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edito
Beste dorpsgenoot,
Bij het verschijnen van dit “infoblad” staan we aan het begin van een
nieuw cultureel seizoen. Jullie zullen begrijpen dat dit een bijzonder
feit is na bijna anderhalf jaar stilstand. Midden maart 2020 pleegde
een virus een ongekende coup op de wereldbevolking en kwam de
wereld tot stilstand. Het culturele leven was van de ene dag op de
andere volledig weggevaagd en de ene annulering volgde de andere
op aan een sneltreinvaart. Ik heb mooiere en betere tijden gekend als
schepen voor cultuur. Maar ook de meest verschrikkelijke rampen
zorgen soms voor ongekende hoogten. Zo was er bijvoorbeeld
“Kunstlicht” dat in de donkere winterdagen letterlijk en figuurlijk licht bracht in de surreële wereld van
dat moment. Het deed de vele honderden mensen, die de koude winteravonden hebben getrotseerd,
zichtbaar deugd.
Alle gemeentelijke diensten hebben hun beste beentje voorgezet in deze crisis en dat verdient zeker onze
appreciatie en erkenning. Zo ook onze dienst vrijetijd die de hele tijd in overdrive heeft moeten werken
om alle maatregelen die aangekondigd werden te “vertalen” en uit te leggen aan onze bevolking en onze
verenigingen. Daarom zijn we zo opgetogen dat we u onze nieuwe programmatie kunnen voorstellen voor
het seizoen 21-22. Het is eens wat anders dan de kommer en kwel van de laatste maanden. Jullie komen er
alles over te weten vanaf pagina 8.
We stellen jullie ook graag onze nieuwe dorpsdichter voor: Debby De Croes. Haar gedicht
“Opwijk bruist ook na corona” krijg je er gratis bij!
Verder in dit infoblad stellen we u de nieuwe afvalstraatjes voor en tegelijk krijgt u een beetje uitleg over
hoe ze te gebruiken. Onze bib zoekt nog boekenwurmen om in de leesjury te zetelen. Zij kiezen uit een
6-tal boeken de favoriet van Vlaanderen. Het nieuwe parkeerregime voor het centrum krijgt ook de nodige
aandacht en er worden ook tal van evenementen aangekondigd zoals de “Kadeekes in het park” en
“Vlaanderen Zingt” want we willen Opwijk terug doen bruisen!
Ga het dus vlug allemaal ontdekken in dit infoblad
en kom mee feesten, vieren en genieten van
cultuur (uiteraard coronaproof) want dat hebben
we allemaal toch zo gemist!

Jan Couck
Schepen van Cultuur, Kunstonderwijs, Informatisering,
Toerisme, Archief, Bibliotheek, Markten en kermissen
en Patrimonium (gebouwen)
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milieu

Plant je eigen bos dichtbij huis
Bossen beroeren iedereen.
Ze zijn belangrijk voor
planten, dieren en mensen.
We koesteren ze en willen er
meer. Daarom is het de ambitie
van de Vlaamse regering om
4.000 hectaren extra bos
te planten tegen 2024. De
overheid moedigt iedereen aan
om mee te werken: van lokale
overheden, verenigingen en
bedrijven tot burgers… zoals
jij! Want geef toe, hoe leuk zou
het zijn, je eigen bos dichtbij
huis en altijd bereikbaar?
Heb jij zin om een eigen bos te
planten, in je tuin of op een
nieuw stuk grond?
Dan kan je rekenen op een
stevig financieel duwtje in
de rug. De Vlaamse overheid
lanceert een nieuwe subsidie
voor grondeigenaars die hun eigen grond willen bebossen, tot wel 25.000 euro per hectare. Neem een kijkje
op www.bosteller.be/subsidies en bereken jouw mogelijke subsidie.
Ben je overtuigd en zou je er graag mee beginnen, maar weet je niet goed hoe?
Surf naar www.plantjeeigenbos.be en laat je contactgegevens achter.

Breng je oude afvalzakken binnen
Nog tot eind september 2021 kan je je overschot
aan oude afvalzakken binnenbrengen bij de
gemeentelijke diensten met terugbetaling van de
kosten. Dat geldt zowel voor een volle rol als nietgebruikte losse zakken (restafval/GFT).

rekeningnummer van de aanvrager:
• € 1,30/zak (60 liter – restafval)
• € 0,65/zak (30 liter – restafval)
• € 0,50/zak (60 liter – GFT)
• € 0,25/zak (30 liter – GFT)

Je kan daarvoor terecht bij de onthaalbalie GAC 1
(Marktstraat 55) tijdens de openingsuren. Geef je
oude afvalzakken af, samen met het ingevulde
aanvraagformulier dat je kan downloaden via
www.opwijk.be/oude-afvalzakken-formulier.
De terugbetaling verloopt via overschrijving op het

Hou er rekening mee dat de afvalintercommunale
uitsluitend nog restafval(huisvuil) en GFT-afval
meeneemt dat wordt aangeboden in de nieuwe
uniforme afvalzakken met het opschrift ‘Intradura’.
De blauwe PMD-zak kan je gewoon verder blijven
gebruiken.
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Nieuwe ondergrondse afvalstraten en
glasbakken
Voortaan kan je met een aantal afvalstromen terecht in de nieuwe ondergrondse glasbakken en afvalstraten.
Daarmee krijgen de Opwijkenaren nog meer mogelijkheden aangereikt, naast de bestaande huis-aanhuisophaling door afvalintercommunale Intradura en het recyclagepark. De infoborden aan de afvalsites
leggen stapsgewijs uit hoe je de nieuwe afvalstraten kan gebruiken.
Ondergrondse afvalstraten
De ondergrondse afvalbak voor papier & karton en
voor hol glas (wit/gekleurd) kan je gratis gebruiken.
Voor het gebruik van de ondergrondse afvalbak
voor restafval/huisvuil moet je wel betalen. Dat
gebeurt volgens het Diftar-systeem, waarbij je een
ander tarief betaalt afhankelijk van het type afval.
Je kan je persoonlijke toegangsbadge, waarmee je
toegang krijgt tot de afvalcontainer voor huisvuil,
rechtstreeks aanvragen bij Intradura. Voor meer
info: www.opwijk.be/ondergrondse-afvalstraat

De Boot/sporthal, Heiveld

Parking Hof ten Hemelrijk, Kloosterstraat

Parking kerk Nijverseel, Kerseveldmeers

Glasbakken
• Ondergrondse glasbakken (2): Nanovestraat
• Ondergrondse glasbak (afvalstraat):
De Boot/sporthal (Heiveld),
parking Dorp Mazenzele,
parking kerk Nijverseel,
parking Hof ten Hemelrijk (Kloosterstraat)

Parking feestzaal De Kersenpit, Dorp (Mazenzele)
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• Bovengrondse glasbak: hoek Ravensveld/
Heirbaan, s/o Vilvoorde (watertoren),
s/o Aalst (oude jongensschool)

milieu

Ken de papier- en kartoncontainer!
Naast de maandelijkse huis-aan-huisophaling
kan je als inwoner je papier en karton ook kwijt in
de ondergrondse containers. Die staan aan
De Boot/sporthal (Heiveld), parking De KersenpitDorp Mazenzele, parking Hof ten Hemelrijk
(Kloosterstraat) en parking kerk Nijverseel. Alleen…
laten sommigen hun papier en karton rond de
container achter, waardoor afval zich opstapelt,
buren zich ergeren én je een GAS-boete riskeert.
Vaak lijkt het alsof de container vol is omdat het
papier en karton niet los of verkleind in de gleuf wordt gegooid. Maak daarom thuis het karton klein
(tot max. 50 cm) met een schaar of mesje, of scheur het in stukken. Zo kan je dit vlot in de container gooien
bij aankomst. Probeer geen dozen te pletten of dubbel te vouwen, want het karton zal komen vast te zitten
en mensen na jou raken hun afval dan niet meer kwijt. Alvast bedankt voor je medewerking!

Verbeter mee de atlas van de waterlopen
Van 1 september 2021 tot en met 28 februari
2022 kan je het ontwerp van de digitale atlas van
de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de
publieke grachten inkijken en becommentariëren op
www.integraalwaterbeleid.be. De oude, analoge
atlassen van de onbevaarbare waterlopen worden
vervangen door een digitale atlas.
De informatie in het ontwerp voor die digitale
atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de
Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA) en bijkomende
opmetingen van waterlopen of grachten door
de waterloopbeheerders. Waterloopbeheerders
hebben grote inspanningen gedaan om die
informatie zo volledig en correct mogelijk op te
nemen. Maar mogelijks komt die informatie niet
volledig overeen met de situatie op het terrein,
bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht
plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht
werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via
een openbaar onderzoek.
Wanneer je vaststelt dat de loop, de breedte of
de diepte van een waterloop of publieke gracht
in jouw buurt niet overeenkomt met de weergave

in de digitale atlas, dan kan je dat melden.
Op die manier kunnen we samen de kwaliteit
van de atlas verbeteren. Alle informatie is te
raadplegen op www.integraalwaterbeleid.be/nl/
beleidsinstrumenten/digitale-atlas. Via deze site
kan je ook opmerkingen indienen. Daarnaast kan je
via mail ook terecht bij het gemeentebestuur van
Opwijk.
Meer info:
E stedenbouw@opwijk.be
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Handhavingsweek tegen
zwerfvuil en sluikstorten
Van maandag 4 tot en met zondag
10 oktober 2021 vindt in Opwijk de
Week van de Handhaving plaats.
Tijdens die week vragen we extra
aandacht voor sluikstorten en
zwerfvuil. Deze problematiek heeft
niet alleen een ernstige milieuimpact, maar kost lokale en andere
overheden ook handenvol geld.
Politie en gemeenschapswachten zullen in deze week
extra controles uitvoeren, overtreders aanspreken
en desnoods beboeten, en de sociale controle
aanzwengelen. Zo willen we de slagkracht van onze
gemeenschappelijke inspanningen vergroten, want
samen kunnen we een berg afval vermijden!

Wist je trouwens dat de gemeentelijke diensten
vorig jaar maar liefst 5,64 ton afval ophaalden van
de straatvuilnisbakjes en 5,82 ton zwerfvuil?
Los daarvan ruimden zo’n 180 vrijwilligers in Opwijk
nog een berg zwerfvuil op, waarvoor dank!

Schutkring om bijenziekte te bestrijden
De opgelegde maatregelen omvatten het verbod
tot verkoop, in de handel brengen, vervoer, verhuur,
lenen, ontlenen of zich ervan ontdoen van kolonies,
koninginnen, raten, korven, kasten of bijhorende
gereedschappen die voortkomen uit de haard of
uit de schutkring. Ook mogen verenigingen voor
bijenteelt voorlopig geen materiaal uitlenen aan
imkers uit de schutkring.

De bijenstand van een imker in Merchtem is besmet
met Amerikaans vuilbroed, een bijenziekte die wordt
overgebracht door een sporenvormige bacterie.
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen (FAVV) heeft rond de haard in de
Peisegemstraat een schutkring van 3 km afgebakend.
Een klein gedeelte van Opwijk (Eeksken-Broevink)
valt binnen deze schutkring, waardoor imkers verplicht
enkele maatregelen moeten volgen. De bijenziekte is
niet besmettelijk voor de mens.
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Amerikaans vuilbroed is een bacteriële broedziekte
van de honingbij. Jonge larven zijn het gevoeligst
voor de ziekte, oudere larven worden alleen
aangetast bij een vrij hoge infectiedruk. Amerikaans
vuilbroed kan de productiviteit gevoelig doen dalen
en het bijenvolk doen wegkwijnen.
Elke imker moet verplicht geregistreerd zijn bij het
FAVV, ongeacht het aantal bijenkasten in bezit.
Meer info:
www.favv-afsca.be/professionelen/erkenningen/
aanvraag.

milieu

Maak nog makkelijker
je afspraak in
het recyclagepark
In het recyclagepark kan je al langer terecht op
afspraak. Sinds kort kan je, via het afsprakensysteem
van Intradura, ook een account aanmaken. Zo moet
je niet meer elke keer opnieuw je gegevens invullen
(dat gebeurt voortaan automatisch bij elke nieuwe afspraak) en heb je steeds een overzicht van je lopende
afspraken en je historiek. Ook een afspraak annuleren
kan nu heel gemakkelijk. Maak je liever geen account
aan? Geen probleem, ook dan kan je gewoon een
afspraak voor het recyclagepark blijven maken.

Breng je asbestafval
veilig verpakt
naar het recyclagepark
Sinds begin 2021 is het verplicht om je asbestafval
verpakt aan te leveren in het recyclagepark. Dat kan
op twee manieren: in transparante plastic folie of in
speciale asbestzakken. Voor de doorzichtige folie
(minstens 0,1 mm dik) kan je terecht in een doe-hetzelfzaak. Gebruik stevige kleefband om luchtdicht
af te sluiten. De speciale asbestzakken kan je in het
recyclagepark aankopen, eventueel met een pakket
veiligheidskledij erbij. Je kan rechtstreeks betalen via
de betaalzuil in het recyclagepark.
• beschermmateriaal (1 wegwerpoverall, 1 paar
wegwerphandschoenen, 1 FFP3-masker): €
13,50/kit
• kleine asbestzakken voor kleine stukken of
leien (80 x 120 cm): € 0,50/zak
• grote asbestzakken voor 2 tot 3 platen (120 x
220 cm): € 1,25/zak
Meer info:
www.opwijk.be/asbest
www.ovam.be/omgaan-met-asbest
www.intradura.be/nl/asbesthoudende-materialensorterenvlaanderen.be

Meer info:
www.intradura.mijnrecyclagepark.be/reservations/nl.

1722 activatie

ik heb hulp nodig

wie bel ik?

Kan er een leven in gevaar zijn? Een brand?
nee

ja

Heb je hulp van de brandweer nodig?

ja

nee

Gebruik het
e-loket van de
brandweer

www.1722.be

Bel 112

of

Bel 1722

Bel altijd 112 in geval van brand
of levensgevaar!

1722 wordt geactiveerd bij risico
op storm of wateroverlast en is
geen permanent nummer.

Enkele voorbeelden

Enkele voorbeelden

Herstel
het zelf

of

Doe beroep
op een
gekwalificeerde
vakman

Zet je veiligheid op de eerste
plaats.

Enkele voorbeelden

gevaar op openbare
weg (boom op de weg,
losgeraakte dakpannen
en stenen,…)

grote schade
aan dak

schade aan tuinhuis

instortingsgevaar

water in de woning

omgevallen boom in de
tuin of tuin onder water

incident met gewonden

openbare weg onder
water

elektriciteitspanne

Neem bij een schadegeval contact op met je verzekeraar.

www.1722.be
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cultuur
GEMEENSCHAPSCENTRUM HOF TEN HEMELRIJK
Kloosterstraat 7 / 1745 Opwijk
T 052 36 51 08 / E gc.info@opwijk.be
www.opwijk.be

Tickets: https://reservaties.opwijk.be

ANIMATIE OP DE MARKT

VRIJDAGVOORMIDDAG 1 OKTOBER 2021

25-JARIG BESTAAN VAN DE OPWIJKSE MARKT
In oktober 1996 speelde Koninklijke Harmonie
De Volherding de eerste Opwijkse markt in. Dit jaar
dus tijd om het 25-jarig bestaan van de markt te
vieren! Volg onze infokanalen voor het volledige
programma. Het wordt alleszins een feesteditie met
muzikale en visuele animatie.
Locatie: markt centrum Opwijk.

HUISKAMERCONCERT

ZATERDAG 2 OKTOBER 2021 / 20u

ALEYDIS KWARTET

VIOLEN, ALTVIOOL EN CELLO
Vier jonge muzikanten uit het
Koninklijk Conservatorium van Brussel besloten in
2019 om de handen in elkaar te slaan. Het Aleydiskwartet was geboren. Ze namen deel aan een
masterclass in Schauffausen en speelden concerten
in Zwitserland en België. Violiste Chen Lim studeert
in de klas van Shirly Laub in Brussel. Ze speelde als
solist bij het Philharmonisch Orkest van Luik. Sarah
Bayens, eveneens violiste en klasgenoot van Chen
Lim, is concertmeester van het ‘Youth Orchestra
Flanders’. Daarnaast speelt ze bij het Vlaams
Symfonisch Orkest en Brussels Philharmonic. In
2018 won ze de wedstrijd Young Belgian Talent.
Israel Ruiz voltooide zijn bachelorstudies altviool
bij Elena Gil in RCSM ‘Victoria Eugenia’ in Granada
en bij Herbert Müller en Gertrud Weinmeister in
de ‘Musik und Kunst Privatuniversität’ in Wenen.
Hij volgde masterclasses bij Alexander Zemtsov,
Guy Ben Ziony, Razvan Popovici, Florent Bremond,
Paul de Clerck, Igor Sulyga en Françoise Gnerí.
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In 2019-2020 won hij de Orchestra Academypositie bij het symfonieorkest van de Munt en het
Nationaal Orkest van België. Hij voltooit momenteel
zijn Master aan het Koninklijk Conservatorium
Antwerpen bij Leo de Neve. Joachim Jamaer
behaalde zijn bachelordiploma cello in Brussel bij
Olsi Leka en studeert er momenteel nog verder
bij Jeroen Reuling. Hij zat een jaar op de Robert
Shumann Muziekschool in Düsseldorf. Naast heel
wat masterclasses, soleerde hij al bij verschillende
orkesten waaronder het St. Petersburg Youth
Symphony Orhestra. Het kwartet brengt voor
deze gelegenheid werk van Dvorak en Haydn. Ook
een hedendaags stuk zal niet ontbreken. Deze
voorstelling is toegankelijk wanneer je een beperkte
kennis van het Nederlands hebt.
Tickets: VVK: € 8 / Kassa: € 9 (incl. welkomstdrankje).
Locatie: De Boot, Heiveld 61.

HUMOR FAMILIE

ZATERDAG 16
OKTOBER 2021
/ 19.30u

PETER HENS

ROOKIE COMEDY
Eindelijk: een comedyvoorstelling voor
kinderen van 10-14
jaar én hun (groot)
ouders!
Peter mag een
weekendje babysitten
op de tieners van een
goede vriend. Als jonge
dertiger heeft hij er alle
vertrouwen in dat hij
snel goed zal scoren
bij Lieke en Daan.
Maar al snel ontdekt
hij dat hun leefwereld

mijlenver staat van de zijne en dat hij absoluut niet
mee is met Fortnite, Tik-Tok, sms-afkortingen of
Instagramwaardige outfits… Toch geeft Peter niet op
en probeert hij op zijn geheel eigen manier connectie
te maken met de twee tieners.
Rookie Comedy brengt de allereerste comedyvoorstelling ooit voor elk gezin met tieners (tot 14 jaar).
Doorspekt met humor uit zeer herkenbare situaties
voor jong én oud, afgewisseld met grappige liedjes
zoals de hit ‘Ik mag zijn zusje niet meer slaan’ en de
opvolger ‘Ik mag niet meer bijten in mijn broer’.
Peter Hens is bekend van ‘Voor de Leeuwen’
en ‘Belgium’s Got Talent’ en heeft al jarenlang
(podium)ervaring als (jongeren)entertainer.
Volgens Gazet Van Antwerpen schuilt er een beetje
Nonkel Bob in hem.
Tickets: VVK: kinderen € 10 / volwassenen: € 11
Kassa: kinderen € 11 / volwassenen: € 12
Leden Gezinsbond en houders lerarenkaart
krijgen €1 reductie.

THEATER

DONDERDAG 21 OKTOBER 2021 / 20.30u

ANNEMARIE PICARD

MIJN BRILJANTE SCHEIDING
I.s.m. Het Huis van het Kind Opwijk
Mijn Briljante Scheiding is een... nu ja, briljante
monoloog. Het personage Angele, verwikkeld in
een lang aanslepende echtscheiding, doet haar
verhaal op een eerlijke, confronterende en soms
pijnlijke manier, maar vol amusante anekdotes.
Het stuk springt van het tragische naar het
komische. Grappig, intelligent en vol emoties.
Met: Annemarie Picard
Tekst: Geraldine Aron
Regie: Machteld Timmermans
Tickets: VVK € 5 / Kassa € 7
Leden Gezinsbond krijgen € 1 reductie.
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cultuur
CULTUREEL SEIZOEN 2021-2022

GC HOF TEN HEMELRIJK
AVOND- EN FAMILIEVOORSTELLINGEN

TICKETS
BESCHIKBAAR
VANAF 28 AUGUSTUS
2021 OM 9 UUR

BESTEL JE TICKETS ONLINE VIA RESERVATIES.OPWIJK.BE
Kloosterstraat 7 / 1745 Opwijk / T 052 36 51 08 / gc.info@opwijk.be / www.opwijk.be

SEP/2021
MUZIEK / VOLKSFEEST
ZATERDAG 18/09/2021

JEUK LIVE BAND / 16.30u
VLAANDEREN
ZINGT / 20u
MUZIEK / SEIZOENSOPENER!
DONDERDAG 23/09/2021 / 20.30u

BELPOP BONANZA

TURA-SPECIAL (TRY-OUT)
LITERAIR FESTIVAL / POËZIE
VRIJDAG 24/09/2021 / 20.30u

DELPHINE LECOMPTE
BESCHERMVROUWE VAN
DE VERSCHOPPELINGEN

LITERAIR FESTIVAL /
WORKSHOP
ZONDAG 26/09/2021 / 11 en 13.30u

JUFFROUW E.

WORKSHOP UKELELE
LITERAIR FESTIVAL / FAMILIE
ZONDAG 26/09/2021 / 15u

ANNA’S STEEN

OLIFANT EN KROKODIL

OKT/2021

NOV/2021
FAMILIE
ZATERDAG 06/11/2021 / 15 en 17u

SINTVOORSTELLING
DE SPIEKPIETJES
MUSICAL
MUZIEK

DONDERDAG 25/11/2021 / 20.30u

STASH

WOLFMAN!

ANIMATIE OP DE MARKT
VRIJDAGVOORMIDDAG 01/10/2021

25-JARIG BESTAAN
VAN DE OPWIJKSE
MARKT
HUMOR - FAMILIE

ZATERDAG 16/10/2021 / 19.30u

PETER HENS

ROOKIE COMEDY
THEATER
LITERAIR FESTIVAL / FILM
ZATERDAG 25/09/2021 / 14u / 15u / 16u

JESSICA RAES
TRISKELION

© Tinne de Wilde

JAN/2022

DONDERDAG 21/10/2021 / 20.30u

TENTOONSTELLING

MIJN BRILJANTE SCHEIDING

DONDERDAG 13/01 T.E.M.
ZONDAG 23/01/2022
Zaal De Kersenpit

ANNEMARIE PICARD

i.s.m. Het Huis van het Kind Opwijk

LITERAIR FESTIVAL / MUZIEK
ZATERDAG 25/09/2021 / 19 & 20.30 u

CLOSE OPERA

TAKE-AWAYCONCERTEN
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RIK OLIEVIER EN
ACADEMIE VOOR
BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN
VAN SCHILDERKUNST TOT
INSTRUMENTENBOUW

WORKSHOP

MUZIEK – MIDDAGCONCERT

ZATERDAG 15/01/2022
EN ZONDAG 16/01/2022
van 14 tot 17u / Zaal De Kersenpit

ZONDAG 13/02/2022 / 15u

AQUAREL SCHILDEREN

LOUIS NEEFS

INTIEME
MINIATUURVOORSTELLING
ZATERDAG 19/03/2022 / 18.45 en 21u

STEFANIE CLAES
(LUCINDA RA)

WAT EEN LEVEN

MIA KERMIS

MUZIEK
DONDERDAG 27/01/2022 / 20.30u

APR/2022

RONNY MOSUSE
SOLO PLUS

MUZIEK OP DE MARKT
VRIJDAG 01/04/2022 / voormiddag

KATRIEN VERFAILLE
DONDERDAG 17/02/2022 / 20.30u

PIGEON ON PIANO –
DE KLEINSTE CONCERTZAAL
TER WERELD

DE VINYLVRETER

THEATER

HUMOR

PIV HUVLUV

DONDERDAG 08/04/2022 / 20.30u

LES TRUTTES

OH MY GOD – THE 25TH
ANNIVERSARY TOUR

FAMILIE
ZONDAG 30/01/2022 / 15u

BLAUWHUIS

MEI/2022

RICHARKEN

THEATER

FEB/2022

DONDERDAG 05/05/2022 / 20.30u

COMPAGNIE WOESTIJN

LEZING

MORGEN ZIJN WE
ALLEMAAL TERUG

ZATERDAG 05/02/2022 / 20.30 u

LIEVE BLANCQUAERT
LET’S TALK ABOUT SEX

MRT/2022

JUNI/2022

FAMILIE
ZONDAG 06/03/2022 / 11 en 15u

LES ZERKIENS

JUNI 2022

PARKENPARADE

DE SLAPENDE BERG

GRACIEUZE PARKEN EN
TUINEN IN DE GROENE
GORDEL

WORKSHOP
DONDERDAG 10/03/2022
& 17/03/2022 / 19u

INTERIEUROBJECTEN
IN BETON
© Lieve Blancquaert

FAMILIE

i.s.m. Toerisme Vlaams-Brabant

i.s.m. Avansa Halle-Vilvoorde

MEER DETAILS EN EEN OVERZICHT VAN DE HUISKAMERCONCERTEN VIND JE IN ONZE BROCHURE.
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bibliotheek

De dementiekoffer,
een koffer vol
mogelijkheden
In de bib van Opwijk kan je een dementiekoffer
uitlenen, boordevol informatie en persoonlijke
verhalen. Ook biedt OPcura op dinsdag
21 september 2021, Werelddag Dementie, en vrijdag
24 september 2021 een luisterend oor voor al wie
vragen heeft rond deze ingrijpende ziekte.
In september werken de bib, de dienst Welzijn
en OPcura samen rond het thema dementie, een
verzamelnaam voor verschillende ziektes waarbij de
hersenen info niet meer goed kunnen verwerken.

Concreet kunnen patiënten, mantelzorgers, familie
en vrienden in de bib terecht voor advies op maat.
Want dementie kent geen standaardoplossing en
vertaalt zich naar unieke levensverhalen.
Om kwaliteitsvol te leren leven met deze ziekte,
helpt OPcura je graag op weg. Op dinsdag 21 en
vrijdag 24 september 2021 zal de dementiespecialist
aanwezig zijn in de bib. Ook kan je dan de
dementiekoffer inkijken.

Jules gaat naar school!
En jouw kapoen?

Reserveer je zitje
in de Leesjury

Huppelt jouw
kindje straks
ook door de
schoolpoort
met het
kleurrijke tasje
‘Ik hou van
boekjes’ op
de rug? Dat kan… als je je verjaardagskaart nog snel
komt inruilen in de bib! Al 10 jaar stuurt de bibliotheek
van Opwijk elke inwoner die zijn tweede verjaardag
viert een speciale uitnodiging om een cadeautje op
te halen. Dat is dus de rugzak ‘Ik hou van boekjes’
waarin ook het voorleesboek ‘Jules gaat naar school’
van Annemie Berebrouckx zit. En het moet gezegd,
we hebben al heel wat tweejarigen blij gemaakt!
Dus, heb jij de verjaardagskaart van je (klein)zoon of
(klein)dochter nog niet ingeruild? Spring dan zeker
eens binnen in de bib! Voor alle duidelijkheid: aan dit
cadeautje zijn geen voorwaarden verbonden. Je kan
er zelf voor kiezen om je (klein)kind in te schrijven in
de bib, zodat jullie samen nog andere boekjes kunnen
lezen. Tot 18 jaar betalen kinderen sowieso geen
lidgeld.

De Leesjury in Opwijk komt ook volgend werkjaar
bijeen om de stemming over de beste jeugdboeken
van het jaar voor te bereiden. Daarbij breiden
we bij de jongeren uit tot 16 jaar… en zijn er nog
enkele plaatsen in de Leesjury vrij! Concreet krijg
je een selectie van 6 toffe boeken aangereikt
waarover je van gedachten kan wisselen met andere
boekenliefhebbers van jouw leeftijd.
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Nieuwsgierig? Kom dan zeker even luisteren naar
onze vrijwilligers die de leesjury begeleiden. Dat kan
in de bib op:
• zaterdag 4 september 2021, van 10 tot 12 uur
• dinsdag 7 september 2021, van 16 tot 19 uur
• woensdag 8 september 2021, van 14 tot 16 uur
• donderdag 9 september 2021, van 16 tot 19 uur
• zaterdag 11 september 2021, van 9 tot 12 uur
Je kan je dan ook al
inschrijven voor de Leesjury
tot 16 jaar. Opgelet, voor
kinderen van 8 tot 10 jaar
zijn alle Leesjury-plaatsjes
al ingevuld.

De bib is er ook voor slechtzienden!
Hou je van verhalen maar gaat je zicht wat achteruit,
heb je een leesbeperking of heb je moeite om een
boek vast te houden? Geen probleem, ook dan kan
je terecht in de bib van Opwijk. Wij bieden naast
e-readers met makkelijk leesbare schermen ook
een collectie boeken met een vergroot lettertype
en Daisy-luisterboeken.
Het aanbod boeken met een groter lettertype
is weliswaar beperkt maar wordt regelmatig
aangevuld. Zo koopt de bib stelselmatig nieuwe
boeken aan en wisselen we twee keer per jaar een
collectie van 100 boeken uit met bibliotheken in
de regio Noordrand. Daarnaast lenen we via een
samenwerking met de Luisterpuntbibliotheek
Daisy-luisterboeken uit. Sinds kort hebben
we ook meer actuele en in de media

besproken titels in huis! Let wel,
deze luisterboeken zijn exclusief
voorbehouden voor mensen met
een leesbeperking (minder scherp zicht,
lichamelijk probleem of ziekte waardoor je
moeilijk een boek kan vasthouden, dyslectisch,
anderstalig waardoor je minder makkelijk een
Nederlandstalig boek kan lezen…). Naast het
Luisterpunt-rekje voor volwassenen in de leeszaal,
vind je Daisy ook in het Taalpunt Nederlands en
in het EHBL-rek (Eerste Hulp Bij Leesmoeilijkheden)
in de jeugdafdeling.

Blader in de krant én het krantenarchief
Je favoriete krant lezen in de bib, het kan weer!
Omwille van de veiligheidsmaatregelen rond corona
was het lang niet mogelijk, maar intussen zijn jullie
weer van harte welkom om de papieren dagbladen
te doorbladeren.
Daarnaast kan je de verschillende kranten of
tijdschriften ook digitaal lezen via de Gopress
Kiosk. Surf in de bib op eender welk toestel – van
jou of van de bib zelf – naar bibliotheek.gopress.
be. Opgelet: met je eigen toestel moet je wel
de wifi van de bibliotheek gebruiken. Via een
abonnement op Gopress stelt de bib immers
ook een uitgebreide online krantencollectie ter
beschikking, met naast alle Vlaamse kranten
enkele Waalse en Nederlandse dagbladen en een
selectie tijdschriften. Op de bibliotheekwebsite kan
je naast het zoekvenster voor de catalogus klikken
op ‘krantenarchief’. Voor elke zoekopdracht die
je invoert, krijg je titels van artikels verschenen in
kranten en tijdschriften. In de bib zelf kan je dan
doorklikken om het volledige artikel te lezen.

Thuis of onderweg word je eerst gevraagd om je aan
te melden met je ‘Mijn bibliotheek’-profiel.
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cultuur

Het ga je goed, Albert…
In de vorige editie van ons infoblad maakten we bekend dat Albert De Vis de cultuurprijs had gewonnen.
Om gezondheidsredenen kon hij zelf niet aanwezig zijn op de uitreiking en nam dochter Nele zijn prijs in
ontvangst. Helaas overleed Albert op maandag 19 juli 2021. Op het moment van zijn overlijden was het
infoblad al in druk. Enkel in de digitale versie kon de gepubliceerde tekst nog worden aangepast. Wij willen
alsnog onze oprechte deelneming betuigen aan de familie.

Onze nieuwe dorpsdichter is Debby De Croes
Graag stellen we de nieuwe dorpsdichter voor, Debby De Croes (35 jaar), in het gewone leven
thuisverpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis in Asse.
achter de toog hielp, in het bestuur zat of aan de
kassa stond. Zelf ben ik laat beginnen studeren,
eerst als zorgkundige. Tijdens mijn zwangerschap
begon ik na te denken en wilde ik meer. Zo ben ik
dan verpleegkunde A2 gaan studeren, met mijn twee
kindjes die toen 2 en 15 maanden waren. Aansluitend
heb ik mijn bachelor verpleegkunde behaald en nu
in september start ik mijn postgraduaat palliatieve
zorgen.”
Heb je nog andere hobby’s
naast gedichten schrijven?
“Ik ga veel fitnessen bij Stamina Fitness, ik dans
heel graag en ga soms wandelen met vaste
wandelvrienden. Verder zijn mijn twee kindjes mijn
grootste hobby. Omdat ik hen in co-ouderschap heb,
probeer ik de week dat ze bij mij zijn helemaal in hun
teken te zetten.”

Hoe zou jij jezelf omschrijven?
“Geboren en getogen in Opwijk! Veel mensen zullen
me kennen van het jeugdhuis Nijdrop waar ik lang
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Vanwaar je passie voor poëzie?
“Mijn mama schreef veel gedichten en teksten. Ik heb
in het middelbaar ook kunstonderwijs gedaan, dus
het artistieke zit er wel in van mijn kindertijd. Toen ik
ontdekte dat ik heel makkelijk kon schrijven, en de
woorden soms uit mijn pen vloeiden, ben ik hiermee
verdergegaan. Uiteindelijk ben ik wel gestopt met
teksten op Facebook te posten, aangezien deze
schaamteloos geplagieerd werden. Buiten teksten
en gedichten heb ik ook al enkele huwelijksspeeches
geschreven voor kennissen die mij daarin
vertrouwden (lacht).”

Een van de opdrachten voor de kandidaten
dorpsdichter was een gedicht schrijven met als titel:

‘Opwijk bruist ook na corona!’
Ons mooie Opwijk ging mee gebukt onder de onzichtbare vijand.
Niets hadden de inwoners zelf nog in de hand.
Leven naar de regelgeving van bovenaf,
waarvan we soms eens dachten: “amai da’s straf!”
Maar Opwijk zal weer feest gaan vieren,
stilletjes aan dromen van weer met de benen zwieren.
Opwijk de bruisende gemeente geweten over alle grenzen,
gekenmerkt door de warmte en vriendelijkheid van onze mensen.
Ondanks de lange tijd binnen blijven die is geweest,
voelt de komende periode aan als een waar feest!
Gebruiken van ons gezond verstand moet er zijn,
anders zijn de gevolgen voor de zorg niet echt klein.
Opwijk toonde zich van zijn beste kant,
met al de samenhorigheid na de grote brand.
Bovenop de corona kregen we ook dit op ons bord,
maar de Opwijkenaar treurde maar heel kort.
De kracht die Opwijk toonde was fenomenaal,
dit weerspiegelde Opwijk helemaal.
Daarom ben ik ervan overtuigd dat Opwijk weer zal bruisen zoals nooit ervoor,
allemaal samen slaan we er ons zeker door.
Weer culturele activiteiten starten,
want ook hen speelt corona parten.
Laat de vieringen terug doorgaan zoals voorheen,
zodat je in kring kan vieren en niet alleen.
Heel veel leuke initiatieven werden opgestart,
dit verminderde in het algemeen wat onze smart.
Opwijk zal zeker terug bruisen na corona,
geen enkele gemeente doet ons dit na!
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welzijn

Gratis opvoedingsavond
"Assertiviteit bij kinderen"
Dinsdag 21 september 2021 - 19.30 uur
in Hof ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7
Tijdens deze sessie leren we hoe je samen
met je kind aan de slag kan gaan om
het te laten groeien in zijn zelfvertrouwen!
Inschrijvingen en info via
E huisvanhetkind@opwijk.be
of T 052 89 50 27

openbaar onderzoek

Op weg naar circulair bouwen
Hoe we bouwen en wonen heeft een grote impact
op onze CO2-voetafdruk. Precies daarom is de
omschakeling naar een circulaire bouweconomie
in Vlaanderen zo nodig. Het nieuwe ontwerpbeleidsprogramma ‘op weg naar circulair bouwen’
geeft vorm aan de circulaire ambities voor de
Vlaamse bouwsector voor de periode 2022-2030.
Voor de Vlaamse regering dit programma kan
goedkeuren, loopt er een openbaar onderzoek
van 16 augustus tot en met 15 oktober 2021.
Als gemeentebestuur brengen we de
Opwijkenaren hiervan graag op de hoogte.
De doelstellingen voor circulair bouwen in het
nieuwe beleidsprogramma dragen bij aan de
maatschappelijke uitdagingen die gekoppeld zijn
aan het inzetten van materialen en hulpstoffen.
De grootste focus ligt op het circulaire beheer van
materialen die zich in bestaande bouwwerken
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bevinden en op de circulaire keuzes bij het
ontwerpen en (ver)bouwen van nieuwe of te
vernieuwen bouwwerken.
Je kan het nieuwe ontwerp-beleidsprogramma
‘op weg naar circulair bouwen’ raadplegen via de
website van OVAM, of tijdens de openingsuren
inkijken bij de milieudienst van Opwijk (Ringlaan 20).
Voor eventueel bezwaar of opmerkingen kan je
terecht bij OVAM:
• per e-mail: beleidsplanbouw@ovam.be
• per post: OVAM, Stationsstraat 110, 2800
Mechelen.
Alle info:
www.ovam.be/nieuw-ontwerpbeleidsprogramma-op-weg-naar-circulairbouwen

gemeente

Zo parkeer je voortaan in Opwijk-Centrum
Woensdag 1 september 2021 staat te boek als de eerste schooldag… en de eerste dag van het nieuwe
parkeerbeleid in Opwijk. Daarbij is het centrum voortaan opgedeeld in vijf zones, met telkens een beperkte
parkeertijd tussen 9 en 18 uur. Makkelijker om in drukke straten een parkeerplaats te vinden én veiliger en
aangenamer voor bewoners en bezoekers. We zetten de nieuwe parkeerregels nog eens op een rij.
Kort parkeren met
parkeerschijf
In de vijf parkeerzones
kan je elke dag tussen
9 en 18 uur beperkt
gratis parkeren met
je parkeerschijf. Leg
deze duidelijk zichtbaar
achter de voorruit van je
voertuig en hou rekening
met de maximale
parkeertijd in de zone (30
minuten of 2 uur). Voor
9 uur en na 18 uur heb je
nergens een parkeerschijf
nodig.
Lang parkeren op gratis
parkings
Wil je graag langer je auto
kwijt in Opwijk? Dan kan
je gratis parkeren op een
van de vijf parkings op
wandelafstand van het
centrum.
Heb je een beperking en
ben je in het bezit van een speciale parkeerkaart?
Dan kan je onbeperkt in tijd parkeren met deze
vergunning. Leg deze duidelijk zichtbaar achter
de voorruit. Mantelzorgers en zorgverleners
moeten zich houden aan de geldende duurtijd
in de parkeerzone en gebruiken dus ook hun
parkeerschijf.
Onbeperkt parkeren met bewonerskaart
Woon je in een van de vijf parkeerzones?
Dan mag je in jouw zone onbeperkt gratis parkeren
met een bewonerskaart.

Heb je je bewonerskaart nog niet aangevraagd?
Surf naar www.opwijk.be/
bewonerskaart-aanvragen en volg de
verschillende stappen. Of kom langs in het GAC I
(Marktstraat 55), dan helpen we je verder.
Heb je nog vragen?
Check www.opwijk.be/uitbreiding-blauwe-zoneopwijk-centrum of contacteer onze diensten.
E dienstinfrastructuur@opwijk.be / T 052 36 51 36
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toerisme

Erembald Kravaal Happening 2021
Op zondag 19 september 2021 zetten we de hopcultuur van onze streek feestelijk in de kijker! Kom langs
op de feestweide aan de grens tussen Aalst en Affligem en beleef een gezellige, speelse en leerrijke dag
‘op den buiten’.
De Erembald Kravaal Happening kadert in het
strategisch project ‘Landschap van Erembald tot
Kravaalbos’ dat de kwaliteit van het landschap
en de landschapsbeleving in Aalst, Affligem,
Asse en Opwijk wil versterken. Afspraak aan
de hoploods in de Nedermolenstraat 130 in Aalst
of de Domentstraat 130 in Affligem.
Familiedag
Tussen 10 en 18 uur zijn er doorlopend tal van
activiteiten voorzien:
• Op de centrale feestweide geniet je van een
hapje en een drankje, muziekoptredens en
randanimatie. Aan de verschillende infostandjes maak je kennis met lokale verenigingen
die actief zijn rond landschapsontwikkeling en
landschapsbeleving of kan je proeven van (h)
eerlijke korte keten zoals kaas, honing,
streekbieren of hoeveproducten.
• Je kan je zitje reserveren voor een hoevepicknick ’s middags, zorgvuldig samengesteld
met producten van lokale landbouwers.
De band Suskewiet brengt tijdens de picknick
sfeer op de weide.

Nieuw leven voor de lokale hopcultuur
De locatie van deze Happening werd niet toevallig
gekozen. Tot de jaren tachtig was hier de hopcoöperatieve ASCO gevestigd. Dit jaar blazen we
de lokale hopteelt opnieuw leven in met de bouw
van een hoploods waar hopbellen geplukt kunnen
worden met een mobiele plukmachine. Check het zelf
tijdens de Happening, want september is traditioneel
de oogstmaand voor hopbellen. Op termijn willen we
de lokale hop verkopen aan streekbrouwerijen.
Natuur in de kijker
Op de feestsite zie je verschillende voorbeelden van
natuurbeheer: er zijn nestkasten voor vogelsoorten
en vleermuizen, een hoogstamboomgaard,
houtkantjes, ingezaaid bloemenmengsel… Informeer
je gerust bij de infostanden van de projectpartners.
Meer info?
E jeroen@rlsd.be / T 0473 52 56 68 /
W www.erembaldkravaal.be

• Van 14.30 tot 15 uur zie je de koperblazers van
Bacchus live aan het werk op het podium.
• Tijdens meerdere sessies kan je zien hoe
hopranken worden geoogst en geplukt.
Ook kan je een demonstratie volgen van een
schaapherder.
• Vanaf 10 uur rijden huifkarren doorlopend af en
aan tussen de feestweide en het gloednieuwe
hopmuseum dat werd ingericht aan de abdij.
Spring op de kar voor een rondrit of bezoek
het museum.
• Wie te voet of met de fiets het glooiende
landschap wil verkennen, kan op de Happening
terecht voor enkele uitgestippelde routes én
een verfrissend drankje achteraf.
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toerisme

Nieuwe fietsfiches
Geen nieuw fietsnetwerk… zonder nieuwe
fietsfiches! In het Toeristisch Infopunt
kan je ze gratis afhalen. Wat dacht je
van de Hoproute (36,8 km) langs de
hopvelden van Affligem, Asse en Opwijk
en een stukje oude spoorweglijn tussen
Londerzeel en Aalst? De Gambrinusroute
(32 km) neemt je dan weer mee langs
de gemeentes Londerzeel, Kapelleop-den-Bos en Meise. Goed voor een
fietstocht van brouwerij Palm via brouwerij
Duvel-Moortgat naar microbrouwerij De
Triest, met onderweg zicht op kasteel
Diepensteyn en Brabantse trekpaarden.
De Kanaalroute (48,2 km) leidt je langs
idyllische knotwilgenoevers en oude
watermolens, van Vilvoorde en Grimbergen tot Kapelle-op-den-Bos en Zemst.
En dan zijn er nog de Witte Goudroutes (46 & 48 km) langs de vele witloof- én aspergetelers in onze streek.

Hop hop… naar de hopplukdagen!
Aan het einde van de zomer zijn de sierlijke
hopranken op hun mooist. De vrouwelijke
hopbellen zijn bijna rijp voor de pluk en
verspreiden een zachte, zoete geur. Je kan
het niet missen als je door een van de oudste
hopstreken van het land fietst of wandelt. Wist
je trouwens dat je van hop heerlijke thee kan
maken waarvan je helemaal ontspant? Dat een
hopkussen je de mooiste dromen brengt? En
dat je met de lange hopranken sierlijke kransen
kan maken om je terras op te fleuren? Waar
wacht je nog (h)op? Pluk en feest mee tijdens
de hopplukdagen op:

© Jokko - Joris Bulckens

• 11 september 2021: Hopplukfeest in Affligem
• 11 september 2021: Hopdorp & Hopfeest in Asse
• 19 september 2021: Hoppige Erembald-Kravaal Happening in Affligem
• 26 september 2021: Hopfeest Opwijk
Check alle hop-uitstappen via www.toerismevlaamsbrabant.be/hop.
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Wandeling in de kijker:
Droeswandeling
Op het wandelnetwerk Brabantse Kouters kan je deze
mooie route
wandelen.
Tenminste… als je
voor geen kleintje
vervaard bent! Want
‘droes’ betekent
in Opwijk zoveel
als ‘duivel’ en
‘droeshout’ staat
voor moerassig bos.
De wandeling leidt
je door de vallei
van de Puttenbeek,
een zijrivier van de
Grote Molenbeek
en een van de
meest natuurlijke en
zuivere beken in de
regio. Het is meteen
ook de enige plek
in Opwijk waar een
natuurlijke rietkraag
‘de Putten’ van
deze oppervlakte
voorkomt.
De wandeling kwam
mee tot stand
dankzij Pasar Opwijk.
Vertrekken doe je
aan het Toeristisch
Infopunt in de
Kloosterstraat 7.
Volg de
knooppunten
707

706

714

715

719

402

400

401

720

… en pas op voor de droes!
Meer info? T 052 36 51 75 / E toerisme@opwijk.be

20 / Infoblad gemeente Opwijk / september 2021

721

712

709

708

707

toerisme

Feest in het Landschap: (her)ontdek de streek!
Trek op zondag 12 september 2021 naar Villa Beverbos in Wemmel voor een ontspannende of sportieve
namiddag. Tijdens het ‘Feest in het Landschap’, van 13 tot 18 uur, kan je de regio met de fiets, te voet of
al joggend verkennen. Genieten van livemuziek. Deelnemen aan een workshop ‘bushcraft’ of je aan een
bootjesrace wagen!
Alle activiteiten zijn gratis en er staat heel wat
op het programma. Zo zijn er allereerst de vele
wandelingen: langs de Groene Noordrand (6 km),
in het spoor van de Motte (8 km), een gezinstocht
(3 km), een gegidste natuurwandeling (6 km), een
gegidste natuurjogging (7 km)… of een stevige
wandeling (28,5 km!) door de Brabantse Kouters.
Stap dan om 8 uur in Wemmel op de gratis bus die je
naar Merchtem brengt, om van daaruit te starten tot
het eindpunt in Wemmel.
Meer fan van fietsen?
Je kan kiezen voor de Groene Noordrand (32 km) of
de Brabantse Kouters-route (15,8 km). Sowieso kan
je achteraf je dorst lessen of je honger stillen aan

de site van Villa Beverbos. Er zijn ook infostanden
van Regionaal Landschap Brabantse Kouters,
Natuurpunt Wemmel, de plaatselijke imker, het
lokaal project ‘voedsel en landschap’ en een
bloemzadenstand.
Verder kan je je uitleven met livemuziek en
zijn er verschillende workshops voor kinderen
zoals bushcraft, een bijenhotel maken of een
natuurworkshop. Ook kan je een yogales bijwonen,
deelnemen aan de bootjesrace, langskomen in
de voorleeshoek of een glaasje heerlijk sap persen
aan de persmobiel. Alle info en inschrijvingen
(workshops, gegidste wandeling, jogging, busrit)
via www.feestinhetlandschap.be.
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Schuilt er een burenbemiddelaar in jou?
Heb je zin om via bemiddeling de communicatie
tussen buren te herstellen en conflicten te
helpen oplossen? Ben je een integer persoon met
goede sociale en communicatieve vaardigheden?
Dan is de opleiding tot burenbemiddelaar
misschien wel iets voor jou!
Een blaffende hond, lawaaierige kinderen, overhangende takken, rondslingerende rommel, afvalverbranding… heel wat kleine, alledaagse problemen
en opgehoopte spanningen kunnen tot burenruzies
leiden en de sfeer in de wijk doen kelderen. Via de
methodiek van bemiddeling proberen gemeentes
en steden dergelijke conflicten op te lossen. Zo’n
bemiddelingsgesprek gebeurt door twee opgeleide
vrijwilligers, die worden bijgestaan door de lokale of
provinciale coördinator burenbemiddeling.
Wil jij graag je steentje bijdragen aan een beter
samenleven? Dan kan je de opleiding tot vrijwillige
burenbemiddelaar volgen. Je opleidingsniveau is
niet belangrijk. Ook kennis over de werking van
gemeente, politie en justitie is geen must – maar
wel mooi meegenomen natuurlijk. Belangrijker
is dat je een discreet persoon bent, sociaal en
communicatief onderlegd en dat je een neutrale en
onpartijdige houding kan aannemen. Ook moet je
bereid zijn om alle zes opleidingsdagen te volgen
en nadien tijd vrij te maken voor burenbemiddeling.
Vooraf is er een verkenningsgesprek waarin de
wederzijdse verwachtingen worden afgetoetst.

De opleiding is in het PIVO in Relegem (Asse)
gepland op:
• dinsdag 16 november, van 9 tot 17 uur
• vrijdag 19 november, van 9 tot 17 uur
• woensdag 24 november, van 9 tot 17 uur
• vrijdag 3 december, van 9 tot 17 uur
• vrijdag 10 december, van 9 tot 17 uur
• donderdag 16 december, van 9 tot 17 uur
Meer info of inschrijving?
E burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
T 016 26 78 41 /
W www.vlaamsbrabant.be/
burenbemiddeling

Elk plantje helpt een handje
Koop in september een plantje (€ 7) voor Kom op
tegen Kanker! Dat kan bij een van de honderden
enthousiaste plantjesteams van vrijwilligers tijdens
het Plantjesweekend op 17, 18 en 19 september. Je
treft hen aan winkels, op markten, aan huis … Of
shop je plantje online via de webshop tussen 30
augustus en 19 september. Voor jezelf, voor een
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dierbare of voor een zorgverlener. De kleurrijke
azalea’s worden milieuvriendelijk geteeld en
je haalt een echt Vlaams streekproduct in huis.
Met je aankoop draag je bij aan betere zorg voor
mensen met kanker en hun naasten.
Alle info: www.plantjesweekend.be

Fun voor 50-plussers!
Ben jij ouder dan 50 jaar? Proficiat… en welkom bij
de laagdrempelige sportactiviteiten in Opwijk! Want
samen met de adviescommissie senioren hebben
we een leuk aanbod uitgewerkt om samen meer te
bewegen. Voor een betere gezondheid en nog meer
fijne momenten samen.
Normaal vindt de Sporteldag op één dag plaats
in het park. Dit jaar moesten we creatief zijn en
hebben we de activiteiten – voor de veiligheid
van de deelnemers – gespreid over verschillende
data. Vrijdag 10 september 2021 sluiten we de
Sportelreeks af met een concert van ‘all times
music’ in de arena van Hof ten Hemelrijk en met
een fototentoonstelling van de Sporteldag over
de jaren heen. Kom gerust een kijkje nemen in de
namiddag in De Schuur. Je zit gezellig gespreid aan
tafeltjes in de Arena, een soort XL-café.

Als het weer een optreden in het park niet zou
toelaten, dan verhuizen we naar het jeugdhuis
Nijdrop.
De inschrijvingen voor het optreden werden
afgesloten eind augustus 2021. Ben je je tickets
vergeten te reserveren? Contacteer dan de dienst
welzijn, we bekijken of er nog tickets beschikbaar
zijn. Je betaalt 10 euro en ontvangt hiervoor
2 drankbonnetjes en na afloop van het concert
ook een maaltijd.
E welzijn@opwijk.be / T 052 89 50 27

(H)eerlijk vrijwilligerswerk!
Heb je nog wat tijd over die je leuk en zinvol wil
besteden? Dan is vrijwilligerswerk bij de Wereld
van Indra misschien wel iets voor jou! Deze vzw
begeleidt kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar
die problemen hebben op school. Een dag per week
kunnen ze bij ons terecht voor rust, voor een warm
onthaal of voor boeiende activiteiten. Elke jongere
krijgt een 1-op-1-begeleiding van afwisselende
begeleiders, op maat van wie hij is of wat zij kan of
graag wil leren.
Wij zoeken vrijwilligers en begeleiders, net als
mensen die graag praktisch willen helpen of een
passie hebben voor de natuur, de tuin, dieren,
houtbewerking, herstellen, een ambacht, een
handvaardige hobby... Verras ons met iets wat wij
(nog) niet kunnen of weten!

zoeken zinvolle
activiteiten
buitenshuis en
helpen graag
elders mee.
Neem gerust
een kijkje op
onze website of
sociale media
om ons beter te
leren kennen.
Ben je
geïnteresseerd of heb je nog vragen,
mail ons dan gerust! E info@wereldvanindra.be

Onze werking heeft dieren, een grote tuin en een
eigen huis ter beschikking waar we samen voor
zorgen. We klussen en knutselen, zijn graag in
beweging, trekken naar buiten te voet en op de fiets,
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OPcura

Startweek Lokaal Dienstencentrum
Den Hopstaak

Gezondheidspreventie, ontspanning, creativiteit en buurten zijn allemaal begrippen die we samen met
jullie inhoud willen geven. Zin om de werking van het lokaal dienstencentrum te leren kennen?
Van maandag 20 tot en met donderdag 30 september 2021 geven we het startschot en laten
we je graag – coronaproof – proeven van onze mogelijkheden.
De opening zelf staat gepland op donderdag 23 september 2021 mét een live jukebox met Danny Wuyts!
Maandag 20 september 2021
• Impressie van het dagelijks leven in
Zonnelied Optempo (gratis)
14-16u in Optempo, Kloosterstraat 50
Dinsdag 21 september 2021
• Workshop ‘zelf een haarband breien
of haken’ (gratis)
14-16u in zaal Aurelia, OPcura
• Kunstschatten in Opwijk en Opwijkse
kunstenaars gebracht door het Opwijks
gemeentelijk Archief, met taart en koffie
14-16u in zaal Satijn, OPcura
Serviceflatbewoners: € 2,
Externe bezoekers € 5
• Een luisterend oor of advies op maat
voor mensen met dementie en hun
mantelzorgers (gratis)
18-20u in de Opwijkse bibliotheek
Woensdag 22 september 2021
• Kaart- en rummikubnamiddag (gratis)
14-16u in zaal Aurelia Opcura
• Lezing Dr. Frank van Praet over de laatste
evoluties in de hartchirurgie (gratis)
vanaf 19u, zaal Satijn en Aurelia Opcura
Donderdag 23 september 2021
• Opening lokaal dienstencentrum,
in zaal Satijn en Aurelia, OPcura (gratis)
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-	Infostand voor vrijwilligers voor Opwijk
- Tentoonstelling Opwijkse pareltjes
(kunstwerken over Opwijk)
- Ontmoet je buren en bekijk welke route
de burencontactdoos heeft afgelegd
- Infopunt senioren
- Optreden Danny Wuyts
"The human Jukebox" met frietjes
14u30-16u in zaal Aurelia Opcura.
In zijn ‘Human Jukebox’ speelt en zingt deze
muzikale duizendpoot zowat elk verzoeknummer.
Dankzij zijn stemimitaties, humor en interactie met
het publiek belooft het een show vol ambiance,
luister- en dansplezier te worden. Kom dus zeker
genieten van onvergetelijke pareltjes die nauwelijks
nog op de radio worden gedraaid maar prachtige
herinneringen zullen oproepen. Vragen staat vrij…
al moet je wel een euro ingooien om jouw nummer
te horen. De opbrengst gaat naar de Stichting
Alzheimer Onderzoek die zich inzet om Belgisch
wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van
Alzheimer en andere vormen van dementie te
ondersteunen.

Vrijdag 24 september 2021
• Praattafel voor mantelzorgers (gratis)
10-12 u in zaal Koolwitje, OPcura
• Een luisterend oor of advies op maat
voor mensen met dementie en hun
mantelzorgers (gratis)
9-12 u in de Opwijkse bibliotheek
• Wegwijs in het gebruik van de openbare
fitnesstoestellen met begeleider (gratis)
14 u afspraak op de rotonde van OPcura
Maandag 27 september 2021
• Eerste hulp bij internet door
Elwyn Moerenhout (gratis)
9.30-12.30 u in zaal Satijn,
OPcura
Dinsdag 28 september 2021
• Bingokampioenschap met koffie en taart
9.30-12.30 u in zaal Satijn, OPcura
Serviceflatbewoners: € 2,
Externe bezoekers € 5

Donderdag 30 september 2021
• Pannenkoekenstaminee
t.v.v. cupcake-actie 2021
vanaf 14 u in zaal Aurelia, OPcura
Kom samen met familie en vrienden genieten van
een pannenkoek naar keuze ten voordele van de
Stichting Alzheimer Onderzoek.
Je kan ook vlaai en cake bestellen:
- 250 g zelfgemaakte vlaai voor € 5,
- 250 g cake voor € 4.
Geef je bestelling voor maandag 27 september
2021 door aan het onthaal, via E info@opcura.be of
T 052 36 59 40. Je kan je bestelling dan afhalen op
donderdag 30 september 2021.
Meer info?
W https://opcura.opwijk.be /
E denhopstaak@opcura.be / T 052 36 59 40

gemeente

Let op voor
internetfraude rond
COVID-certificaat
Er circuleren phishingberichten via
e-mail, zogezegd uit naam van ‘Zorg en
Gezondheid’. Via deze valse berichten wordt
er gemeld dat er “urgente document(en) in
uw 'My e-Box' in verband met uw COVIDcertificaat" ter beschikking staan. Met
een frauduleuze link proberen deze mails
persoons- en bankgegevens los te krijgen.
Blijf daarom alert en klik zeker niet op links
die je niet vertrouwt. Op www.vlaanderen.
be/consumentenbescherming/phishing
vind je meer info over phishing, over hoe je
een verdacht bericht kan herkennen en wat je
moet doen met phishingmail in je inbox.

Voorbeeld Phishing mail
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onderwijs

Op een schooljaar vol kleine gelukskes!
Het afgelopen schooljaar was het vaak aanpassen… waarbij we heel wat energie
haalden uit de ‘waardering en kracht van het positieve’. Ook dit schooljaar zullen
we deze pijler volop uitspelen in De Boot. Het voorleesboek ‘De geluksvogels’ zal
de inspiratiebron vormen voor het jaarthema 2021-2022. Zo willen we de leerlingen
laten groeien naar veerkrachtige en zelfbewuste jongeren die geloven in zichzelf.
Gouden Weken
Via kleine gelukskes van iedereen op school een
échte geluksvogel maken. Daarnaar streven we in
De Boot. Want geluk kan je voor een groot deel zelf
sturen. In september starten we met onze Gouden
Weken, waarbij we inzetten op verbondenheid in de
klas en werken rond openheid naar elkaar. Via tal van
activiteiten leren we elkaar kennen en respecteren.
Later verruimen we onze horizon met de Zilveren
Weken (groepsbinding over de klassen heen) en de
Bronzen weken (samenhorigheid en vriendschap).
Collectief leren
Voor elk leerjaar voorzien we een extra uur sociale
vaardigheidstraining (sova). Dat uur wordt gegeven
door een sova-trainer en vertrekt vanuit de methode
‘rots en water’. In De Boot plaatsen we collectief
leren en samenwerken boven competitie. Vanuit de
‘waardering en kracht van het positieve’ leren we

kinderen zorg dragen voor elkaar, brengen we de
motivatie van het kind in beeld en spelen we daarop
in. Zo handelen we vanuit het geloof in de groei en
ontwikkeling van elk kind. Op die manier stimuleren
we ook hun zelfsturing en zelfstandigheid. We laten
hen ervaren ‘ik kan iets en ik leer het alleen’. De
digisprong van minister Weyts, het inzetten van extra
digitale middelen voor de leerlingen en vormingen
voor het team, zullen hier zeker toe bijdragen.
Ontwikkelingskansen
Verder creëren we optimale ontwikkelingskansen door
in te zetten op ‘goesting in leren en lezen’. Lezen staat
volop in de schijnwerpers op school. Het Bootteam
werkt voortdurend aan een motiverende leesomgeving
door toffe leesplekken te creëren en hip leesmateriaal
aan te bieden. Het voorbereidend lezen bij de kleuters
stimuleren we door in elk kleuterjaar in te zetten op
lateralisatie en psychomotoriek.

varia Droogte 2020 erkend als ramp in Opwijk
De ernstige droogte tussen 15 maart en 15 september
2020 is door de Vlaamse regering als ramp erkend.
Ook Opwijk is opgenomen in de geografische
uitgestrektheid van deze ramp. Dat betekent dat je
een tegemoetkoming bij het Vlaams Rampenfonds
kan aanvragen als je toen schade hebt geleden.
De uiterste datum voor het indienen van je
aanvraag tot tegemoetkoming is vastgelegd op
31 oktober 2021. De gemakkelijkste manier is via
het e-loket van het Vlaams Rampenfonds: https://
authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin.
Zo ben je er zeker van dat je aanvraag tijdig, correct
en volledig werd ingediend.
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Je kan je aanvraag tot tegemoetkoming ook via
een schriftelijk formulier indienen. Download dit
formulier via de website www.vlaanderen.be/
schadevergoeding-vlaams-rampenfondsaanvragen en bezorg het ingevuld aan het
Vlaams Rampenfonds. Dat kan via mail naar
rampenfonds@vlaanderen.be of per brief naar
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken,
Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100 in
1000 Brussel.
Meer info?
E rampenfonds@vlaanderen.be / T 02 553 50 10

onderwijs

MOZA-IK trekt de Grote Plas over...
Richting het ‘Wilde Westen’ gaat de trek, in de eerste
week van het nieuwe schooljaar al. We gaan op
bezoek bij de indianen als oorspronkelijke bewoners
van Amerika. Maar is dat wel ‘woke’ in onze huidige
maatschappij? Of moeten we ‘natives’ zeggen?
Alleszins, voor de kinderen is het veel leuker en
eenvoudiger om rond indianen te werken en te
spelen. Hoe waren we zelf?!
De indianen staan gekend om...
• hun respect voor de natuur, voor Moeder
Aarde, Pachamama: dus werken we met
de leerlingen verder rond de acties van
Mooimakers, milieueducatie...
• hun moed en behendigheid: dus oefenen we
dat tijdens sport en spel
• hun prachtige pluimen en veren: dus gaan
we ‘pluimen’ uitdelen als een leerling dat
verdient
• hun vredespijp: dus gaat de
vredesopvoeding, de acties rond het stoppen
van pesten ook dit jaar sterk opgevolgd
worden
• hun handigheid in het maken van mooie
dingen, hun muziek, hun dansen:
dus staat er heel wat muzisch te gebeuren.

En dat allemaal in één week? We hebben gelukkig
een heel schooljaar lang. Maar we kijken eerst
samen naar een spannend, prachtig verhaal
(rond het kampvuur). Laat de trommels roffelen!

welzijn

Preventie &
hulpverlening rond
druggebruik
Drug- en alcoholproblemen zijn in elke stad
of gemeente een realiteit, ook in Opwijk.
Middelengebruik kan tot heel wat problemen
leiden: verkeersongevallen, vandalisme,
gezondheidsproblemen, huiselijk geweld,
vechtpartijen… Het gemeentebestuur wil deze
problematiek niet negeren en zet actief in op

preventie en hulpverlening. Heb je vragen over
je eigen druggebruik of dat van iemand uit je
omgeving? Heb je behoefte om erover te praten?
Of zoek je hulp? Check dan zeker de verschillende
mogelijkheden via onze webpagina
welzijn.opwijk.be/drugs-en-alcohol.
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Opendeurmaand in de academie
In september starten alle ateliers van de Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten (ABAK)
in code groen! We maken van deze maand meteen ook een opendeurmaand. Dus, kom gerust eens een
gratis proefles bijwonen of een babbeltje slaan met de leerkrachten.
Kinderen en jongeren
In september kunnen kinderen en jongeren tussen
6 en 18 jaar een gratis les volgen in het Beeldatelier.
Hier kan je tekenen, schilderen en bouwen, filmpjes
maken, met klei en collages werken én je heerlijk
laten inspireren door boeiende kunstenaars.
• 6- en 7-jarigen = 1e graad,
blokje van 2 lestijden per week Beeldatelier
• 8- tot 11-jarigen = 2e graad,
blokje van 2 lestijden per week Beeldatelier
• 12- tot 17-jarigen = 3e graad,
blok van 4 lestijden per week Beeldatelier
Volwassenen
In dit atelier vertrek je vanuit teken-, schilder- en
grafiekkunst. Je leert diverse materialen en technieken
kennen en maakt kennis met zowel traditionele
als audiovisuele media. Zo leer je o.a. de creatieve
mogelijkheden van je smartphone gebruiken.
Individuele begeleiding en feedback vanuit de groep
zorgen voor een inspirerend atelier. Je kan les volgen
op donderdag (18.30-22 uur) of zaterdag (9-12.30 uur).
• 18-plussers = 4e graad,
blok van 4 lestijden Beeldende en
Audiovisuele Kunsten (BAK)
Info & inschrijving
1e, 2e en 3e graad:
Sint Anna-site, Processiestraat 24
4e graad: GBS De Boot, Heiveld 61
De academie heeft ook filialen in
Liedekerke, Ninove, Oetingen en
Roosdaal. Het ruime aanbod vind je op
www.liedekerke.be/ABAK. Inschrijven kan
tot eind september, zolang er plaats is (de
website vermeldt welke groep volzet is).
E gabk@liedekerke.be / T 053 64 55 97
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VOLKS
Feest!

MET
KINDERANIMATIE

ZATERDAG 18 SEPTEMBER 2021
16.30 uur

JEUK
LIVE BAND

Het muziekfeest voor
elk gezin, van 0 tot 99 jaar.

20 uur

Vlaanderen Zingt
Hét meezingevenement
in Opwijk!
Met optreden van
de Wim Leys Band!

Locatie: Markt Opwijk-Centrum
Vrije toegang

De maximum toegelaten capaciteit kan beperkt worden volgens de geldende coronamaatregelen.

Alle info: vrijetijd.opwijk.be / T 052 36 51 08 / E gc.info@opwijk.be
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Cyclomedia maakt foto’s van Opwijk
De kans bestaat dat je binnenkort een auto van
Cyclomedia door de straten van Opwijk ziet rijden.
Deze camerawagen maakt, vanaf de openbare weg,
360 graden-panoramafoto’s van onze gemeente.
De foto’s worden onder meer gebruikt voor het
beheer van de openbare ruimte en als ondersteuning
bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen. Uiteraard
worden herkenbare personen en kentekens van
auto’s op de foto’s onherkenbaar gemaakt. Heb je
nog vragen? Dan kan je altijd contact opnemen met
Cyclomedia Technology, Postbus 2201 in 5300 CE
Zaltbommel.
E privacy@Cyclomedia.com

Snoei tijdig
overhangend groen

Help vuil verwijderen
van voet- en fietspaden
Als Opwijkenaar kan je ook helpen om onze fietsen voetpaden veilig te houden. Bijvoorbeeld door
bladeren te ruimen, of storend zand en grind te
verwijderen. Grind dat op het wegdek of op een
fiets- of voetpad terechtkomt, kan een gevaar
betekenen voor de weggebruiker: val van fietser,
beschadiging van autoruiten bij opspattend
grind… Anderzijds kan dit grind in een waterslikker
terechtkomen en zo het rioolstelsel verstoppen.

Ledverlichting
in Mansteen
Overhangende takken van bomen, struiken of
hagen kunnen tot gevaarlijke situaties leiden
op het openbaar domein. Niet alleen kunnen ze
weggebruikers hinderen, ze maken verkeersborden
of spiegels vaak ook ‘onzichtbaar’. Als gemeente
rekenen we daarom op jouw burgerzin en vragen
we om hinderlijk groen langs het openbaar domein
– maar uiteraard op jouw eigendom –
tijdig te snoeien. Zo houden we Opwijk samen veilig!
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Tegen 2030 wil netbedrijf Fluvius alle klassieke straatlampen ombouwen naar ultrazuinige ledverlichting.
Zo kunnen de openbare wegen beter verlicht worden
– veiliger en aangenamer – met een lager vermogen.
In de loop van september is Mansteen in Opwijk aan de
beurt. Tijdens de duur van de werken zal er gegarandeerd verlichting branden maar mogelijk wel met een
ander brandprogramma. Alle nieuwe ledtoestellen
worden ook gedimd volgens de geldende standaard.

Gemeente Opwijk & Jeugddienst–Jeugdraad organiseren:

Kadeekes
in het park

GRATIS
INKOM

ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
van 14 tot 17 uur

Spelnamiddag voor kinderen
met springkastelen,
schmink- en haarstand,
ballonnenplooier,…

Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk

Enkel bij goed weer.
Onder voorbehoud van de coronamaatregelen.

Alle info:

jeugddienst-jeugdraad Opwijk

V.U. Gemeente Opwijk, Ringlaan 20, 1745 Opwijk

PARK HOF TEN HEMELRIJK
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financiën

Financieel weetje over Opwijk
Ongeveer 45% van de inkomsten van onze
gemeente bestaat uit belastingen, met
als belangrijkste de opcentiemen op de
personenbelasting. De gemeente heft een
aanvullende belasting op de personenbelasting die
door de federale overheid wordt geïnd. In Opwijk
bedraagt die aanvullende belasting 7,8% – voor

Vlaanderen bedraagt het gemiddelde 7%. Dat
betekent dat het gemeentebestuur 7,80 euro krijgt
voor elke 100 euro aan personenbelasting die de
federale overheid int bij Opwijkenaren. Ondanks het
feit dat het percentage van de opcentiemen al meer
dan 10 jaar onveranderd is, schommelt de ontvangst
van jaar tot jaar.

Inkomsten opcentiemen personenbelasting
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Vanaf oktober geen huisvuil en GFT
meer op het recyclagepark
Vanaf vrijdag 1 oktober 2021 kan je niet langer
met je huisvuil/restafval en GFT-afval terecht
op het recyclagepark van Opwijk. Dat heeft het
gemeentebestuur beslist na aanhoudende klachten
over geuroverlast en ongedierte. Je kan je rest- en
GFT-afval uiteraard nog gewoon meegeven met
de tweewekelijkse ophaalrondes aan huis, in de
uniforme afvalzak van Intradura. Of je kan je huisvuil
zelf deponeren in de ondergrondse containers van
de afvalstraat aan:
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• De Boot/Sporthal, Heiveld
• parking kerk Nijverseel
• parking Dorp Mazenzele
(aan feestzaal De Kersenpit)
Let wel: voor het gebruik van deze ondergrondse
afvalcontainers voor huisvuil moet je betalen. Je
kan je persoonlijke kaart rechtstreeks aanvragen
bij Intradura. Laat dus nooit je restafval zomaar
achter, dat is sluikstorten.

25

JAAR

Opwijkse markt!

VRIJDAG 1 OKTOBER 2021

Fees t!

van 8 tot 12.30 uur

EDITIE!

Locatie: Markt Opwijk-Centrum
Vrije toegang

Alle info: vrijetijd.opwijk.be
T 052 36 51 08
E gc.info@opwijk.be
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V.U.. College van burgemeester en schepenen, Ringlaan 20, 1745 Opwijk

• Wedstrijd
• Straffe Streekproducten
• Goedgevulde goodiebag
• Voor elke bezoeker
een koffiekoek of bloem
• Animatie met o.a. Steltenkarakter De vier Seizoenen

Jongeren
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Weet je niet waar je met deze en andere vragen terechtkan?
Neem gerust contact op met de jeugddienst. Of beter nog, spring eens binnen in
het jongereninformatiepunt (JIP). De jeugddienst zet je op weg om zelfstandig informatie
te vinden en te verwerken. Je kan er informatie vinden over uiteenlopende thema’s:
school, werken, wonen, rechten en plichten, sociale zekerheid, gezondheid,
relaties, seksualiteit, verslaving, gezin en opvoeding …
Is informatie alleen niet voldoende, dan word je ondersteund om de stap
te zetten naar het juiste hulpverleningskanaal.
Een bezoek aan het JIP is gratis, anoniem en zonder
verdere verplichtingen.
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V.U.: College van burgemeester en schepenen, Ringlaan 20, 1745 Opwijk.

INFORMATIEPUNT

JONGERENINFORMATIEPUNT
(naast Jeugdhuis Nijdrop)

Kloosterstraat 9, 1745 Opwijk
T 052 36 51 60
E jeugddienst@opwijk.be
vrijetijd.opwijk.be/jongereninformatiepunt
Open:
- dinsdag van 15 tot 20 uur
- vrijdag van 15 tot 17.30 uur
- elke laatste woensdag van de maand
van 12 tot 15 uur.
- op afspraak
Voor jongeren van 12 tot 25 jaar.
Ook leerkrachten, CLB-medewerkers,
jeugdwerkers, … die op zoek zijn naar informatie
over thema’s die jongeren aanbelangen,
zijn welkom.

CHATTEN MET HET JIP
Bij een chatgesprek praat je met een deskundige van de jeugddienst.
Onze chatroom is open tijdens de officiële openingsuren van het JIP. Je
kan je verhaal vertellen, advies of hulp vragen. Je blijft altijd zelf bepalen
wat je nodig hebt. Een chatgesprek is beperkt in tijd, zodat ook anderen de
kans krijgen om te chatten. Indien er teveel oproepen tegelijk zijn, vragen
we je mogelijk om het later nog eens te proberen.
De chatknop vind je hier:
vrijetijd.opwijk.be/jongereninformatiepunt
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Activiteitenkalender
4 september t.e.m.
3 oktober 2021

september
T.e.m. zondag 5 september

Je kan als vereniging of organisatie je (niet-commerciële)
activiteit toevoegen aan de kalender. Stuur een e-mail naar
infoblad@opwijk.be met vermelding van de naam van de
activiteit, organisator, datum, tijdstip en locatie.
Recentste info over de coronamaatregelen op
www.opwijk.be en via onze andere communicatiekanalen.
ONDER VOORBEHOUD VAN DE GENOMEN CORONAMAATREGELEN

Zondag 12 september

Zondag 19 september

Fietstocht
Start 13u30 kerk Opwijk
org. Femma

1 Retro Tour – bewegwijzerde
rondrit voor oldtimer tractoren en
bromfietsen in Opwijk-Mazenzele
Vertrek: zaal Kersenpit
samenkomst vanaf 8.30 u
org. De Retro Mobielen

Kadeekes in het park
Hof ten Hemelrijk – 14 tot 17 u
org. gemeentelijke Jeugddienst
i.s.m. erkende jeugdwerkinitiatieven gemeente Opwijk en Nijdrop

Maandag 6 september

Maandag 13 september

Start 2 Run AC Opwijk
Gemeentelijke looppiste Heiveld
inschrijving vanaf 19 u
org. en info www.acopwijk.com
Callanetic
20u – Duivenzolder
GC Hof ten Hemelrijk
Org. Femma

Callanetic
20u – Duivenzolder
GC Hof ten Hemelrijk
Org. Femma

Callanetic
20u – Duivenzolder
GC Hof ten Hemelrijk
Org. Femma

7de fietszoektocht
org. CD&V Opwijk-Mazenzele

Donderdag 2 september

Dinsdag 7 september
HobbyKransje
van 9u tot 12u – De Waag
Org. Femma

Donderdag 9 september
Fietstocht
start 13u30 kerk Opwijk
org. Femma

Vrijdag 10 september
Slotactiviteit sportelen 2021
(VOLZET)
Arena Hof ten Hemelrijk
(bij slecht weer: Nijdrop)
13.30 tot 17 u
org. dienst Vrije Tijd

ste

Donderdag 16 september

Maandag 20 september

Donderdag 23 september

Uitstap Tour&Taxis + boottocht
vertrek station
Org. Femma

Belpop Bonanza Tura Special
(try-out) – tickets via
https://reservaties.opwijk.be
Hof ten Hemelrijk – 20.30 u
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk
Fietstocht
start 13u30 kerk Opwijk
org. Femma

Zaterdag 18 september

Vrijdag 24 september

Optreden Jeuk Live Band
vrije toegang
Markt centrum Opwijk – 16.30 u
Vlaanderen Zingt
vrije toegang
Markt centrum Opwijk – 20 u
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk

Delphine Lecompte –
‘Beschermvrouwe
van de verschoppelingen’
tickets via
https://reservaties.opwijk.be
Hof ten Hemelrijk – 20.30 u
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk
Kaarten OKRA
De Waag – 19.30 u
org. OKRA centrum

Fietstocht
start 13u30 kerk Opwijk
org. Femma

Vrijdag 17 september
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Zaterdag 25 september

Zondag 26 september

Woensdag 29 september

Boekenverkoop
Hof ten Hemelrijk – 9 tot 12 u
en 14 tot 17 u – org. Bib Opwijk
Mini boekenbeurs
Hof ten Hemelrijk – 9 tot 12 u en
14 tot 17 u – org. Bib Opwijk
Spreekuur de boekendokter
Bibliotheek Opwijk – 14 tot 17 u
org. Bib Opwijk
Jessica Raes – Film: Triskelion
vrije toegang
Hof ten Hemelrijk – 14, 15 en 16 u
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk
Muziek met Close Opera
Take Away Concerten
tickets via
https://reservaties.opwijk.be
Hof ten Hemelrijk – 19 en 20.30 u
org. Gemeenschapscentrum Hof
ten Hemelrijk
Tafelen met de Gilde
(eetfestijn)
Kersenpit Mazenzele org.
Koninklijke Sint Pietersgilde
Mazenzele

Spreekuur de boekendokter
Bibliotheek Opwijk – 14 tot 17 u
org. Bib Opwijk
Boekenverkoop
Hof ten Hemelrijk – 14 tot 17 u
org. Bib Opwijk
Signeersessie Wauter Mannaert
Hof ten Hemelrijk – 14 tot 17 u
org. Bib Opwijk
Hopfeest Opwijk
Hopveld, Steenweg op Vilvoorde
40 - org. Vrienden van de
Hop i.s.m. gemeente Opwijk &
Toerisme Vlaams-Brabant
Rommelmarkt
Centrum Opwijk – 13 tot 18 u
org. O.R.C.

Kookdemo
14u en 19u30 – Mai - org. Femma

Maandag 27 september
Callanetic
20u – Duivenzolder
GC Hof ten Hemelrijk
Org. Femma

Donderdag 30 september
Fietstocht
start 13u30 kerk Opwijk
org. Femma

Vrijdag 1 oktober
Animatie op de markt – 25-jarig
bestaan van de Opwijkse markt
Markt centrum Opwijk
voormiddag
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk

Zaterdag 2 oktober
Huiskamerconcert Aleydis
Kwartet – violen, altviool en cello
tickets via
https://reservaties.opwijk.be
De Boot, Heiveld 61, Opwijk – 20 u
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk

Zondag 26 september
Juffrouw E. – Workshop Ukelele
(leeftijd: 8 tot 12 jaar)
tickets via
https://reservaties.opwijk.be
Hof ten Hemelrijk – 11 en 13.30 u
org. Gemeenschapscentrum Hof
ten Hemelrijk
Familievoorstelling Anna’s
Steen – Olifant en krokodil
(leeftijd: vanaf 5 jaar)
tickets via
https://reservaties.opwijk.be
Hof ten Hemelrijk – 15 u
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk
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Vrienden van de Hop organiseert:

HOPOOGST
Feest
CORONAVEILIG
Zondag 26 september 2021
van 14 tot 17 uur
Kom genieten van het hopveld,
pluk samen met ons hop en ontvang
hiervoor een fles (H)Opwijk Blond!
Geniet van een lekker biertje.

Muzikale omlijsting
door The Real Music Band !
Hopveld Molenkouter
Steenweg op Vilvoorde thv nr. 40+

© foto’s: Lander Loeckx
i.s.m. gemeente Opwijk en provincie Vlaams-Brabant

Burgerzaken

De volgende
gemeenteraad en raad
voor maatschappelijk
welzijn vindt plaats op
dinsdag 21 september
2021 om 20 uur, via onze
digitale kanalen brengen
we je op de hoogte van
de praktische organisatie.

Geboren:
Jette September, dochter van Katrien en Eva Mostrey
13/05/2021, Nanovestraat 11/0101.
Jisse Robberecht, zoon van Robberecht Elke,
23/06/2021, Bunderstraat 12.
Overleden:
De Vis Albert, 65 jaar, echtgenoot van Diane Pieters
† 19/07/2021, Esp 88.

ALGEMENE
CONTACTGEGEVENS
Gemeentelijk Administratief
Centrum (GAC I)
Marktstraat 55
Gemeentelijk Administratief
Centrum (GAC II)
Ringlaan 20
tel 052 36 51 11
e-mail: info@opwijk.be
www.opwijk.be

Antonis Inge, 66 jaar, echtgenote van Janssen Walther
† 20/07/2021, Stationsstraat 61.
Meskens Elisa, 100 jaar, weduwe van Joostens Petrus
† 22/07/2021, Kloosterstraat 75.
Sarens Jozef, 68 jaar, echtgenoot van Verhulst Monique
† 23/07/2021, Bunderstraat 2.

Maandag tot vrijdag
van 9u tot 12u
Dinsdagnamiddag
van 13.30u tot 16u
(niet in juli en augustus)
Dinsdagavond van 18u tot 20u

De Geest Simonne, 89 jaar, echtgenote van Vermeir Jan
† 05/08/2021, Baardegemstraat 5.
Gehuwd:
Benjamin De Medts en Charlotte Verdoodt,
Waaienberg 50, op 07/08/2021.

Je kan de burgemeester en
schepenen altijd contacteren
om een afspraak te maken via
bovenstaande gegevens.
Omwille van de huidige
coronamaatregelen zijn er
momenteel geen zitdagen.

Matthias Brodelet en Delespes Line,
Klei 223, op 13/08/2021.
Jordi Meskens en Eveline Moyson,
Kruiskensveld 1, op 13/08/2021.
Robin Roels en Laura Cherretté,
Molenstraat 8, op 14/08/2021.

AFSPRAAK MAKEN MET DIENST BURGERZAKEN
Het is mogelijk om online een afspraak te maken via afspraken.
opwijk.be. Wie niet over een internetverbinding beschikt, kan nog
steeds afspreken via T 052 36 51 03.

Adres briefwisseling:
College van burgemeester
en schepenen GAC II - Ringlaan 20 1745 Opwijk
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GC HOF TEN HEMELRIJK EN BIBLIOTHEEK OPWIJK ORGANISEREN

LITERAIR FESTIVAL 2021
Bestel je tickets online via reservaties.opwijk.be

vrijetijd.opwijk.be | 052 36 51 08 | gc.info@opwijk.be | bibliotheek@opwijk.be

MUZIEK / SEIZOENSOPENER!

donderdag 23 september / 20.30u

BELPOP
BONANZA
TURA SPECIAL
(try-out)

POËZIE

vrijdag 24 september
20.30 uur

DELPHINE
LECOMPTE

BESCHERMVROUWE VAN
DE VERSCHOPPELINGEN

FILM

zaterdag 25 september / 14-15-16 uur

JESSICA RAES
TRISKELION

MUZIEK

zaterdag 25 september
19 en 20.30 uur

CLOSE OPERA

TAKE AWAY
CONCERTEN

TWEEDEHANDS

zaterdag 25 september / 9-12 & 14-17 uur
zondag 26 september / 14-17 uur

BOEKENVERKOOP
LEESTIPS

zaterdag 25 & zondag 26 september
14-17 uur

SPREEKUUR
DE BOEKENDOKTER
WORKSHOP

zondag 26 september
11 & 13.30 uur

JUFFROUW E.

WORKSHOP UKELELE

STRIPS

AUTEURS-ILLUSTRATORS

zaterdag 25 september
9-12 uur & 14-17 uur

MINI BOEKENBEURS

met Dirk Willaert (Destelbergen), Emy Geyskens (Asse),
Jessica Raes (Mazenzele), Mario Boon (Gent), Melissa Muys
(Dendermonde), Nikola Ioa (Moorsel), Patricia De Landtsheer
(Dendermonde), Shirow di Rosso (Merchtem), Tim Bolsson
(Londerzeel) en Yasmine Stalpaert (Brussel).

SIGNEERSESSIE
WAUTER MANNAERT
FAMILIE

zondag 26 september
15 uur

ANNA’S STEEN

OLIFANT EN KROKODIL

V.U.: College van burgemeester en schepenen, Ringlaan 20, 1745 Opwijk.

zondag 26 september / 14-17 uur

