Nieuwsbrief
BEVOLKING

LEZING BERTEN PIL

GEBOOREN
Flor De Bruycker, zoon van Björn en Kirsten
Omwal, °01/08/2019, Karenveldstraat 20.
GEHUWD
Sven Heyvaert en Yana Van Damme, Esp 101,
op 28/09/2019.
OVERLEDEN
Anna De Vis, 97 jaar, weduwe van Constantien
De Backer, †25/09/2019, Diepenbroek 11.

Naar aanleiding van zijn recente boek “De
boekhouder van La Calzada” laat auteur én
Opwijkenaar Berten Pil ons op vrijdag 11 oktober
om 19.30 uur kennismaken met Nicaragua. Zowel
geschiedenis en politiek, als landschap, dagelijks
leven, sociale verhoudingen, gastronomie en
een spannend verhaal komen aan bod. Locatie:
Bibliotheek, Kloosterstraat 7.

ZETTA
(bij de opening van de nieuwe lokalen)

GEMEENSCHAPSCENTRUM
VRIJDAG 11, ZATERDAG 12 EN ZONDAG 13
OKTOBER Eetfestijn
De Kersenpit org. Eendracht Mazenzele Opwijk
Lezing auteur Berten Pil - De boekhouder van
La Calzada
Bibliotheek – 19.30u – org. Bib
ZATERDAG 12 OKTOBER
Huiskamerconcert ATALANTE ENSEMBLE – Trio
van twee traversen en een cello
https://reservaties.opwijk.be – 052 36 51 72
Moorhoek 6 – 1840 Londerzeel – 20u – org.
Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk
ZATERDAG 12 EN ZONDAG 13 OKTOBER
Vogeltentoonstelling met gelegenheid drankje
of pannenkoeken met koffie te consumeren
Hof ten Hemelrijk - org. De Witte Valk
ZONDAG 13 OKTOBER
Eucharistieviering
St. Pauluszaal org. COCC
MAANDAG 14 OKTOBER
Dansnamiddag
St. Pauluszaal – 13u – org. OKRA
Callanetics
Hof ten Hemelrijk – 20u-21u – org. Femma
Line-dance
St. Pauluszaal – 20u-21u – org. KVLV Opwijk

Dorpsdichter Eddy Hillaert

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).

DINSDAG 15 OKTOBER
Dansinitiatie
Hof ten Hemelrijk org. Femma Opwijk
Yoga
Hof ten Hemelrijk org. Govinda
Voordracht door Johny Vansevenant: Het
fenomeen Merckx.
Hof ten Hemelrijk – 15u – org. Neos Opwijk
Participatieavonden blauwe zones centrum
Trouwzaal GAC II – 19u - org. Dienst Infrastructuur

DONDERDAG 10 OKTOBER
LIBENS-VAN TICHELEN, Brusselbaan 134, 1790
Hekelgem, 053 66 71 85
DE JAEGER, Steenweg naar Oudegem 132, 9308
Aalst, 053 70 07 39

WOENSDAG 16 OKTOBER
Yoga- en meditatielessen
Hof ten Hemelrijk – www.opwijkyoga.be
DONDERDAG 17 OKTOBER
JAN DE WILDE – Verjaardagsconcert
https://reservaties.opwijk.be – 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
HUISKAMERCONCERT - ATALANTE ENSEMBLE

NIEUWS UIT HET GEMEENSCHAPSCENTRUM
Zaterdag 12 oktober 2019 - 20u
ten huize van F. Hendrickx en D. Leleu, Moorhoek 6,
1840 Londerzeel
VERJAARDAGSCONCERT – JAN DE WILDE
Donderdag 17 oktober 2019 – 20.30u.
Schuur Hof ten Hemelrijk – Kloosterstraat
1745 Opwijk Laatste tickets!

Ja, zegt Jan, een inhaalbeweging voor Mazenzele
was nodig,
want facilitaire problemen moesten worden
opgelost.
Bouwvallige Houtekeet werd een lastpost,
een nieuwe feestzaal zo broodnodig.
Ook de beweging van 12 + moest worden bediend,
want zeg nu zelf, nieuwe lokalen heeft ze wel
verdiend.
Zo kwamen we daar allen samen om al het nieuwe,
zo gedegen,
met bewonderende blik te aanschouwen.
Joske spreekt creatief over jeugd en bewegen,
zonder technische details van het bouwwerk te
ontvouwen.
Op MAI-way lopen leerlingen met hapjes en
drankjes heen en weer,
De Volherding strooit sprankelende klanken keer
op keer…
Dan wordt het ten slotte voor Albert en Joske wel
hoogtijd:
ten afscheid knippen zij het lint, dat wil ik nog
even kwijt…
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IMPROVISATIETHEATER – COMPAGNIE AMAI
Donderdag 24 oktober 2019 – 20.30u
Schuur Hof ten Hemelrijk – Kloosterstraat 7 – 1745
Opwijk
Reservatie: GC Hof ten Hemelrijk Opwijk – T 052 36
51 72 - https://reservaties.opwijk.be

VRIJDAG 11 OKTOBER
D'HAESE, Heiveld 76, 1745 Opwijk, 052 35 50 06
ZATERDAG 12 OKTOBER
AERTS, Sint-Niklaasstraat 8, 1840 Steenhuffel,
052 30 94 68
MAST, Nieuwelaan 1, 1785 Brussegem, 02 461 13 26
ZONDAG 13 OKTOBER
SEGERS, Handelsstraat 25, 1840 Malderen,
052 34 22 05
BEPHARMA, Grote Baan 182, 9310 Herdersem,
053 70 15 33
MAANDAG 14 OKTOBER
DE WITTE, Kattestraat 3, 1730 Asse, 02 452 63 42
LANGESTRAAT, Langestraat 239, 9300 Aalst,
053 70 18 42
DINSDAG 15 OKTOBER
Hopland, Bloklaan 20, 1730 Asse, 02 452 29 57
HELLINGS, Hogeweg 143, 9320 Erembodegem,
052 21 38 93
WOENSDAG 16 OKTOBER
DE LINDEBOOM, Dendermondsesteenweg 26,
1730 Asse, 02 461 22 20
DE KNOP, Kappellelaan 342, 1860 Meise,
02 269 73 57

SCHENK EEN MAALTIJD
SOCIAAL AAN TAFEL
Niet iedereen heeft het thuis even breed. Soms is
een warme maaltijd op tafel brengen een hele klus.
Wat als er geen elektriciteit in huis is? Wat als er
te weinig centen zijn? Wat als je niet weet hoe je
iets moet klaar maken? Dit zijn reële situaties voor
kansarme gezinnen.
Met het initiatief ‘SOCIAAL AAN TAFEL’ bestaat
de mogelijkheid om een maaltijd te kopen
in het sociaal restaurant van de zorgcampus
Opcura. Deze maaltijden worden vervolgens
geschonken aan Opwijkenaren die het nodig
hebben. Dat gebeurt anoniem.
Een maaltijd kost 7 euro. Je kan aan het onthaal
van de zorgcampus OPcura, Kloosterstraat 75 een
maaltijd kopen of je kan een storting doen tot
en met 17 oktober 2019 op het rekeningnummer
van het OCMW BE95 0910 2210 9258 met de
vermelding ‘Sociaal aan tafel’. De datum 17 oktober
is symbolisch gekozen omdat het dan “Werelddag
van verzet tegen armoede” is.
Informatie:
Sociaal
huis
De
Wegwijzer,
Kloosterstraat 10. T 0800 113 41 – E dewegwijzer@
opwijk.be

BUURTZORG DEN HOPSTAAK
Dinsdag 15 oktober om 14 uur in zaal Satijn:
Modeshow Stephano – gratis. Kom de collectie
van modekleding Stephano uit Baardegem
bewonderen. Loop je zelf graag mee? Kom je
graag een kijkje in gezelschap nemen of trakteer
je jezelf graag op iets nieuws? Kom deze namiddag
dan zeker eens langs. Na de modeshow helpen de
medewerkers van Stephano je graag verder en is
er de (vrijblijvende) mogelijkheid tot aankoop van
kledij.
Locatie:
Buurthuis
Zorgcampus
De
Oase,
Kloosterstraat 75. Meer info: T 052 36 59 49 – E
denhopstaak@opcura.be.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
VOOR MUZIKAAL PROJECT
Jeugdhuis Nijdrop geniet van een bekendheid tot
ver buiten zijn grenzen. Nosta is de concertclub
in Nijdrop. Zij organiseert optredens en themaavonden met de focus op alternatieve muziek.
Daar hun programmatie immers vertrekt vanuit
durf en experiment. Er duikt ook geregeld een
meer bekendere naam op. Zo kwamen het voorbije
jaar nog Hooverphonic, Black Box Revelation en
Whispering Sons langs. Wist je dat de gemiddelde
leeftijd van het concertpubliek bij Nosta rond de 35
à 40 jaar ligt?
Nosta wil zijn sociale kern versterken en
gaat op zoek naar geëngageerde mensen
die houden van (live)muziek en zich daarbij
ook interesseren in het gebeuren achter
de schermen van een concert: barwerking,
FDWHULQJLQNRPNDVVDÀ\HUVXLWGHOHQ... Ben je
bijvoorbeeld nieuw in Opwijk en wil je je integreren?
Wil je meer muziek in je leven? Wil je daarbij ook gratis
naar concerten kunnen gaan in eigen streek? Neem
dan contact op met Gilles Dierickx van Programmatie
& communicatie: gilles.dierickx@nostamusic.be 0471 44 30 88. Zin in vrijwilligerswerk? T 0800113
41 (vrijwilligerscentrale)

SPORT NA SCHOOL
Ook dit schooljaar is er de Sport-Na-School
(SNS)-pas van Sport Vlaanderen. Deze sportpas
geeft leerlingen van het secundair onderwijs de
kans om na de schooluren deel te nemen aan

verschillende sportactiviteiten. Met deze pas kiest
de leerling zelf wat, waar, wanneer en hoeveel
hij wil sporten.
Vooraf inschrijven is niet nodig! Je kijkt op het
uurrooster wat er die dag te doen is en gaat er op
af. De leerling betaalt € 30 voor 1 semester of € 40
voor een heel schooljaar. De meeste ziekenfondsen
voorzien in een (gedeeltelijke) terugbetaling van
het inschrijvingsgeld.
Is er interesse om na de schooluren te sporten of
moet de SNS-pas verlengd worden? Surf dan naar
www.sportnaschool.be. Meer info: Sportdienst Heiveld 65. T 052 36 51 61 - E sportdienst@opwijk.be

PARTICIPATIEAVONDEN
BLAUWE ZONES
In 2016 werd er een parkeer- en circulatieplan
opgemaakt voor het centrum van Opwijk. Uit
het parkeerbeleidsplan bleek duidelijk dat de
verschillende blauwe zones in het centrum aan
herziening en/of uitgebreid toe waren. Adviesbureau
TRIDEE werd aangesteld om uw gemeente hierbij te
ondersteunen.
Er zijn twee belangrijke deelgebieden: het centrum
en de ruime stationsomgeving. Zoals bij de opmaak
van het parkeerbeleidsplan worden, samen met
de bewoners, de voorstellen van het adviesbureau
besproken.
Participatieavonden: Dinsdag 15 oktober om
19 uur met de bewoners van het centrum.
Donderdag 24 oktober om 19 uur met de
bewoners van de ruime stationsomgeving.
Beide vergaderingen vinden plaats in GAC II
(trouwzaal), Ringlaan 20. Iedereen welkom!

NACHT VAN DE DUISTERNIS
Opwijk neemt op zaterdag 12 oktober deel aan de
24e Nacht van de Duisternis, een organisatie van de
Bond Beter Leefmilieu, VZW Preventie Lichthinder,
de Vereniging voor Sterrenkunde (VVS) en diverse
natuurverenigingen. Met deze campagne vragen
we aandacht voor de impact van lichtvervuiling op
mens en milieu en roepen we op om ’s nachts zo
HQHUJLHHI¿FLsQWPRJHOLMNWHYHUOLFKWHQ
De monumentverlichting van de Sint-Pauluskerk
(Opwijk-Centrum) en de Sint-Pieters-Bandenkerk
(Mazenzele), evenals een gedeelte van de openbare
verlichting in Opwijk, zal tijdens de Nacht van de
Duisternis gedoofd worden.

DOE MEE AAN ‘1 DAG NIET’
Nationale actiedag voor de strijd tegen
inbraken op vrijdag 18 oktober. Doe een
beroep op de diefstalpreventieadviseur van
politiezone AMOW. Deze komt gratis naar je toe
om de zwakke punten inzake de beveiliging van
je woning te analyseren en doet aanbevelingen
om de risico's te verminderen. Niets is verplicht,
je beslist zelf welke preventiemaatregelen je al
dan niet wenst toe te passen. De adviezen van
de diefstalpreventieadviseur zijn bovendien
neutraal, objectief en volledig gratis.
Maak een afspraak: Politiezone AMOW – Dienst
Preventie – T 02 456 08 81 - E Dorien.denijs@
police.belgium.eu.
Gedurende de preventieweek van 14 tot 20
oktober vinden er tal van sensibiliseringsacties
plaats in de politiezone AMOW zoals speeddiefstalpreventieadviezen
in
inbraakgevoelige
straten, bedeling van onze diefstalpreventieadvies
cadeaubon, ...
Op www.1dagniet.be vind je talrijke preventietips
en zelfs een app waarmee je de zwakke plekken
van je woning op het vlak van de veiligheid kan
analyseren en je waardevolle voorwerpen kan
registreren.

Na- GEDICHT VOOR 12+
(bij de opening van de nieuwe lokalen)

Ja, zegt Jan, een inhaalbeweging voor
Mazenzele was nodig,
want facilitaire problemen moesten worden
opgelost.
Bouwvallige Houtekeet werd een lastpost,
een nieuwe feestzaal zo broodnodig.
Ook de beweging van 12 + moest worden
bediend,
want zeg nu zelf, nieuwe lokalen heeft ze wel
verdiend.
Zo kwamen we daar allen samen om al het
nieuwe, zo gedegen,
met bewonderende blik te aanschouwen.
Joske spreekt creatief over jeugd en
bewegen,
zonder technische details van het bouwwerk
te ontvouwen.
Op MAI-way lopen leerlingen met hapjes en
drankjes heen en weer,
De Volherding strooit sprankelende klanken
keer op keer…
Dan wordt het ten slotte voor Albert en Joske
wel hoogtijd:
ten afscheid knippen zij het lint, dat wil ik
nog even kwijt…
Dorpsdichter Eddy Hillaert

