Nieuwsbrief
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de speelplaats) – 19.30u – org. AA

BEVOLKING
GEBOORTEN:
Nell Hermans, dochter van Tim en Cendy De Vos,
°20/09/2018, Droeshoutstraat 120.
Morgane Oeyen, dochter van David en Sophie Moernaut,
°07/10/2018, Stwg. op Aalst 145.
Janne Smet, dochter Van Joran en Lien Casteels,
°12/10/2018, Esp 81.
César Saerens, zoon van Sven en Natalie Mertens,
°12/10/2018, Stwg. op Vilvoorde 13.
OVERLIJDENS:
Rosa De Koker, 76 jaar, weduwe van Emiel Wille,
†24/10/2018, Kloosterstraat 77/0005 (vroeger Dorp 32).
Marcel Meysman, 93 jaar, echtgenoot van Maria Vermeir,
†28/10/2018, Kloosterstraat 19/0001.
Pierre Van Ransbeeck, 72 jaar, echtgenoot van Maria De Koker,
†30/10/2018, Waaienberg 98
Ludwig Meysman, 81 jaar, echtgenoot van Liliana Boel,
†02/11/2018, Hollestraat 20.
Maria Thomas, 76 jaar, echtgenote van Etienne Van Avermaet,
†02/11/2018, Nanovestraat32.
Geert De Geest, 51 jaar,
†02/11/2018, Klei 56.
HUWELIJKEN:
Hans Van Ingelgem en Pieternel Thysebaert, Kalkestraat 97,
op 27/10/2018.
Koen Verbeyst en Corine Bekaert, Millenniumstraat 54,
op 27/10/2018.

GEMEENSCHAPSCENTRUM
VRIJDAG 16 NOVEMBER
Verkoop van zelf gemaakt lekkers en zelf geknutselde
wenskaarten t.v.v. Rode Neuzen
Markt Opwijk – 9u tot 11u – org. leerlingen buitengewoon
onderwijs MOZA-IK
VRIJDAG 16 EN ZATERDAG 17 NOVEMBER
Blijspel ‘Oscar’
Familieheem Nijverseel - 20u – org. Toneelkring De Bloeiende
Wijngaard
ZATERDAG 17 NOVEMBER
Kamerconcert Trois-elles – https://reservaties.opwijk.be –
052 36 51 72
Ten huize van Johan Maes en Mieke Ringoot, Kloosterstraat 5,
Opwijk – 20u – org. gemeenschapscentrum
Kaasfestijn
St. Pieterszaal org. de Wijkvrienden
ZATERDAG 17 EN ZONDAG 18 NOVEMBER
Eetfestijn
Hof ten Hemelrijk org. Volley Opwijk
MAANDAG 19 NOVEMBER
Cursus aan de slag met de iPhone (2)
Bibliotheek – 9u-12u
Cursus aan de slag met de Android-tablet (2)
Bibliotheek – 13.30u-16.30u
Line Dance
St. Pauluszaal – 20u – org. KVLV Opwijk
DINSDAG 20 NOVEMBER
Stressbestendigheid op het werk
’t Schoolhuis - 19.30u - org. dienst Welzijn i.s.m. CM
DONDERDAG 22 NOVEMBER
Cursus rijbewijs
Hof ten Hemelrijk org. dienst Welzijn

NIEUWS VANUIT HET GEMEENSCHAPSCENTRUM:
ZIN IN EEN AVONDJE KLASSIEK?
Dan heten wij je graag welkom in Huyse ter Kalkestraete
voor het kamerconcert met Frank Theuns (traverso) en Siebe
Henstra (klavecimbel) op vrijdag 7 december 2018. Een welkomstdrankje wordt je eveneens aangeboden. Afspraak om 20
uur op het adres Kalkestraat 112 in Opwijk. Tickets kosten € 8.
Aangezien de plaatsen beperkt zijn, raden we aan
om op voorhand je tickets online te reserveren:
https://reservaties.opwijk.be.

Vrijdag 16 november, zaterdag 17 november en zondag 18
november
DE BUYSSCHER, Steenweg op Brussel 138, 1745 Opwijk,
052 35 85 85
DE WITTE-DE SUTTER, Gentsesteenweg 5,
9200 Dendermonde, 052 21 16 30
MIJLBEEK , Moorselbaan 146, 9300 Aalst, 053 21 17 73
Maandag 19 november, dinsdag 20 november en woensdag
21 november
VERDESA, Nijverseelstraat 2, 1745 Opwijk, 052 35 23 85
HELLINCKX, Onze-Lieve-Vrouwstraat 4, 9280 Lebbeke,
052 41 03 45

BUURTZORG DEN HOPSTAAK

TENTOONSTELLING
HELDEN VAN DROESHOUT
“DE BEVRIJDING”.
Nog t/m zaterdag 17 november 2018 / Parochiezaal
Droeshout – Steenweg op Vilvoorde 227 – Opwijk.
Een unieke kijk op het leven van onze soldaten en onze
burgers. De grote oorlog van 14-18 in woord en beeld met
nooit geziene foto’s, filmvoorstelling, voertuigen en een
sfeervol bevrijdingscafé anno 1918. Organisatie: Koninklijke Vriendenkring Oudstrijders Droeshout in samenwerking
met het gemeentelijk archief, de Opwijkse radioamateurs,
de patrouilleurs van Merchtem en andere Droeshoutse
verenigingen. Alle info: www.debevrijdingdroeshout.be.

BIB VOORLEESWEEK 2018
17 TOT 25 NOVEMBER
De bibliotheek wil iedereen aansporen om voor te lezen.
Omdat voorlezen de taalontwikkeling en de fantasie stimuleert. Omdat voorlezen nieuwe werelden opent.
Niet alleen bij jonge kinderen, maar ook bij kinderen die zelf
al lezen. In 2018 zullen we tijdens de Voorleesweek extra
focussen op vroeg beginnen dus ook kinderdagverblijven
kunnen een afspraak maken om onze Boekstart-bib te komen
verkennen.
Reeds één kinderdagverblijf maakte een afspraak om met
peuters en hun grootouders samen naar de bib te komen voor
een voorleesmoment en kennismaking met de bibliotheek. Er
zijn nog twee voormiddagen vrij voor andere kinderdagverblijven. Geïnteresseerden nemen best zo snel als mogelijk contact
op met de bib: T 052 36 51 65 - E bibliotheek@opwijk.be.

NIEUWE BIBLIOTHEEKWEBSITE
De website van de bibliotheek van Opwijk bestond tot voor
kort uit een online catalogus met een blog als welkomstpagina. Op de achtergrond werd de afgelopen weken gewerkt
aan een totaal nieuwe modernere website die makkelijker
geraadpleegd kan worden op verschillende toestellen, ook
mobiel. Op dinsdag 13 november schakelt de nieuwe bibliotheekwebsite over op de live versie voor publiek. Neem eens
een kijkje en haal nog meer voordeel uit de bibliotheek! http://
opwijk.bibliotheek.be

APOTHEKERS VAN WACHT
Donderdag 15 november
VINCK, Maurits Sacréstraat 56, 1785 Merchtem, 052 37 22 24
HOPLAND, Bloklaan 20, 1730 Asse, 02 452 29 57
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DINSDAG 20 NOVEMBER OM 14 UUR: MUZIKALE BINGO – € 3.
Geen cijfertjes, geen stille zaal, geen massa prijzen, wel meezingers, wel ambiance en gekke personages die optreden.
Locatie: Buurthuis Zorgcampus De Oase, Kloosterstraat 75.
Meer info: T 052 36 59 49 – E denhopstaak@opcura.be.

CAFÉ ZETTA
Frieten en ‘snoeten’ maken in jeugdhuis Nijdrop
Café Zetta opent elke 3e woensdag van de maand haar
deuren. Het wordt op 21 november van 18 tot 20.30 uur
ongetwijfeld een plezante editie met de collega’s van ’t
Kapstokske. Je kent het wel, de winkel in de Kattestraat waar
je je kledij een tweede leven kan geven en zelf iets leuks op
de kop kan tikken. Er worden lekkere frieten gebakken door
een ervaringsdeskundige en de medewerkers leren je hoe je
een ‘snoet’ kan maken. Of simpelweg een sjaal. Iedereen is
welkom!
Meer informatie: Sociaal Huis De Wegwijzer, Kloosterstraat 10,
Opwijk. T 0800 113 41 – E dewegwijzer@opwijk.be.

ZETTA
BESPAREN OP JE
ENERGIEFACTUUR?
SWITCH GRATIS MEE!

Energieleveranciers veranderen voortdurend hun tarieven.
Heel wat mensen kunnen dan ook fors besparen op de
energiefactuur door te veranderen van contract. Dat is gratis
en heel eenvoudig. Maar kiezen welke leverancier en welk
energiecontract het best bij jou en jouw behoeften past, is niet
zo eenvoudig. Om daar bij te helpen, organiseren de Energiesnoeiers voor de tweede maal de Switch-campagne. Iedereen
is immers blij met een lagere energiefactuur!

Wil jij ook geld besparen op je energiefactuur en zou je graag
een wissel laten uitvoeren door de Energiesnoeiers? Noteer je
meterstanden en kom op dinsdag 20 november van
9 tot 12 uur met je eindafrekeningsfactuur voor gas en elektriciteit naar Sociaal Huis De Wegwijzer, Kloosterstraat 10. De
Energiesnoeiers geven professioneel advies, begeleiden je
gratis bij de overstap en jij gaat naar huis met een voordeliger
energiecontract!
Wil je al een afspraak maken? Of heb je andere vragen?
T 0800 113 41 - E dewegwijzer@opwijk.be

OPROEP AAN DE HANDELAARS
Het gemeentebestuur riep de Opwijkse cadeaubon in het
leven. Deze bon wordt aanvaard als betaalmiddel bij lokale
handelaars. De terugbetaling van de uitgiftesom aan de handelaars geschiedt door de Dienst Financiën. Aan de handelaars
die bereid zijn om deze cadeaubonnen te aanvaarden, wordt
uitdrukkelijk gevraagd contact op te nemen met de Dienst
Financiën, Ringlaan 20.
T 052 36 51 50 – E dienstfinancien@opwijk.be.

KERSTBOOM MIDDENSTAND
Middenstanders die tijdens de eindejaarsperiode een
kerstboom aan hun handelszaak wensen te plaatsen, kunnen
deze huren voor de som van € 75. Inschrijven: Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk - Kloosterstraat 7 - Opwijk – T 052
36 51 71 – evenementenloket@opwijk.be.

MOZA-IK OP DE MARKT
T.V.V. RODE NEUZEN
GEZOCHT: SPORTKAMPIOENEN
Het gemeentebestuur en de sportraad huldigen op vrijdag
8 februari 2019 om 20 uur de Opwijkse sportkampioenen. Hiervoor zoeken we leden van Opwijkse (sport)clubs/
verenigingen of inwoners uit Opwijk, die in de periode van
1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 op sportief
gebied (provinciaal, nationaal, Europees of wereldniveau) een
gouden, zilveren of bronzen medaille hebben gewonnen of
die als team een kampioenstitel behaalden. Er worden ook 4
speciale sportprijzen uitgereikt: Sportverdienste, Sportvrouw/
Sportman, Sportploeg en Beloftevolle jongere.

Op vrijdag 16 november van 9 tot 11 uur vind je de leerlingen van buitengewoon basisonderwijs MOZA-IK op de markt
van Opwijk. Ze maken eerst allerlei lekkers en knutselen
wenskaarten, die ze er te koop aanbieden te voordele van
de Rode Neuzen-actie. MOZA-IK zamelt geld in, maar krijgt
ook via het rode neuzen project geld terug om te besteden
aan het uitbouwen van de positieve gedragsaanpak, zoals
speelplaatsmateriaal, materiaal voor de rustige ruimte,… Alles
wat ondersteunend werkt in functie van een positief gedrag
van onze leerlingen. Want een positieve houding zet aan tot
samen spelen en zich samen goed voelen. Dat is de beste
bodem om tot leren te komen!

Voorwaarde is lid zijn van een Opwijkse sportvereniging of
in Opwijk wonen. Wens je iemand te nomineren? Neem dan
contact op met de sportdienst via sportdienst@opwijk.be.
Kandidaturen moeten ten laatste op maandag 7 januari 2019
de sportdienst bereiken.

SPOORWERKEN BOLSTRAAT
Spoorwegbeheerder Infrabel voert vernieuwingswerken uit
aan de overweg van de Bolstraat op spoorlijn 60 (Jette - Dendermonde). Deze werken vinden plaats van maandagochtend
12 november tot vrijdagochtend 7 december. Hierdoor zal
de overweg aan de Bolstraat volledig afgesloten zijn voor alle
wegverkeer, inclusief fietsers en voetgangers. Een plaatselijke
omleiding wordt voorzien. Om veiligheidsredenen vinden deze
werken voornamelijk ’s nachts plaats. Deze kunnen geluidshinder met zich meebrengen.
Meer info: T 0800 55 000 - E info.projecten@infrabel.be.

VERKEERSHINDER
DOOR WEGENWERKEN
Naar aanleiding van riolerings- en wegeniswerken is verkeers
hinder mogelijk in de Opwijksestraat, de Langeveldstraat en
de Langeveldweg. Tijdens de duur van de werken zijn deze
straten (deels) afgesloten voor het verkeer: Langeveldstraat/
Langeveldweg van 5 november 2018 tot 29 maart 2019;
Opwijksestraat: van 1 tot 29 maart 2019. Een plaatselijke
omleiding is voorzien.

• Lokaal Sint-Pietersgilde Mazenzele - Permanent ter beschikking lokaal in feestzaal De Kersenpit – Goedkeuring.
• Pastorieplan Opwijk - Goedkeuring pastorieplan
– Goedkeuring.
• Wegen - Uitvoeren van verbeterings-en onderhoudswerken
aan gemeentewegen voor de periode 2019-2020-2021 met
een mogelijke verlenging van 1 jaar – Goedkeuring.
• Vlaamse Staak - Volmacht voor Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant – Goedkeuring.
• Meerjarenplanaanpassing - budgetaanpassing OCMW Aanpassing meerjarenplan 1/2018/9 - budgetaanpassing
2018/01 – Kennisneming.

RETRIBUTIE RECYCLAGEPARK
VERDUIDELIJKING
De gemeenteraad van Opwijk heeft in vergadering van 23
oktober 2018 goedkeuring gegeven aan een verduidelijking
over de toepassing van artikel 3 van het retributiereglement
voor het recyclagepark Opwijk. Het is een verduidelijking van
over de manier waarop de retributie voor het aangebrachte
afval wordt berekend.
Elke inwoner die betalende afvalfracties aflevert (met weging)
op het recyclagepark dient vanaf nu een retributie te betalen.
Betaling van de retributie voor de aangeleverde afvalfracties
op het betalend gedeelte gebeurt uitsluitend met bankkaart
via de betalingsconsole bij het verlaten van het recyclagepark.
WAT HOUDT DEZE VERDUIDELIJKING IN ?
De grootte van de te betalen retributie wordt bepaald
door weging (nauwkeurigheid 5 kg) en is het product van
het bekomen gewicht X de eenheidsprijs (€ 0,16/kg) van
de betalende afvalfractie en bedraagt steeds minimaal de
kostprijs voor het aanleveren van 5 kg afval.
Elk gezin heeft het recht om per jaar 500 kg afval (betalende
afvalfracties) op het recyclagepark aan te leveren tegen een
tarief van € 0,10/kg.
AFRONDINGSTABEL
GEREGISTREERD GEWICHT

AANGEREKEND GEWICHT

0 kg tot 5 kg

5 kg

5 kg tot 7,5 kg

5 kg

7,5 kg

10 kg

Op deze manier moet het voor iedereen duidelijk worden
hoe de retributie berekend wordt en kan de bezoeker van het
recyclagepark zijn gedrag hieraan aanpassen door:
- Betalende afvalfracties zoveel mogelijk thuis te groeperen
alvorens af te voeren naar het recyclagepark.
- Recycleerbare onderdelen zoveel mogelijk te scheiden.

GEMEENTERAAD

Vanaf 20 november 2018 zal het weegsysteem op
het recyclagepark ingesteld zijn op bovenvermelde
afrondingstabel.

De volgende gemeenteraad vindt plaats op dinsdag
20 november 2018 om 20 uur in Woonzorgcentrum De Oase
(zaal Satijn), Kloosterstraat 75 te Opwijk. Iedereen is welkom
tijdens het openbare gedeelte. Er wordt onder meer over
volgende punten een beslissing genomen:

Wie vragen of opmerkingen heeft over het recyclagepark kan
hiervoor altijd rechtstreeks contact opnemen met afval
intercommunale Intradura (T 02 334 17 40), beheerder van het
recyclagepark.

• Haviland - Buitengewone algemene vergadering - Agenda
- Mandaten – Goedkeuring.
• Havicrem - Buitengewone algemene vergadering - Agenda
- Mandaten – Goedkeuring.
• Intradura - Buitengewone algemene vergadering - Agenda
- Mandaten – Goedkeuring.
• Infrax West - Buitengewone algemene vergadering Agenda - Mandaten – Goedkeuring.
• Cipal - Buitengewone algemene vergadering - Agenda Mandaten – Goedkeuring.
• Meerjarenplanaanpassing - Goedkeuring meerjarenplanaanpassing 2-2018 – Goedkeuring.
• Budgetwijziging - Goedkeuring budgetwijziging 2-2018
– Goedkeuring.
• Vrijwilligersreglement Opwijk - Aanpassing en goedkeuring
nieuwe gecoördineerde versie – Goedkeuring.
• Beslissing gemeente Mazenzele - Overdracht bovenverdiep gemeentehuis (Mazenzele) aan Sint-Pietersgilde voor
lokaal - Bepaling voorwaarden - Intrekking op 31/12/2018
van deze beslissing dd. 26 juni 1976 gemeente Mazenzele
– Intrekking.

OPROEP OPWIJKSE
VERENIGINGEN
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Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het gemeentebestuur
op nieuwjaarsdag een receptie in het Hof ten Hemelrijk,
gevolgd door een groots vuurwerk in het park. Een nieuw jaar,
een nieuw concept! Niet meer de klassieke chalets maar een
receptie in de schuur en dit van 18 tot 18.50 uur. Het vuurwerk
schiet zijn eerste pijlen af om 19 uur.
Het verzorgen van de receptie willen wij in handen geven van
een aantal Opwijkse verenigingen in ruil voor een vergoeding.
Inschrijven kan tot vrijdag 14 december 2018 via gc.info@
opwijk.be. Indien er meerdere verenigingen geïnteresseerd
zijn, zal er een trekking gebeuren door een onschuldige hand.
Meer info: T 052 36 59 31 – Adjunct-algemeen directeur
Christel Ringoot.

