Nieuwsbrief
BEVOLKING
GEBOORTEN
Joan Schokkaert, zoon van Xavier en Lauwereys Wendy
°03/04/2019, Rodeveld 20.
Siebe Geeurickx, zoon van Bjorn en Tina
Vandeweghe, °19/07/2019, Heirbaan 13.
OVERLIJDEN
Maria Vermeir, 86 jaar, weduwe van
Petrus Meysman, †09/09/2019,
Kloosterstraat 19/0001

GEMEENSCHAPSCENTRUM
VRIJDAG 20 SEPTEMBER
Italiaanse avond voor leden en sympathisanten
(vooraf inschrijven verplicht:
janvanbiesen@skynet.be – 0472 713 490)
Zaal Kersenpit – 19u - org. Landelijke Gilde
Opwijk-Mazenzele
Prijsuitreiking fietszoektocht
Sint-Pauluszaal – 19.30u org. CD&V Opwijk-Mazenzele
VRIJDAG 20 T/M ZONDAG 22 SEPTEMBER
Stationsstraatkermis
ZATERDAG 21 SEPTEMBER
BBQ
Hof ten Hemelrijk - org. Inzet Opwijk
Italiaanse avond
Zaal Kersenpit - org. Jong VLD Opwijk-Mazenzele
ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 SEPTEMBER
Foodtruckfestival
Parkeerterrein Borchtsite - org. Replay Events
ZONDAG 22 SEPTEMBER
Eucharistieviering
Sint-Pauluszaal org. COCC
Hopoogstfeest
Steenweg op Vilvoorde - 13.30u-17u org. Vrienden van de Hop
Kadeekes in ’t park: spelnamiddag voor alle
kinderen (gratis inkom)
Hof ten Hemelrijk (bij slecht weer: sporthal)
– 14u-17u – org. Gemeente Opwijk en
Jeugddienst-Jeugdraad
MAANDAG 23 SEPTEMBER
Infoavond rond verkeersveiligheid vanuit het
standpunt van de fietser (inschrijven:
0800 113 41 – huisvanhetkind@opwijk.be)
Hof ten Hemelrijk – 19.30u – org. Huis van het Kind
Opwijk i.s.m. Gezinsbond
Callanetics
Hof ten Hemelrijk – 20u-21u – org. Femma
Line-Dance
Sint-Pauluszaal – 20u-21u – org. KVLV Opwijk
DINSDAG 24 SEPTEMBER
Yoga
Hof ten Hemelrijk - org. Govinda
WOENSDAG 25 SEPTEMBER
Infoavond: brandweerpreventie
Hof ten Hemelrijk - org. Gemeente Opwijk
Yoga- en meditatielessen
Hof ten Hemelrijk – www.opwijkyoga.be
DONDERDAG 26 SEPTEMBER
SEIZOENSOPENER: ATANERES ENSEMBLE
brengt FLEMISH FLAVORS (avant-première!)
Tickets: https://reservaties.opwijk.be –
T 052 36 51 72
Hof ten Hemelrijk – 20.30u – org.
Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de speelplaats) –
19.30u – org. AA
Taiji
Sint-Pauluszaal – 18u – org. San Bao Taiji school

NIEUWS UIT HET GEMEENSCHAPSCENTRUM
Donderdag 26 september zetten wij de deuren van
de schuur open voor het ATANERES ENSEMBLE.
Het Ataneres Ensemble is een strijkorkestbestaande
uit zestien veelbelovende, professionele muzikanten.

Naast het gevestigde strijkersrepertoire richt
het ensemble zich op originele combinaties over
verschillende muziek- en kunstgenres heen.
Het orkest staat onder de artistieke leiding van
concertmeester Wim Spaepen en werkt geregeld
samen met bekende solisten, dirigenten en koren. Zij
brengen in Flemish Flavors een live vertolking
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’, spektakelmusical ’40-’45) en Fréderic Devreese
(film ‘Pauline en Paulette’). Een NIET TE MISSEN
AFSPRAAK om 20.30u in het Hof ten Hemelrijk!
Tickets: VVK: € 10 / Reductie: € 9 / Kassa: € 12
Reservatie: GC Hof ten Hemelrijk – 052 36 51 72
https://reservaties.opwijk.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 19 september
BRESSELEERS – VAN DER CRUYCE, Kerkstraat
107, 9255 Buggenhout, 052 33 23 10
STUEREBAUT, Raymond Uyttersprotstraat 22,
9310 Moorsel, 053 21 13 26
Vrijdag 20 september
DE SMEDT, Sint-Hubertusplein 9, 1730 Asse
VRIJDAG, Provinciale Baan 79, 9200 Baasrode
Zaterdag 21 september
HOPLAND, Bloklaan 20, 1730 Asse, 02 452 29 57
VRIJDAG, Provinciale Baan 79, 9200 Baasrode
Zondag 22 september
VRIJDAG, Provinciale Baan 79, 9200 Baasrode
APOBELLE, Kapellenstraat 57 , 9280 Denderbelle,
052 57 54 37
Maandag 23 september
SEGERS, Broekstraat 28, 9255 Buggenhout
(Opstal), 052 35 08 93
BOGAERT, Leireken 132, 1785 Merchtem,
052 37 18 45
Dinsdag 24 september
SEGERS, Broekstraat 28, 9255 Buggenhout
(Opstal), 052 35 08 93
KNAEPS-DERKINDEREN, Varkensmarkt 10, 1785
Merchtem, 052 37 21 26
Woensdag 25 september
SEGERS, Broekstraat 28, 9255 Buggenhout
(Opstal), 052 35 08 93
VAN MAELE, Gemeenteplein 17, 1730 Asse,
02 452 68 93

BUURTZORG DEN HOPSTAAK
EXTRA: Donderdag 19 september om 19.30
uur in Hof Ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7 –
gratis. Zo lang en zo comfortabel mogelijk thuis
wonen met dementie dankzij praktische tips
- spreker: Isabel Vermaete, infopunt dementie
Meulebeke. De wens van velen is om zo lang
mogelijk thuis te blijven wonen in hun vertrouwde
omgeving. Door de ziekte dementie is het soms
moeilijker om bepaalde activiteiten van het dagelijks
leven (bv. tv-kijken, huishoudelijke taken,…) uit te
voeren. Kom en ontdek tijdens deze infosessie
allerlei praktische tips, tricks of tools om thuis
mee aan de slag te gaan, zodat dagdagelijkse
handelingen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen
uitgevoerd worden. Bovendien wordt de draagkracht
van de mantelzorger opnieuw vergroot.
Dinsdag 24 september om 14 uur in zaal
Satijn – Let it bee– € 3. Tom de Pauw brengt een
getuigenis over het leven met een bipolaire stoornis
en de rol en kracht van muziek.
Locatie: Buurthuis Zorgcampus De Oase,
Kloosterstraat 75. Meer info: T 052 36 59 49 –
E denhopstaak@opcura.be.

KADEEKES IN 'T PARK
GRATIS SPELNAMIDDAG
Alle Opwijkse Kadeekes zijn welkom op zondag 22
september van 14 tot 17 uur in het park van Hof
ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7. Deze spelnamiddag
van de gemeente Opwijk en de Jeugddienst-Jeugdraad
wordt ondersteund door de Opwijkse jeugdverenigingen.
Doorlopend tal van verrassende activiteiten
zoals: levend kickervoetbal, rodeostier, springkasteel,
voetbaldarts, reuze hindernissenbaan, gek kapsalon en
groepsspelletjes. Jeugdhuis Nijdrop stelt haar terras en
café open voor dorstige (groot)ouders. Bij slecht weer:
Gemeentelijke Sporthal – Heiveld 65. Graag tot dan!

KINDER- & JEUGDJURY IN OPWIJK
Vorig jaar organiseerde de bibliotheek van Opwijk
voor het eerst een KJV-werking in samenwerking met
een aantal vrijwilligers. Dit “experiment” werd zo goed
onthaald en geëvalueerd dat het voor dit werkjaar
niet alleen verder gezet wordt maar zelfs uitgebreid.
Er hebben zich verschillende nieuwe vrijwilligers
aangemeld als begeleider van een leesgroep.
We breiden daarom vanaf dit jaar uit tot vier
KJV-groepen:
•
Groep 2: 6-8 jaar (1ste en 2de leerjaar)
•
Groep 3: 8-10 jaar (3de en 4de leerjaar)
•
Groep 4: 10-12 jaar (5de en 6de leerjaar)
•
Groep 5: 12-14 jaar (1ste en 2de middelbaar)
Alle kinderen die graag lezen en geïnteresseerd zijn,
kunnen zich nog inschrijven in de bibliotheek op
volgende momenten: donderdag 19 september
van 17 tot 19 uur en zaterdag 21 september van
10 tot 12 uur. Hiervoor zal er telkens een vrijwilliger
in de bib aanwezig zijn die alle informatie kan geven.
Een inschrijvingsformulier met privacyverklaring moet
door één van de ouders ingevuld en
ondertekend worden! Het aantal
deelnemers is beperkt, maar we
zien jullie graag van overal in de
gemeente afkomen! Meer info en de
lijst van de genomineerde boeken
vind je op www.kjv.be.

INFOSESSIE INBRAAK- EN
BRANDPREVENTIIE
Veilig wonen begint met jouw woning inbraakveilig te
maken. Het klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het
niet altijd. Nog steeds gebeuren er inbraken en deze
gebeuren vaker overdag. Daarnaast is het ook van groot
belang om jouw woning brandveilig te maken. Een brand
is soms snel gebeurd. En een kleine onoplettendheid kan
soms uitmonden in een brand met veel schade. Daarom
deze gratis infosessie over inbraak- en brandpreventie
op woensdag 25 september om 19.30 uur in
Hof ten Hemelrijk, Bakhuis, Kloosterstraat 7. De
preventiedienst van de politie AMOW en de brandweer
van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West geven
ook tips hoe je je woning inbraak- en brandveilig kan
maken. Tijdens de infosessie is het ook mogelijk om
rookmelders (16 euro per stuk) aan te vragen.
Meer info: Woonconsulente Sylvie Cruz. T 052 36 51 46
E woonloket@opwijk.be

ASFALTERINGSWERKEN
STEENWEG OP DENDERMONDE (N47)
Aanzienlijke hinder verwacht van vrijdag 20
t.e.m. maandag 23 september tijdens (laatste)
fase 3. De volledige rijweg krijgt over één kilometer
een nieuwe asfaltlaag. Er wordt 's avonds en ‘s nachts
gewerkt tussen 20 en 6 uur. Hiervoor wordt de rijweg
3 nachten en één zondagvoormiddag volledig
afgesloten om de volledige werfzone in zijn geheel
te kunnen asfalteren. Tijdens deze asfalteringswerken
wordt een lokale omleiding voor auto’s in beide
rijrichtingen aangeduid via Lange Breestraat,
Coenstraat, Nijverseelstraat en Steenweg op Aalst.
Fietsers volgen hier dezelfde omleidingsroute van
het autoverkeer.
Opgelet: Op dat moment is de werfzone volledig
afgesloten voor verkeer en kunnen ook auto’s vanuit de
aanliggende zijstraten de Steenweg op Dendermonde
niet oprijden. Omwonenden kunnen tijdens de drie
nachten van asfalteringswerken hun oprit met de wagen
niet bereiken. Wegen en Verkeer vraagt de bewoners
vriendelijk om voor deze drie dagen een alternatieve
parkeermogelijkheid te zoeken.

