Nieuwsbrief
BEVOLKING
GEBOORTEN:
Cisse Langbeen, zoon van Bart en Sofie Heyvaert,
°29/11/2018, Klei 226.
Elli Vrijders, dochter van Nico en Jolien Segers,
°10/01/2019, Klaarstraat 96.

GEMEENSCHAPSCENTRUM
VRIJDAG 15 FEBRUARI
Smartphonelessen voor senioren
Hof ten Hemelrijk – 9u-17u- org. Bib
Quiz
Hof ten Hemelrijk org. Volley Opwijk
Bootquiz
Sint-Pauluszaal Opwijk org. Ouderraad De Boot
ZATERDAG 16 FEBRUARI
Kaas- en vleesbuffet
Jeugdheem, Karenveldstraat – 17 u – org. MOZA-IK
Eetfestijn
De Kersenpit org. De Knipoog
ZATERDAG 16 EN ZONDAG 17 FEBRUARI
Eetfestijn
De Kersenpit org. De Knipoog
DONDERDAG 21 FEBRUARI
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de speelplaats) – 19.30u – org. AA
NIEUWS VANUIT HET GEMEENSCHAPSCENTRUM
♥♥♥ TOP-ENTERTAINMENT OP 14 FEBRUARI … VALENTIJN!
VERRAS JE GELIEFDE MET DE KEVINS ♥♥♥
Theater vanuit het niets … zo kan je improvisatietheater het
beste omschrijven. Improvisatietheater is elke vorm van theater
waarbij de spelers het verhaal, de personages en de dialogen
ter plaatse verzinnen. Vandaag wordt het een battle!
Afspraak: schuur Hof ten Hemelrijk – 20.30 u
Tickets: https://reservaties.opwijk.be – vvk: € 7 – reductie: € 6
– kassa: €8
Info: T 052 36 51 72

CAFÉ ZETTA

APOTHEKERS VAN WACHT

ZORGELOOS VERHUREN!

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.

Bent u van plan om een woning te verhuren? Dit kan ook zonder
zorgen! 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. In ruil hiervoor verhuurt
u de woning aan een huurprijs die lager ligt dan de marktprijs.

Donderdag 14 februari
VERDESA, Nijverseelstraat 2, 1745 Opwijk, 052 35 23 85
CAUWENBERG, Hoogstraat 10, 1861 Wolvertem
Vrijdag 15 februari
ESSENE, Ternatsestraat 85, 1790 Affligem, 02 582 35 09
VAN DE CASTEELE, Erembodegem-Dorp 68, 9320 Aalst,
053 21 41 29
Zaterdag 16 februari
KNAEPS-DERKINDEREN, Varkensmarkt 10, 1785 Merchtem,
052 37 21 26
DELANG, Winkelstraat 14, 2890 Sint-Amands, 052 33 33 45
Zondag 17 februari
DELCOURT, Rozenlaan 6, 1730 Mollem, 02 452 68 92
DERIJCK, Kapellestraat 31, 9320 Erembodegem, 053 70 87 70
Maandag 18 februari
VAN DER LINDEN - MOENS, Markstraat 38, 1745 Opwijk,
052 35 54 02
APOBELLE Kapellenstraat 57 , 9280 Denderbelle, 052 57 54 37
Dinsdag 19 februari
DE SMEDT, Sint-Hubertusplein 9, 1730 Asse
AERTS, Sint-Niklaasstraat 8, 1840 Steenhuffel, 052 30 94 68
Woensdag 20 februari
VAN MAELE, Gemeenteplein 17, 1730 Asse, 02 452 68 93
BEPHARMA, Grote Baan 182, 9310 Aalst (Herdersem),
053 70 15 33

BUURTZORG DEN HOPSTAAK

Dinsdag 19 februari om 14 uur in zaal Satijn: volksspelen. € 3.
De sjoelbak, pitjesbak, bakschieten,… lachen ons toe. Word
jij volksspelkampioen of kom je voor een lekkere knabbel en
gezellige babbel?
Locatie: Buurthuis Zorgcampus De Oase, Kloosterstraat 75.
Meer info: T 052 36 59 49 – E denhopstaak@opcura.be.

THERMOGRAFISCHE
LUCHTFOTO
Bijzondere ontmoetingen in jeugdhuis Nijdrop!
Elke 3e woensdag van de maand is het Café Zetta in jeugdhuis
Nijdrop. Zo ook op woensdag 20 februari van 18 tot 20.30 uur,
met als thema ‘carnaval’. Café Zetta brengt mensen samen
die graag iets willen komen drinken, een gezelschapsspel
willen spelen of een plaatje willen aanvragen. Ben je jong of
oud? Gewoon of anders? Blij of bedroefd? Samen of alleen?
Een beperking of niet? Iedereen is welkom op deze gezellige
avond! Dit initiatief kadert binnen het actief welzijnsbeleid van
de gemeente Opwijk.
Meer informatie: Sociaal Huis De Wegwijzer, Kloosterstraat 10,
Opwijk. T 0800 113 41 – E dewegwijzer@opwijk.be

Klik op de link voor de online applicatie en vul bovenaan je
adres in (zie www.opwijk.be: inwoner/afval en milieu/online
tools). Tijdens de nacht van 5 februari 2018 vloog een vliegtuig
over het grondgebied van Opwijk en maakte opnames met
een warmtecamera. De opnames of warmtebeelden werden
verwerkt tot een thermografische kaart. Op deze kaart of
warmtefoto van de gemeente kan je zien hoeveel warmte
via de daken van de huizen verloren gaat. Dit warmteverlies
is een indicatie voor de mate waarin je dak geïsoleerd is. Je
dak isoleren verhoogt het comfort van je woning en kan voor
een flinke besparing op je energiefactuur zorgen. Bovendien
betekent dit een vermindering van de CO2-uitstoot. Zo draag
ook jij je steentje bij om de klimaatverandering tegen te gaan.

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. Meer informatie: SVK Webra,
Brusselsesteenweg 191, 1730 Asse
T 02 454 18 69 - E marc.demol@webra.be.

TIJDELIJKE STOPZETTING
ONDERNEMINGSLOKET
Om praktische redenen kan de persoon die het huidige ondernemersloket bemand, deze werking tijdelijk niet verder zetten.
In afwachting van een andere oplossing, kunnen ondernemers
terecht bij de schepen van middenstand tijdens de zitdagen op
de eerste en derde dinsdag van de maand tussen 18 en 19.30
uur in GAC I, Markstraat 55, 1745 Opwijk.

KOOP JE ROOKMELDER
IN HET GEMEENTEHUIS
Vanaf heden is het terug mogelijk om aan het woonloket in het
gemeentehuis rookmelders aan te kopen. 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.
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
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.
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.
Woonloket, Marktstraat 55.
T 052 36 51 46 - E woonloket@opwijk.be.

KAAS- EN VLEESBUFFET
De leerlingen en het team MOZA-IK nodigen u ook dit jaar
graag uit op het kaas- en vleesbuffet. Vorig schooljaar kon
met de opbrengst het voetbalveldje aangelegd worden in
kunstgras. Ook dit schooljaar gaat de opbrengst naar materiaal
om de speelplaats te verfraaien. Afspraak op zaterdag 16
februari vanaf 17 uur in zaal Jeugdheem, Karenveldstraat 22.

