https://www.archeduc.be
Vragen: Sociaal Huis De Wegwijzer, Kloosterstraat 10, 1745 Opwijk
T 0800 113 41 - E huisvanhetkind@opwijk.be.

V.U.: Logo Zenneland vzw i.s.m. Vlaams Instituut Gezond Leven

• Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7
(inkomhal bibliotheek), Opwijk
• Gemeentelijke Feestzaal De Kersenpit, Dorp 46, Mazenzele
• Verzekeringskantoor De Nil, Marktstraat 44, Opwijk
• Parochiezaal Droeshout, Steenweg op Vilvoorde 223, Droeshout
• Familieheem Nijverseel, Kerseveldmeers 2, Nijverseel

V.U.: Logo Zenneland vzw i.s.m. Vlaams Instituut Gezond Leven

V.U.: Logo Zenneland vzw i.s.m. Vlaams Instituut Gezond Leven
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In deze drie uur durende opleiding leer je
de slachtoffers van een hartstilstand
reanimeren. Samen met de lesgever van
het Rode Kruis oefen je hoe een AED
(automatisch externe defibrillator) gebruikt.
• Dinsdag 30 april van 19.30 tot 21.30 uur
in het Gemeentelijk Administratief Centrum, Ringlaan 20.

Vraag meer informatie aan je huisarts. Hij verwijst je door.

• Dinsdag 11 juni van 19.30 uur tot 21.30 uur
in De Kersenpit, Dorp 46, Mazenzele.

Vraag meerwww.bewegenopverwijzing.be
informatie aan je huisarts. Hij verwijst je door.

• Maandag 16 september van 14 uur tot 16 uur in het
woonzorgcentrum De Oase, Kloosterstraat 75.

Stap
voor stap bewegen in je buurt!
www.bewegenopverwijzing.be
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Gratis opleidingen
‘Reanimeren en
defibrilleren’

• Dinsdag 26 november in de Parochiezaal, Steenweg op
Vilvoorde 227, Droeshout.
Inschrijven:
via E dewegwijzer@opwijk.be of via T 0800 113 41
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Infoavond over het Vlaams Woninghuurdecreet
Vlaanderen heeft vanaf 1 januari 2019 een eigen Vlaams
Woninghuurdecreet. Welke zijn de belangrijkste wijzigingen voor
huurder en verhuurder?
Verhoging huurwaarborg, huurwaarborglening, opzegging
overeenkomst van korte duur door de huurder, beëindiging
overeenkomst na overlijden huurder, welke info mag verhuurder
opvragen bij de huurder, specifieke regelgeving voor huisvesting
van studenten, codificatie en uitbreiding voor medehuur tussen
echtgenoten en wettelijk en feitelijk samenwonenden en verplichte verzekering voor huurder tegen brand- en waterschade.
Wil je hierover meer te weten komen of
heb je hierover vragen als huurder/verhuurder?
Kom naar de gratis infosessie, georganiseerd door het woonloket
Opwijk, in samenspraak met Interlokale vereniging Regionaal

woonbeleid Noord-West Brabant, Regionaal woonbeleid NoordBrabant en IGS Woonwinkel Pajottenland.
Tijdens deze infoavond zal het sociaal verhuurkantoor Webra
eveneens een toelichting geven over de werking van een sociaal
verhuurkantoor.
Inschrijving is niet nodig. Iedereen welkom op woensdag 8 mei
2019 om 19 uur in Gemeenschapscentrum Hof ten hemelrijk
zaal Bakhuis, Kloosterstraat 7.
Woonconsulent Silvie Cruz
Marktstraat 55 - T 052 36 51 46 - E woonloket@opwijk.be
openingsuren:
di: 9u–12u, 13.30u–16u en 18u–20u
do: 9u-2u

Koop je rookmelder in het gemeentehuis
Het is terug mogelijk om aan het
woonloket in het gemeentehuis
rookmelders aan te kopen.

met vermelding van het aantal rookmelders, uw naam en adres.
Daarna kan je jouw rookmelder komen afhalen aan het woonloket, op vertoon van je betalingsbewijs.

Je bent verplicht om een rookmelder te installeren in je woning
vanaf 2020. In huurwoningen is
het nu al verplicht. We willen je
echter nu al de kans bieden om
goedkoop en eenvoudig een
kwalitatieve rookmelder aan te kopen. Elke rookmelder bevat een
dubbelzijdige klever zodat je niet hoeft te boren in het plafond.

Wie een rookmelder aankoopt, heeft recht op tien jaar garantie.
Om je te registreren voor deze garantie, moet je de registratiekaart invullen die je bij de rookmelder vindt. Deze stuur je op
zonder portkosten. Zo registreer je je rookmelder en kan je hem
indien nodig eenvoudig en kosteloos omwisselen.

Rookmelders zijn te koop aan het woonloket van het gemeentehuis en kosten 16 euro per stuk. De betaling dient te gebeuren via
overschrijving op rekeningnummer BE70 0910 1257 0825

Meer info:
Woonloket
Marktstraat 55, 1745 Opwijk
E woonloket@opwijk.be - T 052 36 51 46
dinsdag: 9u – 12u / 13.30u – 16u en 18u- 20u
donderdag: 9u – 12u – vrijdag: 9u – 12u

Zorgeloos verhuren met
een sociaal verhuurkantoor!
Bent u van plan om een woning te verhuren?
Als verhuurder steekt u veel tijd, energie en kennis in het beheer van
uw huurwoning. Wilt u dit liever niet (meer) zelf doen, dan kan het
sociaal verhuurkantoor (SVK) instaan voor de verhuring van uw pand.
Het sociaal verhuurkantoor neemt alle administratie voor zich en
garandeert huurinkomsten voor u. Het SVK is immers hoofdhuurder
en bijgevolg verantwoordelijk voor alle huurdersverplichtingen.
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In ruil hiervoor verhuurt u de woning aan een huurprijs die lager ligt
dan de marktprijs. Het verhuren via een SVK biedt ook mogelijke
(fiscale) voordelen en premies. Het kan tevens een oplossing zijn om
langdurige leegstand van uw woning en de bijhorende leegstandsheffing te vermijden.
Voor meer informatie contacteer SVK Webra, Brusselsesteenweg 191,
1730 Asse. T 02 454 18 69 – E marc.demol@webra.be.

gemeente

Eandis en Infrax heten voortaan Fluvius
Eandis en Infrax, de twee bedrijven die elk in een deel van
Vlaanderen instonden voor onder meer de distributie van gas en
elektriciteit, heten voortaan overal Fluvius. Zo heeft Vlaanderen
nu één nutsbedrijf dat de meeste publieke nutsleidingen groepeert. De klant kan voortaan voor meer diensten bij eenzelfde
bedrijf terecht.
Eandis en Infrax waren op 1 juli vorig jaar al officieel gefuseerd tot
één bedrijf. In het straatbeeld en voor klanten bleven de oude
namen de voorbije maanden nog in gebruik tot het nieuwe bedrijf
klaar was om alle klanten eenzelfde service te kunnen aanbieden.
Deze fase is achter de rug.
Fluvius komt met een nieuwe website, een eengemaakte klantenservice en het nieuwe handgeschreven logo op de bestelwagens en uniformen van de technici en meteropnemers. De oude
merknamen Eandis en Infrax zijn nu verleden tijd. De klanten van
het vroegere Eandis of Infrax hoeven zelf niets te ondernemen.

Wie vanaf vandaag Eandis of Infrax contacteert, komt automatisch bij Fluvius terecht.
Het nummer om pannes of storingen te melden, wordt net als in
de rest van Vlaanderen 078 35 35 00. Het telefoonnummer voor
dringende oproepen bij gasgeur wordt overal 0800 65 0 65.
www.fluvius.be

vrije tijd

‘Bericht aan de Bevolking’:
4de Kunst In Lege Huizen-expo op unieke locatie

Op zaterdag 27 en zondag 28 april organiseren Kunst In Lege
Huizen en Toer&Taxus, dit keer in samenwerking met Gemeente
Opwijk, een nieuwe tentoonstelling met lokale kunstenaars.
Unieke locatie voor deze 4de editie: het oud gemeentehuis GAC III
in Mazenzele.
Het gebouw aan de Steenweg 131 sloot de deuren in 1976. Voor
deze expo gaan de deuren nog één keer open. Een uitzonderlijke kans dus om zowel het gebouw (inclusief ‘het kasjot’) als
de werken van de Opwijkse kunstenaars te bewonderen. Wie
er bij was op de expo in Beenhouwerij Carine en Noël en/of in
Bloemenwinkel Helios weet dat het de moeite zal zijn.
Werktitel voor deze expo is ‘Bericht aan de Bevolking’,

het thema: bureaucratie en administratie. ‘Bureaucratie’ is een organisatiestructuur gekenmerkt door aan regels onderheven procedures, liefst voorzien van handtekening en stempel, verdeling
van verantwoordelijkheid, hiërarchie en onpersoonlijke relaties.
Een scheldwoord bijna. De Duitse socioloog Max Weber schreef
er hele boeken over. Wij proberen er tijdens deze expo iets moois
van te maken. Alle kunstvormen (woord, beeld, schilderkunst, ...)
komen aan bod.
De toegang is vrij, telkens van 10 tot 17 uur. Uiteraard is er een
gelegenheids(kunst)café voor een babbel en een drankje. Alle
inkomsten gaan naar lokale goede doelen. Kunst In Lege Huizen
en Toer&Taxus geven met hun evenementen lokale kunstenaars
een podium en streven naar een laagdrempelige kunstbeleving
voor zoveel mogelijk mensen. Kom dus zeker een kijkje nemen.
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Rattenbestrijding:
richtlijnen en tips!
Volgens de wetgeving is iedereen verplicht om de bruine rat te
bestrijden op eigen terrein. Op privaat terrein is de eigenaar/huurder
volledig verantwoordelijk voor de bestrijding van ratten. De gemeente doet niet aan rattenbestrijding op privaat domein. Door een wijziging van de Europese wetgeving mogen particuliere gebruikers vanaf
1 maart 2018 geen knaagdierenbestrijdingsmiddelen meer gebruiken
op basis van 0,005% actief ingrediënt. Uitsluitend rodenticides met
een concentratie werkzame stof lager dan 0,003% mogen door
particulieren gebruikt worden.
De gemeente bedeelt vanaf heden geen rattenvergif meer aan
inwoners.
Hoe ratten vermijden (preventie)?
• Laat geen etensresten rondslingeren en berg dierenvoeders
op in afsluitbare vaten of containers.
• Voeder huis- of hoevedieren bij voorkeur ’s morgens zodat er
’s nachts geen voedsel meer aanwezig is in de voederbakken.
• Sluit vuilnisbakken en-zakken altijd goed af en vermijd het
overvloedig voederen van vogels en wild.
• Compostvaten of -bakken in de tuin trekken ratten aan.
Laat er geen organisch afval naast liggen en zet het
compostvat bij voorkeur op een harde ondergrond.

• Gooi geen gekookte etensresten op de composthoop.
• Scherm verluchtingskokers en –raampjes, afvoerpijpen en
rioolputten best af met een draad of een rooster. Ook ramen
en deuren van plaatsen waar voedsel aanwezig is worden best
telkens dicht gedaan.
• Zorg voor een opgeruimde en propere omgeving in
en rond de woning.
Hoe ratten het best bestrijden?
• De gewone rattenklem is een van de beste middelen
om ratten te vangen.
• Ratten zijn verzot op dierlijke vetten. Een stukje spek, dierlijk
afval, vis, kaas, chocolade,… het kan allemaal nuttig lokaas zijn.
• Plaats de val op een rustige, donkere plaats.
• Zolang er op een bepaalde plaats genoeg voedsel te vinden
is, zijn ratten minder of niet geneigd om van het lokaas te
eten. Verwijder dus eerst alle beschikbare voedselbronnen.
• Zorg ervoor dat het vergif wordt afgeschermd en leg het op
een plaats waar huisdieren of kinderen zeker niet bij kunnen.
• Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing wanneer je gebruik
maakt van rattenvergif.
• Rattenklemmen en rattenvergif zijn te koop in
doe-het-zelfzaken en tuincentra.
• Gebruik een stevige lokaasdoos voor het veilig opbergen
van lokaas(vergif).
Een gratis lokaasdoos kan (tot einde voorraad) afgehaald worden in
GAC I, Dienst Grondgebiedzaken, Marktstraat 55.

Digitale raadpleegomgeving gemeente en OCMW Opwijk
www.opwijk.be/data-agenda-verslagen
Via deze specifieke raadpleegmodule krijg je vanaf de datum van
1 januari 2019 inzage in onder meer de agenda, notulen en besluiten
van deze beleidsorganen. Deze raadpleegomgeving omvat een veelvoud aan documenten die in het licht van het Decreet Lokaal Bestuur
verplicht gepubliceerd moeten worden.
De wetgever heeft ook een aantal uitzonderingen voorzien in het
kader van de wet op de privacy. Zo vind je er geen individuele beslissingen terug noch beslissingen met info over de persoonlijke levenssfeer. Dit is het geval bij het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Gemeenteraad (GR) en Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RMW)
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn komen
in principe in openbare zitting bijeen. Iedereen die hierin geïnteresseerd is, mag deze vergadering bijwonen. Uitzondering hierop zijn
de agendapunten die raken aan de persoonlijke levenssfeer. Deze
worden in een besloten zitting, zonder publiek, besproken.
Welke documenten kan je raadplegen?
• De agenda; uiterlijk acht dagen voor de zitting.
• De notulen; zodra deze goedgekeurd zijn op
de eerstvolgende vergadering.
• De goedgekeurde besluiten, reglementen, verordeningen,…
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College burgemeester en schepenen (CBS) en Vast Bureau (VB)
Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau
komen in principe in gesloten zitting bijeen. Het is niet mogelijk
deze vergaderingen bij te wonen.
Welke documenten kan je raadplegen?
• De besluitenlijst (dit is een opsomming van de agendapunten
met vermelding van een korte samenvatting); enkele dagen
na afloop van de zitting
• De goedgekeurde besluiten, reglementen, verordeningen,…
Opzoeken
Op basis van een trefwoord
• Je maakt in dit geval gebruik van de zoekfunctie rechtsboven
de pagina. Geef je zoekterm in en klik op het loepje. Niet
gevonden wat je zoekt, of je krijgt teveel resultaten? Dan kan
je verder uitfilteren met een gedetailleerde zoekopdracht.
• Op basis van een datum
• Je maakt in dit geval gebruik van de kalender bovenaan de
pagina waarna je maand en jaartal kan selecteren.
Opzoeken documenten < 2019
www.opwijk.be/documenten
www.opwijk.be/bekendmakingen

gemeente

Vraag je feestcheque aan!
Ben je van plan om een buurt-, straat- of wijkfeesten te organiseren? Wie aan de voorwaarden voldoet, heeft recht op een
feestcheque ter waarde van € 200.
• Minimum 20 gezinnen worden bij de activiteit betrokken.
• Het bedrag van de feestcheque wordt integraal besteed bij
de Opwijkse Middenstand.
• De initiatiefnemers wonen zelf in de betrokken wijk of straat.
• De aanvraag dient uiterlijk twee weken voor de activiteit te
gebeuren. Je bezorgt deze aan het Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk.
• De aanvraag omvat de naam, adres en telefoonnummers van
minimum twee initiatiefnemers. Daarnaast vermeld je ook de
plaats en datum, de eventuele deelnameprijs en de beoogde
doelgroep. Ook het rekeningnummer waarop het bedrag kan
worden gestort, deel je mee.
• De uiterste datum van indienen per kalenderjaar is
1 december.
De uitbetaling gebeurt pas nadat de nodige bewijsdocumenten
ter staving van de activiteit wordt voorgelegd (uitnodigingen,
affiches, rekeningen, foto’s, …).

cultuur

Wie wordt de
nieuwe dorpsdichter
van Opwijk?
In 2016 werd Lieve Maes verkozen als de opvolgster van onze
dorpsdichter Pascale Put. Zij mocht gedurende twee jaar poëzie
schrijven voor de Opwijkenaren. En of ze dat heeft gedaan! Het
was altijd genieten. Om de kandidaten de gelegenheid te geven
om nog meer te rijpen in het schrijven van gedichten en verzen
werd haar titel in 2018 voor 1 jaar verlengd. Binnenkort draagt
zij haar titel over en worden er voor de zesde maal verkiezingen
georganiseerd voor een nieuwe dorpsdichter.
Iedereen die 16 jaar en ouder en inwoner van de gemeente is,
kan deelnemen. De deelname is gratis.
De officiële aanstelling vindt plaats tijdens de 11 juli-viering in
Opwijk en dit op op woensdag 10 juli 2019. Ben jij de volgende
kandidaat?
Wat verwachten wij van iedere deelnemer?
• 1 Nederlandstalig gedicht over de gemeente Opwijk,
met als thema ‘HOP’.

De vraag tot uitbetaling is gericht aan het college van burgemeester en schepenen, p/a Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk.
gc.info@opwijk.be

• 1 Nederlandstalig gedicht over een zelfgekozen onderwerp.

De toelage wordt uitbetaald binnen de perken van
de goedgekeurde begrotingskredieten. Commerciële activiteiten,
activiteiten met winstoogmerk of privéfeesten komen niet in
aanmerking. Elke straat, buurt of plein kan maximaal 1 keer per
kalenderjaar een cheque ontvangen.

De inzendingen worden ten laatste verwacht in het gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk – t.a.v. Sigrid De Backer –
Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk - op 15 mei 2019.

Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk. T 052 36 51 72 – gc.info@opwijk.be

• Een motivatie waarom men het dorpsdichterschap
ambieert.

Het deelnemingsformulier en reglement kan je bekomen in het
gemeenschapscentrum Hof Ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7 of
te downloaden via www.opwijk.be.

Earth Hour

Zaterdag 30 maart 2019
Op zaterdag 30 maart neemt de gemeente Opwijk opnieuw
deel aan Earth Hour.
Zowel de openbare verlichting die is uitgerust met ontvangers
of bekabeling om automatisch te doven als monumentverlichting zal tussen 20.30 uur en 21.30 uur door netwerkbeheerder Fluvius gedoofd worden. Op die manier wordt energie
bespaart en wordt ook aandacht gevraagd voor de effecten
van de klimaatverandering.
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Activiteiten vanaf
30 maart 2019 tot
31 mei 2019

maart
Zaterdag 30

EndoMarch
VK de Sjoeters - 14u
org. EndoHome ism de
Soepele Achillespezen

Zaterdag 30 en
zondag 31 maart

Spaghettizwier
De Kersenpit
17u-22u (zaterdag);
11u-15u (zondag)
org. VVKB Heiveld Opwijk

Zondag 31 maart

Familietheater Cie Krak
‘Kontrol’ (vanaf 5 jaar)
Hof ten Hemelrijk – 15u
org. Gemeenschapscentrum

april
Donderdag 4 april

Muziekvoorstelling ‘Imagine
No Lennon’ met Jean Bosco
Safari & Ben Crabbé
https://reservaties.opwijk.be
Hof ten Hemelrijk – 20.30u
org. Gemeenschapscentrum

Vrijdag 5 april

Quiz Slimste straat 2019
Hof ten Hemelrijk - 20u
org. Vtb Kultuur
Grootoudersfeest
St. Pauluszaal
org. De Leertrommel

Zaterdag 6 en
zondag 7 april

Modelspoor Modul-H0-Rail
- Rijden met spoormodellen
op een modulaire baan
Hof ten Hemelrijk - 9-17u
org. Het Locje

Vrijdag 12 april

Machtsoverdracht
Hof ten Hemelrijk - 20u
org. de Gatspoëters
27e editie Kroegentocht
Opwijk centrum - 21-01u.
Spechteshof (Demi Sec),
De Plets (Soul and the Fat
Cats), Thursday’s (The father,
the Son & the holey Simon,
Nijdrop (Baby Dry), Bierhuis
(The Pragmatics), De Werker
(The Backseat Boppers),
Kevers (BackTrackRockers),
Den Dreamer (Nouka),
Snookerpalace
(Los Pannacotta’s).

Zaterdag 13 april

Bontenavond
Diverse cafés
Opwijk centrum – 20u-05u

Zondag 14 april

Carnaval
Opwijk centrum - 14.11u
org. de gatspoëters

Vrijdag 19 april

Gourmetfestijn
Kom Opwijk Tegen Kanker
Hof ten Hemelrijk
org. Kom Opwijk Tegen
Kankercomité

Vrijdag 19 en
zaterdag 20 april

Paas-Kubb tornooi
VK Eeksken, Klaarstraat
18u-23u (vrijdag)
8u-19u (zaterdag)
org. Bekubbst Derop

Woensdag 24 april
Wandeling
De Kersenpit 8u-15u
org. De Hopbelletjes

Donderdag 25 april

Muziekvoorstelling
‘Zo goed als alleen’ met
Guido Belcanto
(uitverkocht!)
Hof ten Hemelrijk – 20.30u
org. Gemeenschapscentrum

Zaterdag 27 en
zondag 28 april

Eetfestijn
De Kersenpit
org. Open Vld
Opwijk-Mazenzele

Zondag 28 april

10de Straf in Bergaf-MTB toertocht (15/30/50/80/100 km)
Parochielokalen Droeshout
7u-10.30u
org. MTB-club Straf in Bergaf

mei
Woensdag 1 mei

Speurtocht
St. Pauluszaal - 13.30u
org. Pasar Opwijk

Zaterdag 4 mei

Bruisende Tuinmarkt
Opwijk centrum - 9u-13u
org. gemeente Opwijk
Spaghettizwier
De Kersenpit
org. PCQ
Blacklight Fuif
St. Pauluszaal
org. KSA Droeshout

Zondag 5 mei

Boterhammen en taart
Hof ten Hemelrijk
org. OKRA Opwijk

Aperitiefgesprek
met als hoofdspreker
Dries Van Langenhove
Hof ten Hemelrijk - 10u
org. Vlaams Belang Opwijk
Mazenzele

Dinsdag 14 mei

Voordracht criminoloog
Tom Decorte over
“War on Drugs”
Hof ten Hemelrijk
org. NEOS

Vrijdag 17 mei

Culturele activiteit
De Kersenpit - 20u
org. Davidsfonds Mazenzele

Zondag 19 mei

Kevertour
Hof ten Hemelrijk
org. WTC Kevers

Maandag 20, dinsdag 21
en woensdag 22 mei

Examens
vertel-&speeltheater
Hof ten Hemelrijk
org. Kunstenacademie August
De Boeck Opwijk- Merchtem

Vrijdag 24 mei

Quiz
Kersenpit
org. Wolven Opwijk

Zondag 5 en
maandag 6 mei

Zaterdag 25 mei

Woensdag 8 mei

Woensdag 29 mei

Eetfestijn
De Kersenpit
org. N-VA Opwijk-Mazenzele
Infoavond huurdecreet
Hof ten Hemelrijk – 18.30u
org. Grondgebiedzaken
Opwijk

Donderdag 9 mei

Omgaan met schoolmoeheid
De Kersenpit - 19.30u
org. De Wegwijzer

Zaterdag 11 mei

Wandeling
De Kersenpit - 8u-15u
org. Wandelclub De Horizon
HarmonieNight
Hof ten Hemelrijk - 20u
org. Koninklijke Harmonie
De Volherding
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Zondag 12 mei

Schoolfeest – optredens en
barbecue
VBO ’t Luikertje Nijverseel
vanaf 11.30u
Première kortfilm van
Opwijkenaar Geert Segers
‘Moederdag, 1984’.
Bestel je gratis tickets via
https://reservaties.opwijk.be
Hof ten Hemelrijk – 20u
org. Hof ten Hemelrijk

samenstelling
college - gemeenteraad - ocmw
BURGEMEESTER
Albert Beerens (Open VLD)
Ravensveld 4
0478 28 84 19
albert.beerens@opwijk.be
Zitdag
Dinsdagavond:
van 18u tot 19u30
Vrijdag: van 10u tot 11.30u
GAC I - Marktstraat 55
Lid Vast Bureau OCMW

SCHEPENEN
Inez De Coninck (N-VA)
Millenniumstraat 10
0499 51 53 03
inez.deconinck@opwijk.be
Zitdag
Dinsdagavond:
van 18.30u tot 20.00u
GAC I - Marktstraat 55
Lid Vast Bureau OCMW
Johan Deleu (N-VA)
Waaienberg 31
0486 90 54 77
johan.deleu@opwijk.be
Zitdag
Dinsdagavond:
van 19.00u tot 20.30u
GAC I - Marktstraat 55
Lid Vast Bureau OCMW

Joske Vermeir (Open VLD)
Ravensveld 3
0476 750 095
joske.vermeir@opwijk.be
Zitdag
Vrijdag: 10u tot 11.30u
GAC I - Marktstraat 55

VOORZITTER
GEMEENTERAAD
OCMW-RAAD

Lid Vast Bureau OCMW

Lutgard Van der Borght
(CD&V)
Diepenbroek 13
lutgard.vanderborght@opwijk.be

Jan Couck (N-VA)
Dorp 42
0475 97 56 02
jan.couck@opwijk.be
Zitdag
Elke 2e en 4e dinsdagavond:
van 18.30 tot 19.30u
Vrijdag: van 10.30u tot 11.30u
GAC I - Marktstraat 55

Luc De Ridder (INZET)
Hulst 105
luc.deridder@opwijk.be

Patrick De Smedt (N-VA)
Hulst 179
patrick.desmedt@opwijk.be

Roland Mortier (Open VLD)
Vitsgaard 1/0001
roland.mortier@opwijk.be

RAADSLEDEN

Els Van Gucht (Open Vld)
Perreveld 49
els.vangucht@opwijk.be

William Engels (Open VLD)
Neerveldstraat 19
william.engels@opwijk.be
Pierre Van de Velde (Open VLD)
Heerbaan 19
pierre.vandevelde@opwijk.be

Lid Vast Bureau OCMW

ALGEMEEN DIRECTEUR
Katleen Biesemans
T 052 36 51 11
E katleen.biesemans@opwijk.be

Evelien Beeckman (Open Vld)
Nijverseelstraat 6
evelien.beeckman@opwijk.be
Willem De Pauw (N-VA)
Karenveldstraat 8 B
Willem.depauw@opwijk.be

Lid Vast Bureau OCMW
Wouter Van Driessche (N-VA)
Marktstraat 57
0474 77 48 70
Zitdag
Elke 1e en 3e dinsdagavond:
van 18.30 tot 20.00u
GAC I - Marktstraat 55

Floris Van den Broeck (N-VA)
Gasthuisstraat 40/201
floris.vandenbroeck@opwijk.be

Marijke De Vis (INZET)
Millenniumstraat 53
marijke.devis@opwijk.be

Jasper Baeyens (CD&V)
Meerweg 6
jasper.baeyens@opwijk.be

Jeroen Eenens (CD&V)
Pachthofweg 3
jeroen.eenens@opwijk.be
Els Van Buggenhout (N-VA)
Molenbeekstraat 14
els.vanbuggenhout@opwijk.be
Annelies De Pauw (Open Vld)
Stationsstraat 31
annelies.depauw@opwijk.be

Linda Verbesselt (N-VA)
Kattestraat 20/0001
linda.verbesselt@opwijk.be
Bert De Wel (GROEN)
Neerveldstraat 89
bert.dewel@opwijk.be
BIJZONDER COMITÉ
SOCIALE DIENST OCMW:

ZITDAG FOD SOCIALE
ZEKERHEID
Sociaal assistente Kelly Lemagie van de
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
houdt elke 3e vrijdag van de maand
zitdag in het Sociaal Huis De Wegwijzer,
Kloosterstraat 10 in Opwijk. Deze gaat door
tussen 10 tot 11 uur.
Meer info: T 0800 113 41

BANCONTACT
Bij de Dienst Burgerzaken in de
Marktstraat kan je handig betalen
met bancontact voor de kosten
van bijvoorbeeld je identiteitskaart,
rijbewijs of reispas.

Wouter Van Driessche
(N-VA) (voorzitter)
Maaike Deleu (N-VA)
Lutgart Verhaevert (N-VA)
Peter Beerens (Open Vld)
Els Van Gucht (Open Vld)
Tom Bosman (INZET)
Willy Segers (CD&V)
ADJUNCT-ALGEMEEN
DIRECTEUR:
Christel Ringoot
T 052 36 59 31
E christel.ringoot@opwijk.be
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gemeenteraad

Gemeenteraadszitting
van dinsdag 29 januari 2019
Volgende agendapunten werden besproken:
College van burgemeester en schepenen - Bevoegdheidsverdeling – Kennisneming.
Dragen van uiterlijke tekens van levensbeschouwing - Gemotiveerde rechtvaardiging geschorste bepaling kledijcode
schoolarbeidsreglement van GR-beslissing dd. 4 september ‘18 – Goedkeuring.
Zorgvereniging OPcura - Samenstelling Algemene vergadering – Goedkeuring.
Belastingreglement - Nieuwe identiteitsdocumenten 2019 – Goedkeuring.
Belastingreglement - Elektronische rijbewijzen 2019 – Goedkeuring.
Meerjarenplan - Goedkeuring meerjarenplan 2019 – Goedkeuring.
Patrimonium - Gratis Grondafstand perceeltje grond 1 Neerveldstraat naar aanleiding van stedenbouwkundige vergunning – Goedkeuring.
Patrimonium - Gratis Grondafstand perceeltje grond 2 Neerveldstraat naar aanleiding van omgevingsvergunning – Goedkeuring.
Patrimonium - Gratis Grondafstand perceeltje grond 3 Neerveldstraat naar aanleiding van verkavelingsvergunning – Goedkeuring.
Tariefreglement - Concessies op de begraafplaatsen en tarief voor de uitstrooiing van niet-inwoners 2019 – Goedkeuring.
Sluiten spoorwegovergangen - Samenwerkingsovereenkomst tussen Infrabel en gemeente voor
de overwegen 27, 27bis en 29 – Goedkeuring.
Buitengewoon onderwijs - Aankoop en installatie nieuwe pompen ter vervanging van huidige, versleten pompen – Goedkeuring.
Raamcontract Telecom Vlaamse Overheid - Vrijblijvende registratie voor afname - Goedkeuring.

Gemeenteraadszitting
van dinsdag 26 februari 2019
Volgende agendapunten werden besproken:
Beleidsnota - Beleidsnota 2019-2024 – Goedkeuring.
Klachten 2018 - Registratie en opvolging – Kennisneming.
Zorgvereniging OPcura - Samenstelling Raad van Bestuur – Goedkeuring.
Zorgvereniging OPcura - Voorafgaande instemming statutenwijziging – Goedkeuring.
Haviland - Algemene vergadering - vertegenwoordigers - mandaten – Goedkeuring.
Havicrem - Bijzondere algemene vergadering - Vertegenwoordigers - Agenda - Mandaten - Raad van bestuur – Goedkeuring.
Iverlek - (Buitengewone) Algemene vergaderingen - Vertegenwoordigers – Goedkeuring.
Iverlek - Regionaal Bestuurscomité (RBC) - Raad van Bestuur - Agenda - Kandidaat-lid. Goedkeuring.
Infrax West - Regionaal Bestuurscomité (RBC) - Raad van Bestuur - Agenda - Kandidaat-lid - Goedkeuring.
Infrax West - (Buitengewone) Algemene vergaderingen - Vertegenwoordigers – Goedkeuring.
CIPAL - Vertegenwoordigers in algemene vergaderingen – Goedkeuring.
CIPAL - Bijzondere algemene vergadering - Agenda - Vaststellen mandaat – Goedkeuring.
Intradura - Aanduiding Vertegenwoordigers - Raad van Bestuur - Agenda - Mandaten – Goedkeuring.
De Watergroep - Vertegenwoordiger aandeelhoudersbestuur drinkwater - Riopact - algemene vergadering – Goedkeuring.
Zefier - Vertegenwoordiging algemene vergaderingen – Goedkeuring.
VVSG - Algemene vergadering - Afgevaardigden - Raad van Bestuur - Bestuurlijke commissie - Goedkeuring.
Blijdorp III - Algemene vergadering - Vertegenwoordiger - Raad van Bestuur - Agenda - mandaten - Goedkeuring.
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3Wplus - Aanduiding lid algemene vergadering – Goedkeuring.
Toerisme Vlaams-Brabant - Algemene vergadering - Aanduiding vertegenwoordiger
Raad van bestuur – Goedkeuring.
Brabantse Kouters - Hoogdringend besluit CBS 11.02.2019 :
Algemene vergadering RLBV - Afvaardiging - Kandidaturen Raad van Bestuur – Kennisneming.
Denderbekken - Aanduiden mandataris – Goedkeuring.
Wijk-werken - Afgevaardigde stuurgroep – Goedkeuring.
Algemene belastingen - Vaststellen en uitvoerbaar verklaren algemene belastingen dienstjaar 2019
Goedkeuring.
Belastingsreglement Stedenbouwkundige en Milieutechnische stukken of inlichtingen Wijziging van het belastingsreglement – Goedkeuring.
Patrimonium - Gratis grondafstand perceeltje grond Klaarstraat naar aanleiding van een aanvraag
omgevingsvergunning – Goedkeuring.
Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) - Hersamenstelling
Goedkeuring.
Principebeslissing - Nieuwe straatnaam tussen Vitsgaard en Heirbaan – Goedkeuring.
Wegen - Uitvoeren verbeterings-en onderhoudswerken aan gemeentewegen voor periode 20192020-2021
met een mogelijke verlenging van 1 jaar – Goedkeuring.
Verkeersadviesraad - Aanpassing samenstelling VAR naar aanleiding vraag fietsersbond
om lid te worden VAR – Goedkeuring.
Kunstenacademie August De Boeck - Overeenkomst interlokale vereniging Kunstenacademie
August De Boeck – Goedkeuring.
Aanpassing en goedkeuring nieuwe gecoördineerde versie - Vrijwilligersreglement Opwijk
Goedkeuring.
ERSV Vlaams-Brabant vzw – Vertegenwoordiger algemene vergadering – Goedkeuring.
CIPAL – Kandidaat-lid raad van bestuur – Goedkeuring.

Gemeenteraadszitting
van dinsdag 26 maart 2019

CONTACTGEGEVENS
Gemeentelijk Administratief
Centrum (GAC I)
Marktstraat 55
Gemeentelijk Administratief
Centrum (GAC II)
Ringlaan 20
tel 052 36 51 11
fax 052 36 51 03
e-mail: info@opwijk.be
www.opwijk.be
Maandag tot vrijdag
van 9u tot 12u
Dinsdagnamiddag
van 13.30u tot 16u
(niet in juli en augustus)
Dinsdagavond van 18u tot 20u
U kunt de burgemeester en
schepenen altijd contacteren
om een afspraak te maken via
bovenstaande gegevens.
In juli en augustus zijn er geen
zitdagen, enkel op afspraak.
Adres briefwisseling:
College van burgemeester
en schepenen GAC II - Ringlaan 20 1745 Opwijk

Volgende agendapunten werden besproken:
Fluvius - Beheersoverdracht en onderschrijving van een aandeel A – Goedkeuring.
Fluvius - Vertegenwoordiger op (buitengewone) algemene vergaderingen – Goedkeuring.
Fluvius - Voordracht kandidaat-bestuurder – Goedkeuring.
Vereniging voor openbaar groen - Aanduiding vertegenwoordigers algemene vergaderingen - Raad van bestuur
Financieel comité – Goedkeuring.
Poolstok - Algemene vergaderingen – Vertegenwoordiger.
Beheerscomité gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Haviland
Aanduiding vertegenwoordiger - Goedkeuring.
Blijdorp III – Algemene vergaderingen - plaatsvervangend vertegenwoordiger – Goedkeuring.
Belastingen - Opheffing gemeentelijk belastingreglement op de door de gemeente ter beschikking gestelde containers
type Din (1.100 liter) dd. 26.05.2015 – Goedkeuring.
Patrimonium - Gratis grondafstand wegenis Wallekensweg naar de aanleiding van verkavelingsvergunning – Goedkeuring.
Openbare verlichting - Vervangen van de verlichtingsarmaturen in de Ringlaan/Hollestraat/Bruggeveld – Goedkeuring.
Intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) NOORDRAND - Toetreding Opwijk voor werking 2020 tot 2025 – Kennisneming.
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vrije tijd

21e editie Carnaval Opwijk
De optocht vindt plaats op zondag 14 april en start stipt om
14.11 uur. Om ieders veiligheid te garanderen, worden er die
dag een aantal verkeersmaatregelen genomen.
Wat het exacte parcours zal zijn, is afhankelijk van de vordering van de werken aan de Ringlaan*. De recentste informatie zal je vinden op www.opwijk.be en de gemeentelijke
facebookpagina.
Scenario 1 = indien Ringlaan NIET wordt opengesteld:
Traject stoet: Heiveld, Karenveldstraat, Nanovestraat,
Gasthuisstraat, Kattestraat, Singel, Kerkstraat, Marktstraat.
Scenario 2 = indien Ringlaan WEL wordt opengesteld:
Traject stoet: Heiveld, Karenveldstraat, Kloosterstraat,
Singel, Kattestraat, Gasthuisstraat, Broekstraat, Ringlaan,
Marktstraat, Kerkstraat en Schoolstraat.
De stoet eindigt rond 18 uur. Om 20 uur volgt de prijsuitreiking
op de Markt.
Parkeerverbod / Omleidingen*
Hou de gemeentelijke berichtgeving in de gaten in ’t Opwijks
Leven, check www.opwijk.be en facebook gemeente Opwijk.
Glas is verboden
Het gebruik van glas, in de vorm van drinkglazen en drinkflessen, is verboden op zondag 14 april 2019 vanaf 8 uur tot
maandag 15 april 2019 om 6 uur in de omliggende straten en
pleinen van de Markt: Marktstraat, Fabriekstraat, Kerkstraat,

Gasthuisstraat, Singel, Kloosterstraat, Schoolstraat en
Processiestraat.
Tijdens de stoet (ook de reclamestoet) is het gebruik van glas
verboden.
Duidelijke afspraken!
Alleen de VZW De Gatspöeters heeft het recht om op de dag
van carnaval rond de Markt alles te coördineren en te organiseren in openlucht.
Er geldt voor alcoholgebruik een nultolerantie bij bestuurders van de praalwagens. De politie gaat over tot bestuurlijke
inbeslagneming.
Bij slechte weersomstandigheden wordt de prijsuitreiking georganiseerd in het Gemeenschapscentrum Hof Ten Hemelrijk.
Er worden geen voertuigen met versterkte elektronische
muziek of praalwagens op de site toegelaten.
De praalwagens dienen na ontbinding van de stoet de kortste
weg naar hun stelplaats te volgen. Groepen die hiervan wensen af te wijken, dienen hiertoe een aanvraag in via evenementenloket@opwijk.be.
Het gemeentebestuur wenst jullie een fijne carnavalstoet.
Hou het veilig. We hopen jullie massaal te mogen
verwelkomen!
* Dit infoblad werd gedrukt voor de definitieve beslissing over
het traject werd genomen.

