Nieuwsbrief
GEMEENSCHAPSCENTRUM
VRIJDAG 24 MEI
Quiz
Kersenpit org. Wolven Opwijk
ZATERDAG 25 MEI
Opendeur in de Academie beeldende en
audiovisuele kunsten
Processiestraat 24 org. gemeente Opwijk
ZONDAG 26 MEI
Rommelmarkt
Opwijk centrum – 12.30 u - org. ORC
WOENSDAG 29 MEI
Première kortfilm ‘Moederdag 1984’ van Opwijkenaar Geert Segers (VOLZET)
Hof ten Hemelrijk – 20u - org. i.s.m. gemeenschapscentrum Opwijk
NIEUWS VANUIT HET GEMEENSCHAPSCENTRUM
AVONDMARKT IN OPWIJK – vrijdag 14 juni vanaf
17 uur.
Met tal van kramen. Om 20 uur is er het optreden van
de coverband QUEEN VISION!
Ambiance verzekerd!
ZATERDAG 15 JUNI OM 9 UUR
START TICKETVERKOOP CULTUURPROGRAMMA
2019-2020
Vanaf dit moment kan je online tickets bestellen via
https://reservaties.opwijk.be.
Wij hebben er voor gezorgd dat groot, klein, jong en
oud aan hun trekken komen: theater, muziek, humor,
familievoorstelling,… Nieuwsgierig? Hou jullie brievenbus in het oog.

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 23 mei
DE BUYSSCHER, Steenweg op Brussel 138,
1745 Opwijk, 052 35 85 85
EMANUEL, Sint-Gillislaan 68, 9200 Sint-Gillis-BijDendermonde, 052 21 19 54
Vrijdag 24 mei
TEIRLINCK, Dries 42, 9255 Buggenhout (Opdorp),
052 33 55 58
MAST, Nieuwelaan 1, 1785 Brussegem, 02 461 13 26
Zaterdag 25 mei
BOGAERT, Leireken 132, 1785 Merchtem,
052 37 18 45
TEIRLINCK, Dries 42, 9255 Buggenhout (Opdorp),
052 33 55 58
Zondag 26 mei
VINCK, Maurits Sacréstraat 56, 1785 Merchtem,
052 37 22 24
STUEREBAUT, Raymond Uyttersprotstraat 22,
9310 Moorsel, 053 21 13 26
Maandag 27 mei
BRESSELEERS – VAN DER CRUYCE, Kerkstraat 107,
9255 Buggenhout, 052 33 23 10
VOORUIT 21, Scheepswerfstraat 17, 9200 Baasrode,
052 33 24 27
Dinsdag 28 mei
DELCOURT, Rozenlaan 6, 1730 Mollem, 02 452 68 92
BRESSELEERS – VAN DER CRUYCE, Kerkstraat 107,
9255 Buggenhout, 052 33 23 10
Woensdag 29 mei
VINCK, Maurits Sacréstraat 56, 1785 Merchtem,
052 37 22 24
STUEREBAUT, Raymond Uyttersprotstraat 22,
9310 Moorsel, 053 21 13 26
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BUURTZORG DEN HOPSTAAK
Dinsdag 28 mei om 14 uur:
Zangstonde onder leiding van Jan Couck en muzikale ondersteuning van Paule Corthier – € 3. Kom
zingen en genieten van de mooie melodieën tijdens
deze muzikale namiddag.
Handwerk in Den Hopsteek
Iedereen met interesse in handwerk (breien, naaien,
haken,…) gecombineerd met een gezellig samenzijn is
deze namiddag welkom. Vrijwilligers helpen je graag
op weg, geven inspiratie of een warme wollige babbel.
Brei het voort…
Locatie: Buurthuis Zorgcampus De Oase, Kloosterstraat
75. Meer info: T 052 36 59 49 –
E denhopstaak@opcura.be.

ENQUETE NAAR
ARBEIDSKRACHTEN 2019
Statbel, het Belgisch statistiekbureau, en Eurostat organiseren sinds 1983 de “Enquête naar de Arbeidskrachten” bij 20.000 huishoudens. Deze enquête brengt
voor elk gezinslid van de deelnemende huishoudens de
werksituatie in kaart. Deze keer gaan de enquêteurs op
pad in Nijverseel vanaf 27 mei, dit gedurende een
periode van 3 weken. Meer informatie over het onderzoek: https://statbel.fgov.be/nl T 0800 120 33 (gratis).

FAMILIEPICKNICK 2019
NU INSCHRIJVEN
Zaterdag 8 juni 2019 van 11 tot 15 uur in het park
van het Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk,
Kloosterstraat 7 te Opwijk. Met animatie:
OUDER-KIND YOGA – VERTELHOEKJE - MUZIEK EN
DANS - CREATIEF MET SNOEIHOUT - KAPSALON
EN GRIMMEN - PICKNICKEN IN HET PARK.
Deelname: € 1 per persoon. Inschrijven ten laatste
op maandag 27 mei via huisvanhetkind@opwijk.be.
Je kan ook cash komen betalen aan het loket van het
Sociaal Huis De Wegwijzer, Kloosterstraat 10 te Opwijk.
Deelnemen kan enkel door inwoners van Opwijk. De animatie is afgestemd op kinderen t.e.m. 12 jaar. Laat je
kinderen altijd door een (groot)ouder vergezellen. Zorg
voor een dekentje, wij zorgen voor de stoelen.
Alle info: T 0800 113 41 - E dewegwijzer@opwijk.be.
www.opwijk.be.

TE KOOP SKATEPARK
Zoek je nog een origineel geschenk voor Vaderdag?
Door de installatie van een gloednieuw skate- en BMXpark is het oude overbodig geworden en mag het weg.
Het bestaat uit verschillende componenten. Prijs overeen te komen. Contacteer de jeugddienst en doe een
bod: jeugddienst@opwijk.be – T 052 36 51 60. Het oude
skatepark bevindt zich in het park van Gemeenschapscentrum hof ten Hemelrijk, Kloosterstraat 9 te Opwijk.

KYOTOMOBIEL KOMT TERUG
Vanaf maandag 27 mei tot vrijdag 7 juni staat de
mobiel weer op de parking van Gemeenschapscentrum Hof Ten Hemelrijk. De Kyotomobiel is vrij te
bezoeken op dinsdag van 16 tot 19 uur, op woensdag
van 12 tot 15 uur en op vrijdag van 9 tot 12 uur.
In de Kyotomobiel krijg je gratis informatie over isoleren en energie. Je kan er het warmteverlies van je
woning bekijken via de thermografische luchtfoto.
Wie een energierenovatie uitvoert in de woning heeft
daar alleen maar voordelen bij. De energiefactuur valt
lager uit door een verminderd energieverbruik, en het
wooncomfort en de waarde van de woning neemt toe.
De verminderde CO2-uitstoot is daarbovenop goed
voor het klimaat. Meer info: kyotoindewijk@3wplus.be.

OPROEPINGSBRIEF NIET
ONTVANGEN?
Een dubbel kan worden afgehaald bij de Dienst Burgerzaken (Marktstraat 55) tot vrijdag 24 mei 2019 of op de
verkiezingsdag op het gemeentelijk secretariaat in de
inkomhal van de sporthal.
Meer inlichtingen: Burgerzaken – T 052.36 51 42.

GRATIS BLOEMENZAAD

GEMEENTERAAD

De bij is de belangrijkste natuurlijke helper bij de bestuiving van veel waardevolle land- en tuinbouwgewassen en wilde flora. Wist je dat de meeste gekweekte
fruitsoorten afhankelijk zijn van kruisbestuiving door de
honingbij? De voorbije jaren luidde de alarmklok over
de afname van de bijenpopulaties alsmaar luider. Dit
is een verlies voor land- en tuinbouw én biodiversiteit.

De volgende gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 28
mei 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:
• EthiasCo - Vertegenwoordiger - Agenda - Mandaat
- Goedkeuring.
• Intradura - Algemene vergadering - Agenda Mandaten - Goedkeuring.
• Infrax West - Algemene vergadering - Agenda Mandaten – Goedkeuring.
• Iverlek - Algemene vergadering - Agenda - Mandaten
– Goedkeuring.
• Haviland - Algemene vergadering - Agenda Mandaten – Goedkeuring.
• Havicrem - Algemene vergadering - Agenda Mandaten – Goedkeuring.
• Gemeenterekening 2018 - Goedkeuring van de
gemeenterekening 2018 – Goedkeuring.
• Zefier - Garantieverklaring strategische participaties
– Goedkeuring.
• Straatnaamgeving nieuwe straatnaam gedeelte
tussen de Heirbaan en de Vitsgaard – definitieve
beslissing – Goedkeuring.
• Patrimonium - Gratis grondafstand perceeltje grond
Specht naar aanleiding van een verkavelingsvergunning – Goedkeuring.
• Ondergrondse afvalstraat De Boot - Sporthal Aankoop en levering van een ondergrondse afval
straat – Goedkeuring.
• Reglement materiële tussenkomst voor personen
met chronische incontinentie, met permanente sto
maproblematiek en die nierdialyse aan huis
ondergaan - Administratieve vereenvoudiging
reglement – Goedkeuring.

Wat kan jij doen ?
• Zaai een bloemenakker
In een bloemenakker zit een divers mengsel van stuifmeelrijke bloemen, de ideale maaltijd voor bijen.
Bovendien kan je zelf genieten van een kleurrijke
bloemenpracht vanaf de lente tot het najaar. Zaaien
kan vanaf eind maart tot eind augustus.
• Nestjes voor bijen
Naast voldoende voedsel hebben bijen ook behoefte
aan een nest, liefst in de nabijheid van bloemrijke planten. Je kan je steentje bijdragen door:
-Bijenhotels of –kastjes te plaatsen in de tuin.
-Dode planten met holle stengels of uitgeholde
bomen te behouden.
-Zelf blokken hout met gaten in te voorzien.
Haal een gratis zakje bloemenzaad af bij de
milieudienst – GAC 1, Marktstraat 55.
Met 1 zakje (20 gram) kan je 40m² inzaaien. Het bloemenzaad is een mengsel van dille, blauwe korenbloem,
grote klaproos, boekweit, gele ganzenbloem, slangenkruid, muskuskaasjeskruid en akkervergeet-mij-nietje.
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