Nieuwsbrief
BEVOLKING
GEBOORTES

Julie Daneels, dochter van Jef en Valene Somers,
°03/07/2019, Hulst 46.

OVERLIJDENS

Germaine De Rijck, 88 jaar, weduwe van
Denis Robberechts,†01/08/2019, Kloosterstraat 75
(vroeger Neerveldstraat 53).
Angela Lombaert, 87 jaar, weduwe van
Jozef De Baerdemaeker, †30/12/2013, Ringlaan 28

HUWELIJKEN:

Filip Van Gerwen en Vera Jansegers,
Nijverseelstraat 62, op 03/08/2019.

GEMEENSCHAPSCENTRUM
VRIJDAG 23 EN ZATERDAG 24 AUGUSTUS
Villa Loca
Steenweg op Vilvoorde 188 – org. KSA Droeshout
ZATERDAG 24 AUGUSTUS
Opwijks bierfestival + optreden Mighty
Campfire Punks (gratis inkom)
Arena Hof ten Hemelrijk – 13u-19u org. Nijdrop
i.s.m. bieramateurs KANA
ZONDAG 25 AUGUSTUS
Rommelmarkt
Opwijk-centrum – vanaf 12.30u - org. ORC
Eucharistieviering
St. Pauluszaal - org. COCC
MAANDAG 26 AUGUSTUS
Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19u - org. Govinda
WOENSDAG 28 AUGUSTUS
Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19u – www.opwijkyoga.be
DONDERDAG 29 AUGUSTUS
KomOpwijk loopt tegen Kanker
De Kersenpit org. KOTK
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de speelplaats) – 19.30u
– org. AA

CONCERTNIEUWS

Wij staan voor het laatste weekend van de grote
vakantie! Hopelijk hebben jullie de tijd en de rust
gevonden om lekker te ontspannen en te neuzen
in onze seizoensbrochure. Wij kijken er alvast naar
uit en hopen jullie te mogen verwelkomen in ons
gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk. Wij trekken
het seizoen op gang met het ATANERES ENSEMBLE.
Klassieke muziek is van alle tijden. Dat bewijzen zij
met de avant-première van FLEMISH FLAVORS waar
een 16-koppig orkest een live vertolking brengt van
toegankelijke, hedendaagse filmmuziek. De muziek
krijgt de hoofdrol en begeleidende filmbeelden
brengen je in de juiste sfeer. Werk van o.a.
componisten Steve Willaert (serie ‘van eigen kweek’,
speltakelmusical ’40-’45) en Fréderic Devreese (film
‘Pauline en Paulette’). Een echte aanrader!
Afspraak: donderdag 26 september – 20.30u – Schuur
Hof ten Hemelrijk. Tickets: vvk: € 10 – reductie: € 9
– kassa: € 12
Reservatie en info:
https://reservaties.opwijk.be – 052 36 51 72

BUURTZORG DEN HOPSTAAK
Dinsdag 27 augustus om 14 uur in zaal Satijn:
Zomerbal met showman EXTRAVAGANZA.
Een zomers aperitief en onemanshow Pierrevlieg met
meezingers en extravagante kostuums brengen de
zomer in ons buurthuis. € 3.
Locatie: Buurthuis Zorgcampus De Oase,
Kloosterstraat 75.
Meer info: T 052 36 59 49 –
E denhopstaak@opcura.be.

APOTHEKERS VAN WACHT
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 zopas werd aangepast! Je vindt steeds de
meest recente lijst op www.apotheek.be (gratis).
Donderdag 22 augustus
SEGERS, Handelsstraat 25, Malderen, 052 34 22 05
LIBENS-VAN TICHELEN, Brusselbaan 134,
Hekelgem, 053 66 71 85
Vrijdag 23 augustus
DELCOURT, Rozenlaan 6, Mollem, 02 452 68 92
VERCAMMEN, Immerzeeldreef 61, Aalst, 053 21 68 30
Zaterdag 24 augustus
DE BUYSSCHER, Steenweg op Brussel 138, Opwijk,
052 35 85 85
Zondag 25 augustus
BOGAERT, Leireken 132, Merchtem, 052 37 18 45
JONGEN, Binnenstraat 292, Aalst, 053 77 74 60
Maandag 26 augustus
COOREMAN, Kempinnestraat 17, Meldert, 052 35 67 57
DE WITTE, Kattestraat 3, Asse, 02 452 63 42
Dinsdag 27 augustus
HOPLAND, Bloklaan 20, Asse, 02 452 29 57
HELLINGS, Hogeweg 143, Erembodegem, 052 21 38 93
Woensdag 28 augustus
D'HAESE, Heiveld 76, Opwijk, 052 35 50 06

FIETS ZE VEILIG! NU INSCHRIJVEN
Gratis infoavond rond verkeersveiligheid vanuit
het standpunt van de fietser.
Maandag 23 september om 19.30 uur GC Hof
ten Hemelrijk, zaal Bakhuis, Kloosterstraat 7.
Kinderen laten fietsen op straat, dat is logisch. Of
toch niet? Zijn we als ouder niet een beetje bang
voor de verkeersdrukte? Kan je goed inschatten wat
jouw kind al kan op de fiets? En weet je voldoende
welke regels je hen best nog eens goed influistert
voor je hen op weg stuurt? Doelgroep: ouders die
met hun kinderen per fiets aan het verkeer willen
participeren.
Inschrijven:
Sociaal Huis De Wegwijzer, Kloosterstraat 10, Opwijk.
T 0800 113 41 - E huisvanhetkind@opwijk.be
Organisatie: Huis van het Kind Opwijk in
samenwerking met Gezinsbond.

SLUITING CAFETARIA HOF TEN
HEMELRIJK
De cafetaria sluit van zaterdag 24 augustus tot
en met maandag 2 september.

SEPTEMBER MAAND VAN DE
SPORTCLUB
Tijdens de hele maand september kan je in diverse
Opwijkse sportclubs gratis trainingen of initiatielessen volgen. Er is een aanbod voor jong en oud. De
lijst is beschikbaar op www.opwijk.be en verschijnt
op de Facebookpagina van de sportdienst. Je kan
de lijst ook digitaal verkrijgen via een mailtje naar
sportdienst@opwijk.be.

KRACHT EN LENIGHEID VOOR 50+
De sportdienst organiseert ook dit jaar weer de
succesvolle lessenreeks kracht en lenigheid voor
senioren. Uit onderzoek blijkt dat kracht en lenigheid
essentieel zijn voor de levenskwaliteit op latere
leeftijd. Deze lessen zijn gericht naar 50-plussers
die hun conditie willen verbeteren en spieren willen

versterken. Een gediplomeerde, ervaren lesgever
van Celtix begeleidt jullie gedurende 10 weken. Je
kan kiezen voor een lessenreeks op maandag OF op
dinsdag, telkens van 10 tot 11 uur. De lessen vinden
plaats in de fitnesszaal Celtix, Doortstraat 4 te Opwijk.
De eerste lessen starten in de tweede week van
oktober (7 of 8 oktober).
Kostprijs: 10 euro voor 10 lessen
Inschrijven: https:// reservaties.opwijk.be via ‘Tickets’.
Info: E sportdienst@opwijk.be - T 052 36 51 61.

KAMPIOENSCHAP VAN OPWIJK
PETANQUE
Op zaterdag 7 september organiseren we het
Kampioenschap van Opwijk Petanque. Plaats van
gebeuren is Pitstop (Steenweg op Vilvoorde 259).
Het tornooi staat open voor inwoners, ex-inwoners
en deelnemers aan de Opwijkse competitie. Er
wordt ingeschreven en gespeeld in teams van twee
personen. Minstens 1 van beide spelers moet
woonachtig zijn in Opwijk. Starten doen we vanaf
10 uur. Deelnameprijs bedraagt 10 euro per team.
Inschrijven gebeurt op de sportdienst en kan tot 30
augustus. OPGELET: tijdens de maanden juli en
augustus werkt de sportdienst op afspraak. Graag een
seintje naar sportdienst@opwijk.be of T 052 36 51 61
om via een afspraak de inschrijving in orde te maken.

DERDE OPROEP: KANDIDATUREN
ADVIESRADEN EN- COMMISSIES
Voor de adviescommissie Vlaams Beleid:
meer leden, zowel mannen als vrouwen.
De adviescommissie Vlaams Beleid geeft advies over
thema’s aangaande het Vlaamse karakter van onze
gemeente. Ben jij de persoon die we zoeken? Bezorg
je motivatie en contactgegevens aan: Gemeentebestuur Opwijk, Ringlaan 20, 1745 Opwijk. Mailen
kan uitsluitend naar adviesraden@opwijk.be. Ook
voor vragen omtrent uw mogelijke kandidatuur kan
u terecht op dit mailadres. Wie zich reeds inschreef,
hoeft dit niet opnieuw te doen. De periode voor
het indienen van nieuwe kandidaturen loopt van
donderdag 22 augustus tot en met zondag 8
september 2019. Het volledige reglement omtrent
de gemeentelijke adviesraden kan geraadpleegd
worden via de gemeentelijke website. Je vindt er
meer details over de specifieke voorwaarden en
gezochte profielen.

OUD SKATEPARK TE KOOP
Door de installatie van een gloednieuw skate- en
BMX-park is het oude overbodig geworden en mag
het weg. Het bestaat uit verschillende componenten. Het oude skatepark bevindt zich in het park van
Hof ten Hemelrijk, Kloosterstraat 9 te Opwijk. De
koper dient zelf in te staan voor het transport. Prijs
overeen te komen.
Contacteer de jeugddienst en
doe een bod vóór zondag
8 september 2019.
E jeugddienst@opwijk.be –
T 052 36 51 60

MELDPUNT DIERENHINDER
EN GIFTIGE PLANTEN
Via het “meldpunt dierenhinder en giftige planten”
is het mogelijk om problemen veroorzaakt door
ongedierte, ongewenste dieren en giftige planten
in kaart te brengen en bij te sturen waar nodig.
Zo gaat het voornamelijk over hinder veroorzaakt
door bruine ratten, eikenprocessierupsen, wespen,
marters, vossen, zwerfkatten, reuzenberenklauw,
Japanse duizendknoop en Jacobskruiskruid. Je vindt
het meldpunt terug op www.opwijk.be/meldpuntdierenhinder. Uiteraard kan je de hinder ook
persoonlijk melden bij de milieudienst, Marktstraat
55. T 052 36 51 31 – E milieudienst@opwijk.be.

AANPAK RATTENHAARDEN
CENTRUM OPWIJK
Het gemeentebestuur stelde recent een
gespecialiseerde onderneming aan om rattenhaarden
in en rond het park Hof ten Hemelrijk op een gerichte
en professionele manier aan te pakken. Vanaf augustus
tot en met eind november zal de firma De Verdelger
aanwezige rattenhaarden in het gemeenschapspark
bestrijden door het plaatsen van rattenlokaasdozen.
Ze zal ook ter plaatse de ongediertesituatie op de voet
opvolgen en evalueren. Dit alles gebeurt in nauwe
samenwerking met onze milieudienst.Het is verboden
om de eenden in het park van Hof ten Hemelrijk te
voederen. Dit veroorzaakt niet allen botulisme bij de
dieren, maar trekt ook heel veel ongedierte aan.

GEMEENTERAAD
De volgende gemeenteraad vindt plaats op donderdag
22 augustus 2019 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:
• Haviland - Bijzondere algemene vergadering Agenda - Mandaten – Goedkeuring.
• Organisatiebeheersing - Kader voor Organisatie
beheersing en -ontwikkeling – Goedkeuring.
• Adviescommissie senioren - Kandidaturen 2019
– Goedkeuring.
• Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) - Over
eenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek
voor openbare bibliotheken – Goedkeuring.
• ICT - Het installeren van WiFi4EU-netwerken in de
gemeente Opwijk – Goedkeuring.
• Gemeentelijke zaal De Boot - Aankoop van tafels
en stoelen – Goedkeuring.
• Aankoop ICT materiaal - PC-vernieuwing fase 2
– Goedkeuring.
• Schoolreglement 't Schoolhuis - Aanpassing
schoolreglement – Goedkeuring.
• Scholengemeenschap BLOM - Functiebeschrijving
ambt van directeur – Goedkeuring.
• Vrijwilligersreglement Opwijk - Aanpassing
en goedkeuring nieuwe gecoördineerde versie
– Goedkeuring.
• Voetweg nr. 65 - Gedeeltelijke wijziging (tweede
beraadslaging) met rooilijnplan – Goedkeuring.
• Voetweg nr. 66 - Gedeeltelijke afschaffing
(tweede beraadslaging) met rooilijnplan
–Goedkeuring.
• Gemeentelijke milieuraad-kandidaturen 2019 Wijziging – Goedkeuring.
• LBT De Vlaamse Staak - Energieconcept:
princiepsovereenkomst + leningsovereenkomst
– Goedkeuring.
• Gemeentelijke toelage nachtzorg - Stopzetting
– Goedkeuring.
• Taalbeleid - Overeenkomst met het Vlaams
Agentschap Integratie en Inburgering in kader
van sociaal tolken en vertalen – Goedkeuring.
• Adviescommissie algemeen welzijn Kandidaturen 2019 – Goedkeuring.
• Middenstandsraad - Kandidaturen 2019 - Goedkeuring

OCMW-RAAD
Aansluitend op de gemeenteraad vindt de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn plaats. Er wordt onder meer
over volgende punten een beslissing genomen:
• Organisatiebeheersing - Kader voor Organisatie
beheersing en -ontwikkeling – Goedkeuring.
• Haviland - Bijzondere Algemene Vergadering Agenda - Mandaten – Goedkeuring.
• Taalbeleid - Vrijwillige taalhelpers sociale dienst
OCMW – Goedkeuring.
• Sociale en culturele participatie - principebeslis
sing - sociale en culturele participatie - aanpas
sing – Goedkeuring.
• Taalbeleid - Overeenkomst met het Vlaams
Agentschap Integratie en Inburgering in kader
van sociaal tolken en vertalen – Goedkeuring.

