Nieuwsbrief
BEVOLKING
GEBOREN
Romi De Beys, dochter van Kevin en Lore George,
°04/09/2019, Heirbaan 107.
GEHUWD
Wesley Verbruggen en Yasmin De Batselier,
Broekstraat 55, op 05/10/2019.

GEMEENSCHAPSCENTRUM
ZATERDAG 19 OKTOBER
Vers Geperst
’t Schoolhuis (ingang via Schuttershof) – 10u tot
16u – org. Davidsfonds Opwijk-Mazenzele
Smartcafé
Hof ten Hemelrijk – 9u tot 12u – org. Bib
2de handsbeurs herfst- en winterkleding,
babyuitzet en speelgoed
Hof ten Hemelrijk – 13.30u tot 15.30u org. Gezinsbond Opwijk
Spaghetti- en croqueavond
MAI Opwijk – 17.30u tot 22u - org. Jong CD&V
Opwijk-Mazenzele
ZONDAG 20 OKTOBER
BBQ-festijn
De Kersenpit – 11u tot 16u - org. BC Opwijk
Eucharistieviering
St. Pauluszaal org. COCC
Pannenkoekenslag
Hof ten Hemelrijk org. Socio-culturele vereniging
van Vlaamse Liberale Vrouwen
MAANDAG 21 OKTOBER
Dansnamiddag
Hof ten Hemelrijk – 13u – org. OKRA
Boekstart vorming - inschrijven via
huisvanhetkind@opwijk.be)
Hof ten Hemelrijk – 19u tot 22u –
org. dienst Welzijn
Callanetics
Hof ten Hemelrijk – 20u tot 21u – org. Femma
Line-dance
Sint-Pauluszaal – 20u tot 21u – org. KVLV Opwijk
DINSDAG 22 OKTOBER
Yoga
Hof ten Hemelrijk org. Govinda
Gemeenteraad – OCMW-raad
OPcura – Kloosterstraat 75 – 20u
WOENSDAG 23 OKTOBER
Leesfoor – verhalenkermis voor alle kleuters
en kinderen tot 7 jaar
Bibliotheek – 14.30u tot 15u – org. Bib
Yoga- en meditatielessen
Hof ten Hemelrijk – www.opwijkyoga.be
DONDERDAG 24 OKTOBER
Improvisatietheater COMPAGNIE AMAI
‘Impro’ – 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
Participatieavond blauwe zone
stationsomgeving
GAC II - 19u – org. Dienst Infrastructuur

NIEUWS UIT HET GEMEENSCHAPSCENTRUM
Improvisatietheater Compagnie Amai
Donderdag 24 oktober 2019 – 20.30u –
Schuur Hof ten Hemelrijk
IMPRO
Improvisatiegezelschap Compagnie Amai maakt
sinds 2012 de Vlaamse podia en die over de
landsgrenzen heen onveilig met een op het moment
zelf verzonnen combinatie van comedy en theater.
De groep is ondertussen uitgegroeid tot een heus
collectief van 40 spelers. Vanavond leiden een aantal
van hen jullie binnen in de wereld der improvisatie!

Ze gaan aan de slag met de suggesties uit het
publiek en verzinnen hilarische, idiote, vreemde en
misschien zelfs ontroerende scènes. U heeft geen
idee wat zij gaan doen? Zij ook nog niet, dus dat
wordt spannend!
Tickets: VVK: € 8 / Reductie: € 7 / Kassa: € 10
Reservatie: GC Hof ten Hemelrijk Opwijk – T 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).
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donderdag 24 oktober
vrijdag 25 oktober
zaterdag 26 oktober
van 8.30 tot 16 uur

OPENDEUR
DAGEN

Donderdag 17 oktober
LIBENS-VAN TICHELEN, Brusselbaan 134,
1790 Hekelgem, 053 66 71 85
VAN SCHEL, Stationsstraat 105, 1840 Londerzeel,
052 30 94 14
Vrijdag 18 oktober
ESSENE, Ternatsestraat 85, 1790 Affligem,
02 582 35 09
HOUMAN FARMA, Boechtstraat 10, 1860 Meise,
02 269 75 95
Zaterdag 19 oktober
DELCOURT, Rozenlaan 6, 1730 Mollem,
02 452 68 92
STUEREBAUT, Raymond Uyttersprotstraat 22,
9310 Moorsel, 053 21 13 26
Zondag 20 oktober
DE BUYSSCHER, Steenweg op Brussel 138,
1745 Opwijk, 052 35 85 85
Maandag 21 oktober
HEIRBAUT, Kalkoven 30, 1730 Asse,
02 453 12 13
LANGESTRAAT, Langestraat 239, 9300 Aalst,
053 70 18 42
Dinsdag 22 oktober
DE SMEDT, Sint-Hubertusplein 9, 1730 Asse
MEEUS-DENEVE, Mechelsestraat 19,
1840 Londerzeel, 052 30 91 42
Woensdag 23 oktober
KELLES, Moorsel-dorp 21, 9310 Moorsel,
053 77 99 89
VAN MAELE, Gemeenteplein 17, 1730 Asse,
02 452 68 93

WERELDDAG
VERZET TEGEN ARMOEDE

Op donderdag 17 oktober is het ‘Werelddag van
verzet tegen armoede’. Een belangrijke dag om
aandacht te vragen voor de vele mensen die dag in
dag uit strijden tegen armoede.
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 op het
rekeningnummer van het OCMW BE95 0910 2210
9258 met de vermelding ‘Sociaal aan tafel’.
Informatie:
Sociaal
Huis
De
Kloosterstraat 10. T 0800 113 41 –
E dewegwijzer@opwijk.be

Wegwijzer,

DAG TEGEN KANKER
Op donderdag 17 oktober roept Kom op tegen
Kanker ons op om expliciet ons medeleven en
verbondenheid te tonen met kankerpatiënten en
hun naasten. Dit kan door het opspelden van een
geel lintje. Doe jij ook mee?

in
‘t Kapstokske
GEEF ZE EEN NIEUW LEVEN
Breng je spullen naar 't Kapstokske in de Kattestraat
nr. 18 om ze een nieuw leven te geven. Het gaat
hier om kleding en bijhorende accessoires die te
goed zijn om weg te doen. We doen graag een
warme oproep om regenlaarzen, jassen,
turnpantoffels en ook schooltassen voor de
kinderen binnen te brengen. Openingsuren:
woensdag en donderdag van 8.30 tot 12 uur, vrijdag
van 8.30 tot 12.30 uur en zaterdag van 9 tot 12 uur.
T 052 35 92 90 | E kapstokske@outlook.be.

BUURTZORG DEN HOPSTAAK
Dinsdag 22 oktober om 14 uur in zaal Satijn:
Mijmeren over Opwijkse caféverhalen uit de
goeien ouwen tijd samen met medewerkers
van het Opwijks archief – € 3.
Het Opwijks Gemeentearchief is op zoek naar straffe
verhalen en oude foto’s van het Opwijkse caféleven.
De zoektocht is de voorbereiding op Erfgoeddag
2020 dat ‘nacht’ als thema heeft. De initiatiefnemers
willen te weten komen welke cafeetjes vroeger echte
trekpleisters waren. Wat is er intussen gebeurd met
de verdwenen cafés? Waar was de jeugd welkom
of waar werd duchtig gekaart? Als jullie komen
luisteren naar of zelf vertellen over verhalen over
cafés in Opwijk die je zijn bijgebleven, voorzien wij
graag een pannenkoek.

Locatie:
Buurthuis
Zorgcampus
De
Oase,
Kloosterstraat 75. Meer info: T 052 36 59 49 –
E denhopstaak@opcura.be

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Vrijdag 18 oktober is het weer zover. Een dag om
te tonen hoe trots jullie zijn op jullie jeugdbeweging.
Kom in uniform naar school en ontvang een leuk
geschenk! Groeten vanwege de jeugddienst,
jeugdraad en Opwijkse jeugdbewegingen.

DIGITAAL INSCHRIJVINGSSYSTEEM
KLEUTER- EN LAGERE SCHOLEN
VAN START
Je kind inschrijven in school verloopt vanaf heden
heel wat eenvoudiger. Voortaan maken alle kleuteren lagere scholen van Opwijk (met uitzondering
van het buitengewoon basisonderwijs) gebruik
van het digitaal inschrijvingssysteem. Aandacht:
deze centrale inschrijvingsprocedure is enkel van
toepassing bij nieuwe inschrijvingen.
Het nieuwe inschrijvingssysteem is een gevolg
van de beslissing van de Vlaamse Regering om
kampeertoestanden voor de schoolpoorten zinloos
te maken. We vinden het zeer belangrijk om
iedereen dezelfde kansen te geven om zijn/haar
kind in te schrijven in een school naar keuze.
Het inschrijvingssysteem is van toepassing op
het schooljaar 2020-2021. De procedure en de
te volgen stappen worden uitgelegd in een
handige brochure. Deze kan je ook digitaal
terugvinden via
https://vrijetijd.opwijk.
be/digitaalinschrijvingssysteem-kleuter-enlagere-scholen. Belangrijk om doen: eerst wordt
het kind aangemeld, daarna schrijft men het in.
Aanmelden gebeurt door tijdens de voorziene
tijdsspanne via https://opwijk.aanmelden.in voor je
kind één of meerdere scholen van voorkeur aan te
duiden. Het is aangeraden om meerdere scholen van
voorkeur aan te duiden om je kansen tot inschrijven
te garanderen. Deze link is enkel toegankelijk tijdens
de aanmeldingsperiode. Na de aanmeldingsperiode
krijg je een aanmeldingsdocument met de gegevens
van de school waar je je kind kan inschrijven. Als
ouder maak je dan zelf een afspraak met deze
school om je kind in te schrijven.
De inschrijving van het kind is pas definitief van
zodra de leerlingenfiche ondertekend wordt in de
school zelf.
Deze aanmeldingsprocedure wordt georganiseerd
door de gemeente Opwijk in samenwerking met
de kleuter- en basisscholen: GBS De Boot Opwijk
- De Leertrommel Opwijk - De Duizendpootrakkers
Opwijk - Kleuterschool ’t Neerveldje Opwijk - ’t
Luikertje Nijverseel - De Lettertuin Droeshout - De
Knipoog Mazenzele.

PARTICIPATIEAVOND BLAUWE
ZONE STATIONSOMGEVING

Uit het jongste parkeerbeleidsplan blijkt duidelijk
dat verschillende blauwe zones in het centrum aan
herziening en/of uitbreiding toe waren. Tijdens de
participatieavond worden de voorstellen van het
adviesbureau, samen met de bewoners, besproken.
Deze participatieavond vindt plaats op donderdag
24 oktober om 19 uur in GAC II (trouwzaal),
Ringlaan 20 te Opwijk. Doelgroep zijn de bewoners
van de ruime stationsomgeving, maar iedereen is
welkom.

GEMEENTERAAD
De volgende gemeenteraad vindt plaats op dinsdag
22 oktober 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:
•
Openbare verlichtingsinfrastructuur Overdracht aan Fluvius – Goedkeuring.
•
MAT - Huishoudelijk Reglement
– Kennisneming.
•
BBC - Rapportering - Opvolgingsrapport 2019
– Kennisneming.
•
Blijdorp III - Algemene vergadering 10
december 2019 - Agenda - Mandaten
– Goedkeuring.
•
Infrax West - Algemene vergadering
in buitengewone zitting - Agenda
- Statutenwijzigingen - Mandaten
– Goedkeuring.
•
Iverlek - Algemene vergadering in
buitengewone zitting - Agenda Statutenwijziging - Mandaten – Goedkeuring.
•
Fluvius - Buitengewone algemene vergadering
- Agenda - Mandaten – Goedkeuring.
•
3Wplus - Omvorming tot intergemeentelijk
samenwerkingsverband onder vorm van
Dienstverlenende Vereniging - Aanduiding
vertegenwoordigers in overlegorgaan
– Goedkeuring.
•
Adviescommissie Derdewereldhuis Samenstelling adviescommissie 2019-2025 goedkeuring kandidatenlijst – Goedkeuring.
•
Centraal Kerkbestuur - Wijziging budget
2019 kerkfabriek Sint-Paulus-Opwijk, met
advies bisdom - budget 2020 en nieuwe
meerjarenplan 2020-2025 kerkfabriek SintJozef en Sint-Paulus kerkfabrieken met advies
bisdom – Goedkeuring.
•
Algemene vergadering OPcura Notulen algemene vergadering OPcura
– Kennisneming.
•
Patrimonium - Gratis grondafstand perceeltje
grond Nieuwstraat naar aanleiding van
omgevingsvergunning – Goedkeuring.
•
Patrimonium - Gratis grondafstand perceeltje
grond Neerveldstraat naar aanleiding van
omgevingsvergunning – Goedkeuring.
•
Patrimonium - Gratis grondafstand
perceeltje grond Hulst naar aanleiding van
omgevingsvergunning – Goedkeuring.
•
Adviescommissie sport - Kandidaturen 2019
– Goedkeuring.
•
Gemeentelijke verkeersadviesraad Kandidaturen 2019 – Goedkeuring.
•
Infrastructuur - Aankoop veegmachine
met een 5-jarig onderhouds- en
herstellingscontract – Goedkeuring.
•
Adviescommissie Vlaams beleid, integratie
en inburgering - Kandidaturen 2019
– Goedkeuring.
•
Gemeentelijke kinderraad Opwijk Oprichting gemeentelijke kinderraad Opwijk
– Goedkeuring.
•
Jeugdraad - Kandidaturen 2019 - 2020
– Goedkeuring.
•
Adviescommissie Lokaal Overleg Kinderopvang
en Huis van het Kind - Kandidaturen 2019
– Goedkeuring.
•
3WPlus Kinderopvang - Evaluatie
– Kennisneming.
•
Rollend materieel - Aankoop minibus voor
Schoolhuis - Goedkeuring
•
MOZA-IK - Beleid op leerlingbegeleiding
– Goedkeuring.
•
Convenant Groene Gordel - Vernieuwing
convenant toeristische werking 2020-2025
- Goedkeuring.
•
Gemeentelijke land- en tuinbouwraad Samenstelling 2019-2023 – Goedkeuring.

OCMW-RAAD
Aansluitend aan de gemeenteraad vindt de zitting
plaats van de Raad voor Maatschappelijk welzijn.
•
Aardgas-minimale levering aardgas tijdens
de winterperiode 2019/2020 - Tussenkomst
voor minimale levering van aardgas in de
winterperiode 2019/2020 – Goedkeuring.
•
MAT - Huishoudelijk reglement
- Kennisneming.
•
BBC - Rapportering - Opvolgingsrapport 2019
- Kennisneming.
•
Algemene vergadering OPcura Notulen algemene vergadering OPcura
– Kennisneming.

