Nieuwsbrief
APOTHEKERS VAN WACHT
BEVOLKING
OVERLIJDENS:
Theophiel Heyvaert, 95 jaar, echtgenoot van
Mathilda Cleemput, †07/12/2018, Lebbeke.
Irena Vastenavondt, 89 jaar, weduwe van Michel Bracke,
†09/12/2018, Aalst.

GEMEENSCHAPSCENTRUM
WOENSDAG 19 DECEMBER
Leesfoor
Groene Zaal – 14.30 uur
DONDERDAG 20 DECEMBER
Rode Kruis – Bloed geven
Schuur
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de speelplaats) – 19.30u – org. AA
Cursus Rijbewijs
Groene Zaal – 13.00 uur – 16.00 uur
VRIJDAG 21 DECEMBER
Rode Kruis – Bloed geven
Schuur
ZATERDAG 22 DECEMBER
Toneelvoorstelling ‘ What’s up James?’
van auteur Julia Engelen
19.30 uur - Parochiezaal Droeshout
Org. KTV Sterreregen – reserveren via www.sterreregen.be
ZONDAG 23 DECEMBER
Toneelvoorstelling ‘ What’s up James?’
van auteur Julia Engelen
14.30 uur - Parochiezaal Droeshout
Org. KTV Sterreregen – reserveren via www.sterreregen.be
NIEUWS VANUIT HET GEMEENSCHAPSCENTRUM:
WIJZIGING MUSICI KAMERCONCERT 17 JANUARI 2019.
Hou je van slagwerk? Dan verwelkomen wij je graag met een
drankje in de Gemeentelijke Feestzaal De Kersenpit, Dorp 46
in Mazenzele. Niels Pannecoecke, die eerst was voorzien, laat
hem vervangen door Carlo Willems en Mathias Roofthooft. Het
concert start om 20 uur.
Tickets online: https://www.reservaties.be
VVK: € 8 // Kassa: € 9 (welkomstdrankje inbegrepen)

Deze lijst omvat de apothekers van wacht in de buurt van
Opwijk tot en met 22 uur ’s avonds. Na 22 uur dien je te bellen
naar het betalend nummer: 0903 99 000 (1,5 euro/min).
Opgelet, het is mogelijk dat deze lijst ondertussen is aangepast.
Donderdag 20 december
DELCOURT, Rozenlaan 6, 1730 Mollem, 02 452 68 92
GOOSSENS, Lange Minnestraat 52, 9280 Lebbeke, 052 35 62 30
Vrijdag 21 december, zaterdag 22 december en
zondag 23 december
DE BUYSSCHER, Steenweg op Brussel 138, 1745 Opwijk,
052 35 85 85
SEGERS, Broekstraat 28, 9255 Buggenhout (opstal), 052 35 08 93
Maandag 24 december, dinsdag 25 december,
woensdag 26 december en donderdag 27 december
ADRIAENSSENS, Kerkstraat 75, 9255 Buggenhout, 052 33 32 88
DE RIDDER, St. Gillislaan 114, 9200 Dendermonde, 052 21 47 96
Vrijdag 28 december, zaterdag 29 december en
zondag 30 december
DE LINDEBOOM, Dendermondsesteenweg 26, 1730 Asse,
02 461 22 20
TEIRLINCK, Dries 42, 9255 Buggenhout (Opdorp), 052 33 55 58

Omwille van de brandveiligheid en het dierenwelzijn is het ten
strengste verboden om als particulier vuurwerk af te steken in
de gemeente Opwijk. Dit geldt zowel op de openbare ruimte
als op private eigendommen. Er is eveneens een verbod op het
laten ontploffen van voetzoekers, thunderflashes, knal- en
rookbussen of andere zaken. Wensballonnen oplaten is ook
verboden. Doe dus niet gek met vuurwerk en vermijd een flinke
boete.

’T KAPSTOKSKE

Donderdag 3 januari
COOREMAN, Kempinnestraat 17, 9310 Meldert, 052 35 67 57
DE BOECK - HOUMAN, Gemeenteplein 1, 1861 Wolvertem,
02 269 17 43
Vrijdag 4 januari, zaterdag 5 januari en zondag 6 januari
MULTIPHARMA, Molendries 1, 9300 Aalst, 053 21 10 57
DE HELM, Kerkplein 4, 1850 Grimbergen, 02 270 82 68
Maandag 7 januari
GOOSSENS, Dr. H. Folletlaan 224, 1780 Wemmel, 02 460 41 08
DEBONNET, Raffelgemstraat 15, 9300 Aalst, 053 21 69 56
Dinsdag 8 januari
DE SMEDT, Sint-Hubertusplein 9, 1730 Asse
LION, Dorpsstraat 4, 1840 Londerzeel, 052 30 91 01

Jaarlijks organiseert de sportdienst sportkampen tijdens de
krokus-, paas- en de zomervakantie (maand juli). Er kan per
dag ingeschreven worden. Inschrijven kan uitsluitend online via
https://reservaties.opwijk.be. Je dient hiervoor eerst een gezinsprofiel aan te maken. De betaling gebeurt onmiddellijk bij
inschrijving via online bancontact. Als inwoner betaal je 8 euro/
dag. De activiteiten vinden meestal plaats in de gemeentelijke
sportinfrastructuur. Wekelijks bieden we een gevarieerd sportaanbod aan onder begeleiding van gediplomeerde monitoren.
Voor- en naopvang wordt voorzien door 3Wplus.
Je dient hiervoor rechtstreeks bij 3Wplus in te schrijven via
I-school/login.

Op vrijdag 8 februari 2019 om 20 uur huldigen het gemeentebestuur en de sportraad de Opwijkse sportkampioenen. We
zijn hiervoor op zoek naar 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.
De voorwaarde is dat je lid bent van een Opwijkse sportvereniging of je in Opwijk woont.
Wens je iemand te nomineren? Neem dan contact op met de
sportdienst via sportdienst@opwijk.be. Kandidaturen indienen
ten laatste op maandag 7 januari 2019 bij de sportdienst.

KERSTCONCERT - LET IT BEE
Tom De Pauw in samenwerking met het Sint-Pieterskoor
en de Opwijkse Honingbie op zaterdag 29 december om 20
uur in de Gemeentelijke Feestzaal De Kersenpit, Dorp 46 te
Mazenzele. (Openingsactiviteit nieuwe zaal!)
Het concert vertelt het verhaal van Tom, een Opwijkenaar, een
honingmaker en ook iemand die kampte met psychoses. Tom
heeft een moeilijke periode achter de rug. Gelukkig was er iets
wat hem de kracht gaf om door te gaan en te blijven geloven:
muziek! Dit concert wil het taboe mee doorbreken. Vergis je
niet, een psychose kan iedereen overkomen!
Prijs: € 5 t.v.v. Oxot. Betalen aan de kassa of kaarten te koop
bij leden St.-Pieterskoor en de Opwijkse Honingbie.
E-mail: t_de_pauw@hotmail.com.

Locatie: Buurthuis Zorgcampus De Oase, Kloosterstraat 75.
Meer info: T 052 36 59 49 – E denhopstaak@opcura.be.

CAFÉ ZETTA

De gratis ophaling aan huis van oude kerstbomen start vanaf
woensdag 9 januari 2019. Zet op dinsdagavond of uiterlijk tot
7 uur woensdag je oude kerstboom ontdaan van versiering,
aardresten en zonder bloempot langs de straatkant aan de gevel
van uw woning. Kerstbomen van niet-natuurlijke oorsprong
zoals kunststof worden nooit meegenomen. Hou er rekening
mee dat deze ophaalactie meer dan een dag kan duren.

Jeugdhuis Nijdrop – Kloosterstraat 9.
Info: De Wegwijzer - Kloosterstraat 10 - Opwijk
T 0800 113 41 - E dewegwijzer@opwijk.be

Kadullen:
Schaar, steen,… euh lijm, papier… Jullie krijgen
de kans om zaterdag met jullie fantasie enkele
toffe knutsels op tafel toveren!

Jeugdgroep 1:
Jullie leiding verwacht jullie voor één keer niet
op vrijdagavond. Ze hopen jullie zaterdag om
18:30 op Steenweg op Vilvoorde te zien. Breng
zeker wat geld mee en een zaklamp kan ook
altijd van pas komen! :-) Hopelijk zijn jullie even
excited als jullie leiding!
Jeugdgroep 2:
Tijdens deze donkere tijden van de examens,
zorgt jullie leiding er vrijdagavond voor dat
jullie even kunnen ontspannen. Komen is de
boodschap! Want Heiveld is anti-examens!

Sloebers en Samsons:
Jullie hebben vorige week bewezen dat jullie kunnen
klimmen en klouteren. Maar hoe goed zijn jullie in
crossen? Neem jullie vuilste kleren mee, want wij
gaan naar het bos. Hoe Vuiler, hoe beter !
Daltons en Fam. De Bock :
Jammer genoeg zijn jullie nog steeds niet gedaan
met de examens. We houden voor jullie zondag weer
een ontspanningsuurtje. Jullie worden verwacht van
16:00 tot 17:00.

SPORT
VOETBAL

Eigenaars gezocht voor medewerking aan studie OVAM.
OVAM heeft aan het studiebureau Abesim (erkend bodemsaneringsdeskundige) opdracht gegeven om een wetenschappelijke studie uit te voeren over de aanwezigheid van asbest in de
bodem ter hoogte van de afdruipzones van asbesthoudende
daken. Met de resultaten van deze studie wordt een database
aangelegd.

De eigenaar wordt ingelicht over de onderzoeksresultaten op
zijn terrein. De anonimiteit van de terreineigenaars is essentieel
in de aanpak en deze wordt zowel door OVAM als door Abesim
gerespecteerd. Er worden geen eigenaars- of terreingegevens
opgenomen in de rapportage van de studie.
OPROEP
Beschik je over een gebouw met asbesthoudend dak zonder
dakgoot en zonder verharding in de afdruipzone en wens
je mee te werken aan dit onderzoek? U wordt verzocht dit
dringend te laten weten via ann.waeytens@abesim.com annelies.dehauwere@abesim.com. T 09 248 03 75 Abesim, Europalaan 26, 9800 Deinze.

EMO GAAT SPORTIEF EINDEJAAR IN
Op zaterdag 29/12/2018 wordt Tessescorrida
opnieuw opgenomen in de werking van Eendracht
Mazenzele Opwijk in nauwe samenwerking met AC
Opwijk (https://www.acopwijk.com/).
Inschrijven kan via
www.eendrachtmazenzeleopwijk.be/
tessescorrida2018/
Met deze recreatieve loopwedstrijd wensen wij
tijdens de winterstop onze leden te activeren maar
willen wij ook aan onze ouders en iedereen een
‘gezonde sport’ promoten. En waarom ook niet?
RUNNING is IN én COOL !

ASBESTDAKEN

Abesim is momenteel op zoek naar terreinen in Opwijk waar zich
gebouwen bevinden met asbesthoudende daken (golfplaten,
leien, zonder dakgoot, zonder verharding in de afdruipzone).
Met toestemming van de eigenaar neemt Abesim ter plaatse
een aantal bodemstalen ter hoogte van de afdruipzone die
achteraf onderzocht worden op de aanwezigheid van asbest.

Warme momenten in jeugdhuis Nijdrop op woensdag
19 december van 18 tot 20.30 uur. We maken er een feest van
met lekkere hapjes op tafel. Dit keer komen de leerkrachten
en deelnemers van de Nederlandse lessen langs. De kerstsfeer doet er ook zijn intrede want er worden enkele kerstliedjes gezongen onze muzikale begeleiding. Ben je jong of oud?
Gewoon of anders? Blij of bedroefd? Samen of alleen? Een
beperking of niet? Iedereen is welkom!

Helaba liefste Heiveld(st)ers! Het is alweer
aftellen naar het weekend! Jullie leiding staat
dan weer voor jullie paraat en heeft de coolste
spelletjes voorbereid! Spannend…! Kijk snel
even hieronder voor een tipje van de sluier.
Kleuters:
Wie volgt Nafi Thiam op of Greg Van Avermaet?
Kortom, waar zitten die mini-olympische kampioentjes van Heiveld? Trek jullie sportkleding
maar snel aan en begin al te trainen, want jullie
gaan meedoen aan de Olympische Spelen!

Kastaars:
Jullie dagen elkaar uit in een heuse laddercompetitie. Wie is de snelste, knapste, slimste,
handigste van de hele bende? Dat komen jullie
zaterdag te weten!

OPHALEN OUDE KERSTBOMEN

DINSDAG 15 JANUARI OM 14 UUR: Filmnamiddag Vleugels
(ism Dienst Welzijn). Gratis.
Drie mannen uit de volkstuinen worden verliefd op een vrouw,
die als nieuwkomer in deze wereld de gewone gang van zaken
overhoop haalt. De mannen gaan op zoek naar het geheim
van de vrouw, waardoor ze de wereld met andere ogen gaan
bekijken.

VVVKB

Sloebers:
Ga meteen naar de gevangenis, u gaat niet
langs start en ontvangt geen geld. Kunnen jullie
al raden welk spel wij gaan spelen? Inderdaad,
goed geraden! Wij spelen Monopoly!

BUURTZORG DEN HOPSTAAK

Woensdag 9 januari
VAN MAELE, Gemeenteplein 17, 1730 Asse, 02 452 68 93
DE BOECK - HOUMAN, Gemeenteplein 1, 1861 Wolvertem,
02 269 17 43

GEZOCHT: SPORTKAMPIOENEN

Tot vrijdag!
Xxx
De leiding

Tweedehandswinkel ’t Kapstokske (Kattestraat 18) is gesloten
van woensdag 26 december 2018 tot en met woensdag
2 januari 2019.
Noteer alvast in je agenda: Solden in ’t Kapstokske van
donderdag 3 tot en met 31 januari 2019 - De week van 1 euro
van woensdag 23 tot en met woensdag 30 januari 2019.

Maandag 31 december, dinsdag 1 januari en
woensdag 2 januari
DE DECKER, Heizijdestraat 5, 9280 Lebbeke, 052 41 04 05
COOREMAN, Kempinnestraat 17, 9310 Meldert, 052 35 67 57

SPORTKAMPEN 2019

Meer praktische info kan je altijd bekomen op de sportdienst
of op de website van de gemeente. De inschrijvingen voor
de sportkampen van de krokusvakantie 2019 starten op
maandag 7 januari 2019 en lopen tot 20 januari.

OPGEPAST MET
NIEUWJAARSVUURWERK!

kaarten! We spreken af om 19 uur aan Hof ten
Hemelrijk.

Hallo allemaal,
Na onze zotte avonturen op de schaatsbaan
vorige week, hebben we gekozen voor een
minder actieve vrijdagavond. Vanavond is er
tijd om te ontspannen, relaxen en nog wat bij te
babbelen over vorige week ;)
Innie’s:
Lekker gezellig dicht bij elkaar onder een
dekentje met wat popcorn erbij want vanavond
is het filmavond. Breng jullie lievelingsfilm maar
mee!
Pino’s:
71, 58, 36, 12,…Bingo! Ah ons Maria is gewonnen
si. Hoe is het met de kleinkinders? Ja, ja, het is
grannystyle vanavond. Verkleden is een must!
Koekie’s:
Als ik jullie was zou ik voor de KLJ geen 3 boterhammen, maar eens 2 boterhammen eten. We
hebben namelijk nog een plaatste nodig in onze
boek, want we spelen het boefspel. Allemaal uitdagingen met onze favoriete snoepjes.
Elmo’s:
Breng best vanavond wat centjes mee, want
we gaan vanavond gezellig iets drinken in een
cafeetje in Opwijk. Breng Jossefien en ons Clemantine maar mee, want we gaan natuurlijk

Naast de kortere afstanden, de kidscorrida, kan
gekozen worden voor een mini-Tessescorrida van
ruim 5 km of Tessescorrida van ruim 10 km. Bevoorradingspost wordt voorzien, alsook automatische tijdsregistratie bij aankomst!
De opbrengst van de inschrijvingen gaat naar AC
Opwijk, de kantine opbrengsten zijn voor rekening
van het EMO bouwfonds.
Kidscorrida (geen inschrijvingsgeld voor kidscorrida / geen tijdopname)
U5 – U6 : start 14u00 (toegangsweg naar campus
Tesseskouter)
U7 – U8 – U9:
start 14u15 (toegangsweg naar
veld en 1 toer rond kunstgrasveld)
U10 – U11 – U12 : 2009-2008 : start 14u30 (toegangsweg naar veld en 2 toeren rond kunstgrasveld)
Mini-corrida ruim 5 km : start 15u00 Corrida ruim
10 km : start 15u00
Deelnemers dienen minstens half uur voor aanvang
van de wedstrijd aanwezig te zijn.
Parkeergelegenheid :
• weide rechts van huisnummer 20 Wijngaardstraat
als weersomstandigheden het toe laten
• Kalkestraat aan de zijde van de onpare
huisnummers
Omkleden : er zijn gemeenschappelijke kleedkamers en douches voorzien (gescheiden per geslacht)

