Nieuwsbrief
BEVOLKING
GEBOORTE
Guilliana Luti Liasso, dochter van Guillaine Luti,
°16/08/2019, Stwg. op Aalst 39.
OVERLIJDENS
Joanna De Neef, 88 jaar, weduwe van Ernest
De Plecker, †11/09/2019, Lange Minnestraat 125,
Lebbeke (vroeger Marktstraat 27).
François Callaert, 93 jaar, weduwnaar van Mathilda
Pissoort, †13/09/2019, Bunderstraat 33.

GEMEENSCHAPSCENTRUM
VRIJDAG 27 SEPTEMBER
Scholenveldloop
Hof ten Hemelrijk org. Gemeentelijke Sportdienst
ZATERDAG 28 SEPTEMBER
2dehandsbeurs kinderuitzet en kinderkledij
(van 0 tot 14 jaar)
Hof ten Hemelrijk – 13u-15u - org. Femma Opwijk
Oldtimermeeting
Parking station – 14u-20u – vzw Passion and Cars
Cinema Goegezind
Hoeve Guldenboom, Guldenboomstraat – 16u (6+) –
20u (12+) - org. KWB Droeshout-Goegezind
Bleken TD
Sint-Pauluszaal – 22u-4u – org. Chiro Pol Opwijk
ZONDAG 29 SEPTEMBER
Speelgoed- en boekenbeurs
Hof ten Hemelrijk – 10u-12u – org. Gezinsbond
Opwijk
Eucharistieviering
St. Pauluszaal – 12u – org. COCC
MAANDAG 30 SEPTEMBER
Dansnamiddag
Hof ten Hemelrijk – 13u-16u – org. OKRA
Callanetics
Hof ten Hemelrijk – 20u-21u – org. Femma
Line-dance
Sint-Pauluszaal – 20u-21u – org. KVLV Opwijk
DINSDAG 1 OKTOBER
Yoga
Hof ten Hemelrijk - org. Govinda
WOENSDAG 2 OKTOBER
Yoga- en meditatielessen
Hof ten Hemelrijk – www.opwijkyoga.be
DONDERDAG 3 OKTOBER
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de speelplaats) – 19.30u
– org. AA

NIEUWS UIT HET GEMEENSCHAPSCENTRUM
Op zaterdag 12 oktober gaan wij van start met ons
eerste huiskamerconcert uit de rij! Het ATALANTE
ENSEMBLE mag de spits afbijten en dit met
Géraldine Clément (fluit), Bárbara Ferraz (fluit) en
Phyllis Bartolomeus (cello). Het trio stelt zich tot doel
een minder bekend repertoire aan te reiken. Laat je
onderdompelen in het onbekende!
De familie Hendrickx-Leleu (Moorhoek 6 in Londerzeel)
verwelkomt je vanaf 19.30 uur met een drankje. Om
20 uur start het concert. Tickets: € 8 in voorverkoop.
Ter plaatse betaal je € 9. Reserveer je tickets online:
https://reservaties.opwijk.be.
Meer info: Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk
– dienst cultuur – T 052 36 51 72.

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 26 september
VERDESA, Nijverseelstraat 2, 1745 Opwijk,
052 35 23 85
Vrijdag 27 september
LENAERTS, Heiveld 27, 1745 Opwijk,
052 35 73 98
Zaterdag 28 september
DE BUYSSCHER, Steenweg op Brussel 138, 1745
Opwijk, 052 35 85 85
Zondag 29 september
HEIRBAUT, Kalkoven 30, 1730 Asse, 02 453 12 13
LANGESTRAAT, Langestraat 239, 9300 Aalst,
053 70 18 42
Maandag 30 september
COOREMAN, Kempinnestraat 17, 9310 Meldert,
052 35 67 57
MIJLBEEK , Moorselbaan 146, 9300 Aalst, 		
053 21 17 73
Dinsdag 1 oktober
D'HAESE, Heiveld 76, 1745 Opwijk; 052 35 50 06
Woensdag 2 oktober
DE LINDEBOOM, Dendermondsesteenweg 26,
1730 Asse, 02 461 22 20
VAN LAECKEN, Nieuwstraat 33, 9280 Wieze,
053 77 43 17

BUURTZORG DEN HOPSTAAK
Dinsdag 1 oktober om 14 uur in zaal Satijn – € 3
- WOORDEN VAN REMBRANDT MET DESSERT
De Merchtemse dichter Rembrandt (Remy Van
Ransbeeck) brengt deze namiddag enkele van zijn
gedichten en doet je stilstaan bij ons dialect. Heb
je zelf gedichten of gedachten neergeschreven
of ergens gehoord en vind je het fijn om deze te
delen? Breng ze zeker mee.
Locatie:
Buurthuis
Zorgcampus
De
Oase,
Kloosterstraat 75. Meer info: T 052 36 59 49 –
E denhopstaak@opcura.be.

BERICHT AAN
LANDBOUWERS EN TUINDERS
Samenroepen
schattingscommissie
n.a.v.
droogte/hitte zomer
De droogte en de hoge temperaturen deze zomer
zijn nog niet erkend als landbouwramp. Een verslag
van de schattingscommissie is echter noodzakelijk
voor meerdere administratieve verplichtingen op de
bedrijven.
Een
eerste
belangrijke
reden
is
de
nitraatresidubepalingen op de percelen dit
najaar. Rond deze tijd ontvangen een groot aantal
bedrijven een brief van de Mestbank waarin percelen
aangeduid worden voor een grondstaalname om
de reststikstof te bepalen. Wanneer de teelt op dit
perceel (grotendeels) mislukt is, geeft dit echter
een vertekend beeld.
De Mestbank voorziet een procedure om percelen
waar teeltschade geleden is af te melden. Dit moet
gebeuren vóór 28 september 2019 en mét een
PV van de schattingscommissie.
Daarnaast
kunnen
landbouwers
die
hun
belastingaangifte
doen
op
basis
van
de
landbouwforfaits een aftrek doen van hun
inkomsten op basis van een schattingsverslag.

Een forfait is immers een gemiddelde en houdt
geen rekening met individuele verliezen. Het is dus
van belang om waar mogelijk een zo realistisch
mogelijke aangifte te doen, zeker als er verliezen
zijn.
Ook al zal het misschien geen landbouwramp worden
en komt er geen tussenkomst van het rampenfonds,
het is toch van belang dat bedrijven die erom
vragen tijdig een schattingsverslag krijgen.
https://www.vlaanderen.be/
schadevergoeding-bij-een-landbouwramp
Info: Grondgebiedzaken, Marktstraat 55.
T 052 36 51 39 – E grondgebiedzaken@opwijk.be

VERGROENING
BEGRAAFPLAATS MAZENZELE

De gemeente vergroent al haar begraafplaatsen. In
Mazenzele werden recent grindpaden vervangen door
ingezaaide graspaden, een traag groeiend robuust
grasmengsel. Rondom grafzerken werd het grind
verwijderd en vervangen door een substraatlaag
van lavasteentjes waarin sedumplanten werden
ingeplant.
Bezoekers van de begraafplaats worden verzocht
geen sedumplanten uit te trekken en geen
bloempotten of ander materiaal te plaatsen op de
grindstroken rond de grafzerken, evenals op de
paden (cfr. toepassing politiereglement)! Tevens
wordt gevraagd de met gras ingezaaide paden niet
te betreden tot zolang deze zones niet volledig met
gras dichtgegroeid zijn.

OMLEIDING
In opdracht van Fluvius worden van woensdag
25 september tot uiterlijk vrijdag 4 oktober
werken uitgevoerd ter hoogte van Weyenberg
in Merchtem. Een omleiding wordt voorzien via
Mansteen, N211 (Steenweg op Vilvoorde), N47
(Steenweg) en omgekeerd. Plaatselijk verkeer in
Grootveld, Vossestraat en Waaienberg vormt geen
probleem.

KINDERRAADSLEDEN GEZOCHT
De kinderraad bespreekt allerlei belangrijke thema’s
die de kinderen aanbelangen binnen onze gemeente.
Van de toekomstige leden wordt verwacht dat ze
nadenken en participeren in naam van alle Opwijkse
kinderen. Net zoals bij hun oudere collega’s in de
gemeenteraad leren de kinderen keuzes maken en
hun voorstellen verdedigen.
De kinderraad geeft advies of kan om advies
gevraagd over allerlei zaken van kinderbelang zoals
onder andere speelterreinen, activiteiten, openbare
ruimte, verkeersveiligheid, pesten op school,
buitenspelen of duurzaamheid.
Wat doe je als lid van de kinderraad?
•
De kinderraadvergadering tweemaandelijks
bijwonen.
•
Bespreken en organiseren van een aantal
activiteiten.
•
Je oren te luisteren leggen in de klas, bij
vrienden, thuis en in de wijk… Je vertelt over
hun tips, wensen en problemen tijdens een van
de vergaderingen.
•
Je goed humeur en al je ideeën meebrengen
naar de vergadering.
Ben jij tussen 10 en 14 jaar en wil je je steentje
bijdragen om Opwijk een kindvriendelijke gemeente
te maken? Dan zijn wij op zoek naar jou als lid van
de kinderraad! Stel je kandidaat door een mailtje
te sturen naar jeugddienst@opwijk.be. Zet in je
mailtje een voorstel of idee waarrond je wil werken.
Voor meer info kan je terecht bij:
Jeugddienst – Kloosterstraat 10. T 052 36 51 60 –
E jeugddienst@opwijk.be

