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edito
Beste dorpsgenoot
Je hebt het ongetwijfeld al gemerkt. Het zomert in onze gemeente die
weer bruist als vanouds. Een kermis, een buurtfeest, een terras met
een frisse pint, een sportieve activiteit, een jaarmarkt, een muzikaal
intermezzo, noem het maar op. Voor ieder wat wils. Twee jaar hebben
we ons noodgedongen aan allerlei coronaregels moeten houden. Fijn om
te merken dat de afstand tussen ons allemaal letterlijk en figuurlijk terug
normaal is.
Dat de zon volop haar werk doet, is mooi meegnomen. Maar wees maar zeker dat de gemeentelijke
dienstverlening tijdens deze zomermaanden ook gewoon op volle toeren draait. Veilig, groen, Vlaams en
warm blijven de woorden die bij onze gemeente horen. Daar werken we elke dag aan verder. In dit infoblad
vind je dan ook artikels met meer uitleg over het SAVE-charter dat we als gemeente ondertekenden.
Daarnaast pakken we de kruispunten van de gewestwegen aan. En tot slot zorgen we er voor dat de
ledstraatverlichting vanaf nu dieper dimt. Veiligheid voor iedereen, ook tijdens de donkere uren van de dag.
Als toetje in deze Opwijk Info misschien wat saaiere materie. Een update over onze financiën. We werken
met jouw belastingsgeld, weet je wel! Dan is het onze plicht om daar transparant over te communiceren en
zorgvuldig mee om te springen. Deze keer lichten we de vaste, terugkerende uitgaven toe. Of om het met
een boekhoudkundige term te zeggen: de exploitatie-uitgaven.
Ik eindig waarmee ik dit voorwoord begon. Geniet van het bruisende karakter van onze gemeente. Graag zet
ik dan ook ons gemeenschapscentrum in de spotlights. Meer informatie over de seizoensopener Laïs vind je
verderop in dit nummer. Geen idee hoe het met die van jou gesteld zijn, maar mijn vocale capaciteiten zijn
zeer beperkt. Toch zal het mij er niet van weerhouden om in september weer deel te nemen aan Vlaanderen
zingt. Vorig jaar organiseerden we de eerste editie. Jong en oud, je komt toch ook meezingen? Dit was zo’n
succes, dat een tweede editie niet kon uitblijven.
Maak er, samen met al wie je dierbaar is, een deugddoende zomer van.
Inez De Coninck
Uw burgemeester

't Kapstokske
't Kapstokske is gesloten van maandag
15 t.e.m. zondag 28 augustus 2022.

't Opwijks archief
't Opwijks Archief is gesloten
tijdens de maand augustus.
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mobiliteit

Opwijk gaat SAVE-engagement aan
De gemeente Opwijk wil extra
inspanningen leveren om de
verkeersveiligheid op haar
grondgebied te verhogen.
Samen met de gemeentelijke
verkeersadviesraad en de steun
van het verkeersplatform AMIGO
willen wij ons vooral inzetten voor
de veiligheid van fietsers en
voetgangers.
De schoolomgevingen zijn hierin een belangrijk
onderdeel, evenals veilige schoolroutes. Waar
grotere infrastructurele ingrepen nodig zijn die
niet op korte termijn haalbaar zijn, proberen
we met beperkte maatregelen de veiligheid
toch te garanderen. Snelheidsremmers,
aanpassingen van markeringen op de rijweg,
snelheidsinformatieborden die de gereden
snelheid aangeven, enz. zijn snelheidsremmende
maatregelen die de verkeersveiligheid verhogen.

Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) een
actieplan opstellen om niet alleen de bestaande
acties verder uit te werken, maar ook nieuwe acties
op te starten.
De gemeente Opwijk is de 141ste Vlaamse gemeente
die het charter ondertekent. www.ovk.be
Info: Dienst Infrastructuur / Ringlaan 20 /
T 052 36 51 05 / E dienstinfrastructuur@opwijk.be

Door de ondertekening van het SAVE-charter
op 5 juli laatstleden willen we samen met

onderwijs

‘t Schoolhuis op bezoek
bij technische dienst
Tijdens hun werkzaamheden in juni kreeg een
van onze technische ploegen een klas van
’t Schoolhuis op bezoek. Ter hoogte van het
skatepark verzamelden de leerlingen een
voormiddag lang en werden er door ploegleider
Mathieu onder meer geïnformeerd over de lokale
zwerf-sluikstortproblematiek. Ongetwijfeld een
leerzaam moment voor allen.
Info: ’t Schoolhuis / Schoolstraat 11 / T 052 35 71 16
E info@schoolhuis.be / www.schoolhuis.be
Infoblad gemeente Opwijk / augustus 2022 / 3

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

MUZIEK / VOLKSFEEST

en van Will Tura en Clouseau tot Samson & Gert.

VLAANDEREN ZINGT
GRATIS
Vlaanderen Zingt: hét meezingevenement komt
opnieuw naar Opwijk!
Vlaanderen Zingt,
dat is meezingen
met populaire
liedjes die tot
het collectief
geheugen behoren. Heel wat
liedjes in onze
eigen taal, maar
ook in andere
talen. Allemaal
nummers die
herinneringen oproepen, waarbij je uit de bol gaat
en die je heel gemakkelijk zelf meezingt.

Iedereen krijgt ter plaatse een gratis zangkrantje.
Dit krantje is de leidraad doorheen de avond:
je vindt er de liedjesteksten in, maar je kan er
ook mee zwaaien en je enthousiasme tonen.
Vlaanderen Zingt is immers één groot volksfeest!

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2022 / 20 u.

Zing dus mee uit volle borst en laat je gaan op
succesnummers van Abba tot Willy Sommers,
van John Denver over Édith Piaf tot Robbie Willams

MUZIEK / SEIZOENSOPENER!

DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2022 / 20.30 u.

LAÏS

DE LANGSTE NACHT (TRY-OUT)
Eindelijk is het zover:
Laïs is terug! Na
een releasepauze
van meer dan 8
jaar, brengt Laïs
een nieuwe plaat
uit. Deze tournee
luidt een nieuw
hoofdstuk in voor
Jorunn en Nathalie,
die voortaan als
duo verdergaan.
Met beide voeten
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Het programma bestaat uit twee delen:
in het eerste deel warmt de Vlaanderen Zingt
Band je op. Daarna zingen we allemaal samen met
podiumzangers uit plaatselijke verenigingen.
Wil je je als vereniging engageren om vanop
het podium het publiek warm te maken?
Ga dan naar https://vrijetijd.opwijk.be/
vlaanderen-zingt-zoekt-podiumzangers en
vul het webformulier in of stuur een e-mail naar
gc.info@opwijk.be. Meer info: T 052 36 51 08.
Locatie: Markt Opwijk-Centrum
Dit evenement is toegankelijk voor personen
met een beperkte kennis van het Nederlands.

op de grond hebben ze de succesformule van Laïs
herontdekt en uitgediept. Zo staan ze niet alleen in
de Vlaamse klei, maar ook in de wereld.
De twee dames worden voor deze nieuwe plaat
bijgestaan door hun beide partners: Bjorn Eriksson
en Tomas de Smet. De twee bloedbroeders van
het voormalige Zita Swoon, stappen zo mee in een
wereld vol Vlaamse magie, uitheemse ritmes en
oriëntaalse klanken.
Jorunn en Nathalie beloven zichzelf te blijven,
te blijven verrassen en vijanden te bekeren. Met
veel goesting zijn beide koppels erin gevlogen en
hebben een prachtige plaat gemaakt. Deze klinkt
vertrouwd en verrassend tegelijk.

gemeente

Gemeentebestuur Opwijk kiest nieuw
brandregime openbare verlichting
Algemeen
Netheerder Fluvius dooft of dimt sinds 2020 vanaf
23 uur de openbare verlichting in straten die voorzien
zijn van ledverlichting. Na een evaluatieperiode wordt
nu één brandregime voor het hele grondgebied ingevoerd. Geen enkele straat zal hierdoor bij de intrede
van de duisternis nog volledig onbelicht blijven.
Dieper dimmen
Het nieuwe brandregime is een universeel en
interactief brandprogramma waarbij we kiezen
voor ‘dieper dimmen’. 30% lichtsterkte is
ruimschoots voldoende om tijdens de nacht nog
zichtbaarheid te garanderen.
Van 100% naar 30% lichtsterkte in 3 stappen:
• De openbare verlichting gaat aan als de
natuurlijk lichtkwaliteit onder een bepaald niveau
zakt (op basis van regiogebonden metingen).
• Het verlichtingsniveau zakt:
- om 20 uur naar 75%.
- om 22 uur naar 50%.
- om 22 uur naar 75%
op vrijdag- en zaterdagnacht.
- om 23 uur naar 30%
op zondagnacht en op weekdagen.
- om 24 uur naar 50%
op vrijdag- en zaterdagnacht.
• Het verlichtingsniveau stijgt:
- om 4 uur naar 50%.
- om 5 uur naar 75%.

Ze worden op het podium bijgestaan door multiinstrumentaliste en zangeres Esther Lybeert (The
Antler King, ex-Hooverphonic), gitarist Tom Theuns
(Aurélia, ex-Ambrozijn) en drummer Roel Poriau
(Rumbaristas, ex-Think of One). De versmelting van
de muzikale werelden van deze topmuzikanten en
volbloedzangeressen heeft niet meer uitleg nodig.
Sluit je ogen, geniet en dans.
Dit is een voorstelling met staand publiek.

- om 6 uur naar 75%
op vrijdag- en zaterdagnacht.
- om 6 uur naar 100%
op zondagnacht en op weekdagen.
- om 8 uur naar 100%
op vrijdag- en zaterdagnacht.
• De openbare verlichting dooft automatisch
als de natuurlijke lichtkwaliteit boven
een bepaald niveau uitstijgt (op basis van
regiogebonden metingen).
Dit regime wordt ingevoerd:
• In straten waar momenteel ’s nachts
gedimd of gedoofd wordt.
• In de straten waar ledarmaturen geplaatst zijn of
nog moeten geplaatst worden.
Timing
De timing is afhankelijk van Fluvius, maar wordt
normaal gezien deze zomer ingevoerd voor de
ledarmaturen die over de juiste sturing beschikken.
Voordelen
• Geen onderscheid meer tussen bepaalde straten.
• Doelstelling om minder energie te verbruiken,
wordt gehaald.
• Geen enkele straat wordt volledig in
het donker gezet.
Info: Dienst Infrastructuur / Ringlaan 20 /
T 052 36 51 05 / E dienstinfrastructuur@opwijk.be

Om de opening van het cultureel seizoen
feestelijk in te zetten, verwelkomen De Lakeien
je vanaf 19.15 uur met een drankje. Ze zorgen
voor een feestelijke en stijlvolle ontvangst. Jong,
volwassen, stijlvol of hip, bij onze lakeien voelt
iedereen zich VIP.
Tickets: VVK € 14 / Reductie € 13 / Kassa € 16
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SPORTELDAG 50+

bibliotheek

maandag 12 september 2022

De schrijfwijzen
Hou je van een uitdagend spel om je kennis van het
Nederlands te testen. Wil je bewijzen dat je over
de juiste munitie beschikt om de hoofdvogel af te
schieten in een tof spel rond taal en taalgebruik?
Speel je graag met letters? Scrabble je als een
ervaren woordtovenaar? Schrijf je dan nu in voor de
schrijfwijzen. Een taalquiz waar beginners de ervaren
rotten het vuur aan de schenen kunnen leggen.

12e
editie
Wanneer: Voormiddag start om 9 uur
Namiddag start om 13.30 uur

Presentator Astrid Philips, bekend van de ochtend
show van radiozender MNM staat die avond garant
voor een toffe, geanimeerde en spannende wedstrijdsfeer! Kom allen op vrijdag 7 oktober 2022 naar
De Kersenpit, Dorp 46 in Mazenzele. De deuren gaan
open om 19.30 uur. De quiz vangt stipt aan om 20 uur.

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

Locatie: Hof ten Hemelrijk - Kloosterstraat 7 - Opwijk (kant Nijdrop)

De quiz bestaat uit vier ronden:
• Een traditioneel dictee
(kort en zonder tongbrekers of instinkers)
• Een multiplechoiceronde
(waarbij je letters verzamelt)
• Een rondje scrabble
(met de letters uit vorige ronde)
• Een spannende “spelling bee”
(Amerikaanse spelformule).

Prijs: € 10 volledige dag en € 6 halve dag
(maaltijden inbegrepen)
Programma: Wandelen, fietsen, petanque, meetschieten, volksspelen,
levende tafelvoetbal, kubb, beweegbank, yoga, taiji …
Inschrijven: Tot en met zondag 4 september 2022
via reservaties.opwijk.be of bij
Dienst Cultuur en Dienst Welzijn
Info: T 0800 113 41 / E sporteldag@opwijk.be
www.opwijk.be

Een plaatsje reserveren kan vanaf 15 augustus
2022. Deelnemen kan individueel of in groep tot
3 personen.
Inschrijven:
• E bibliotheek@opwijk.be
• balie bibliotheek / Kloosterstraat 7

Buurtfeest Vossestraat-Sultveldstraat 18 juni 2022

Het gemeentebestuur ondersteunt de organisatie van een buurtfeest met een feestcheque van € 200!
Alle info: www.opwijk.be
buurtfeest
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bibliotheek

Ruilbibliotheek
Ben je een fervent lezer maar zit je soms onverwacht zonder lectuur? Deel je graag je mooie
leeservaringen met andere mensen? Kocht je veel
boeken, maar heb je niet genoeg ruimte voor extra
exemplaren? Lees je liever een fysiek boek dan een
e-boek, maar ben je wel milieubewust? Dan is de
nieuwe ruilbibliotheek wellicht iets voor jou!

Waar vind je deze minibibliotheekjes?

Op zes plaatsen, verspreid over de gemeente vind je
voortaan kastjes met boeken voor jong en oud.

Deze ruilbibliotheek is er voor iedereen onder het
motto “Neem een boek, geef een boek of ruil een
boek, maar hou het wel netjes!”. De inhoud van
de kast wordt dus uiteindelijk door alle inwoners en
bezoekers van de wijk samen bepaald.

Leesjury
Tijdens het voorbije schooljaar bloeide de
Leesjury volop met 55 juryleden van 6 tot 16
jaar en een ploeg enthousiaste en creatieve
begeleiders. Na een topjaar en een fantastisch
slotfeest op zaterdag 7 mei laatstleden willen
de kinderen vrijwel allemaal ook volgend jaar
verder deel uitmaken van de Leesjury.
Omdat we de Leesjury op een kwalitatieve manier willen blijven organiseren, hanteren we een
maximum aantal per groep. De groepjes van
leerlingen van de lagere school zijn dan ook
reeds volzet met de kinderen die jaar na jaar
willen blijven deel uitmaken van de grootste
leesclub van het land.
Alleen de groep met kinderen van eerste en
tweede leerjaar heeft nog plaats voor nieuwe
leden. Dus is je kind dol op boeken en verhalen,
dan is het samen luisteren en lezen en achteraf
knutselen en spelen met de Leesjury misschien
iets voor hem/haar. Inschrijven kan in de bibliotheek tijdens de openingsuren, maar let op: het
aantal plaatsen is beperkt!

•
•
•
•
•
•

Rondpunt Ringlaan/Steenweg op Merchtem
Pleintje Bunderstraat
Pleintje Kerseveld
Kerkplein Droeshout
Parking Kersenpit Mazenzele
Inkom Den Hopstaak, Kloosterstraat 75 (binnen)

Elk kastje heeft een of twee meters of peters. Dat
zijn vrijwilligers uit de buurt die zich engageerden
om een en ander op te volgen. Spreek hen gerust
aan als je hen aan het kastje treft. Hopelijk groeit de
ruilbibliotheek uit tot een belangrijke troef van de
wijkwerking!
Info: Bibliotheek / Kloosterstraat 7
T 052 36 51 65 / E bibliotheek@opwijk.be

Vrijwilligers gezocht!
De bibliotheek is nog op zoek naar dynamische
vrijwilligers voor aanvulling van het
Leesjury-begeleidersteam.
• Ben jij creatief?
• Hou je van jeugdliteratuur?
• Ben je een teamspeler?
• Heb je ervaring met kinderen van 6 tot 8 jaar?
En heb je tijd en goesting voor het lezen van 8
kinderboeken, het voorbereiden en begeleiden
van een vijftal bijeenkomsten en een slotfeest van
de leesjury voor de groep van eerste en tweede
leerjaar?
Stel je kandidaat via E bibliotheek@opwijk.be
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sport

Kampioenschap
van Opwijk voor
wielertoeristen
Op vrijdag 24 juni om 20 uur klonk het startschot
van het jaarlijks Kampioenschap voor wielertoeristen,
een organisatie van de werkgroep Brussel-Opwijk en
de sportdienst. Zo’n 46 wielertoeristen verschenen
aan de startlijn. De renners legden 18 ronden van 3,5
kilometer af in de omgeving van Opwijk-Centrum.

Algemene winnaar bij koers en categorie min
35-jarigen werd Pieterjan Tuybens. Michael
Braeckmans (winnaar categorie 35-50 jaar) en
Steven Esselens maakten de algemene top drie
compleet. Yves Dierickx kroonde zich tot winnaar in
de categorie plus 50 jaar.

Kermistornooi petanque

Schrijf je in voor
de lessenreeks kracht
en lenigheid voor 50+

Op maandag 27 juni 2022 vond het kermistornooi
petanque plaats. Ruim 40 deelnemers trotseerden
het wisselvallig weer en genoten van een toffe
wedstrijd. De winnaar van het tornooi werd Dieter
Van Holsbeeck. Pierre Cooman werd tweede,
Chantal Beeckman derde. Dikke proficiat!

Aftellen naar september
= Maand van de sportclub
Verschillende sportverenigingen zetten in
september 2022 de deuren open om jou
kennis te leren maken met hun werking.
Hou in augustus de facebookpagina van de
sportdienst in de gaten om te weten waar je
gratis een testtraining of sportles kan krijgen.
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In oktober 2022 start een nieuwe lessenreeks
kracht en lenigheid bij fitnessclub Celtix.
Je kan kiezen om deel te nemen op
maandag (9.30-10.30 uur of 10.45-11.45 uur) of
dinsdag (9.30-10.30 uur) en dit gedurende 10 weken.
Deze lessen zijn gericht naar 50-plussers die
hun conditie willen verbeteren en spieren willen
versterken. Een gediplomeerde, ervaren lesgever
begeleidt de deelnemers tijdens het hele traject.
Locatie: Fitnesszaal Celtix - Doortstraat 4.
De eerste les start op maandag 3 oktober /
dinsdag 4 oktober 2022.
Kostprijs: € 15 voor 10 lessen
Inschrijven: https://reservaties.opwijk.be
(onder Tickets)
Info: E sportdienst@opwijk.be / T 052 36 51 07

sport

Kampioenschap van Opwijk petanque

Op zaterdag 10 september 2022 organiseert de
sportdienst, in samenwerking met de Opwijkse
petanqueverenigingen, het Kampioenschap
van Opwijk petanque. Plaats van gebeuren
is Snookerpalace (Nieuwstraat 28A) én de
atletiekpiste (Heiveld 98+).
Inderdaad op twee locaties, maar je weet vooraf
wel waar exact je wordt verwacht.

Het tornooi staat open voor inwoners,
ex-inwoners en deelnemers aan de Opwijkse
competitie. Er wordt ingeschreven en gespeeld
in teams van twee personen. Minimaal een van
beide spelers moet woonachtig zijn in Opwijk.
Starten doen we vanaf 10 uur. Deelnemen is gratis.
Inschrijven kan via E sportdienst@opwijk.be en dit
tot en met donderdag 1 september 2022.

Scholenveldloop wordt definitief
omgedoopt tot Bosloop
De voorbije twee jaren maakte het coronavirus de
organisatie van de Scholenveldloop onmogelijk.
De blikken moesten anders worden gericht en zo
werd de Bosloop, ook op advies van de Opwijkse
kinderraad, in 2020 in het leven geroepen. De
ontwikkeling van het belevingsparcours in
het Speelbos (Diepenbroek) ontstond in een
samenwerking van verschillende instanties, met
speciale dank ook aan gemeentelijke diensten
Tewerkstellingscel, Jeugd en Infrastructuur.

Het college van burgemeester en schepenen volgde
deze visie. Er werd dus beslist de Scholenveldloop
vanaf dit jaar definitief om te vormen in een
drie weken durende Bosloop. Op maandag
19 september 2022 starten de Bosloopweken.

Via een reservatie bij de sportdienst konden de
Opwijkse scholen drie weken gebruik maken van het
avontuurlijk loopparcours.
In december 2021 vond er via de schooldirecties een
grondige bevraging plaats over de toekomstige
aanpak van deze organisatie. Alle scholen waren
voorstander om de Bosloop te behouden, vooral
met de motivering dat dergelijke organisatie voor
elke leerling, zowel de goede als de zwakkere, een
positieve belevenis kan zijn.
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jeugd

Jeugdraadleden gezocht!
Elke maand steken een paar Opwijkse jongeren de
koppen bij elkaar om frisse ideeën en initiatieven
te bedenken voor het jeugdbeleid in Opwijk,
nieuwtjes vanuit de jeugdverenigingen te delen
en aan te kaarten wat de noden en wensen zijn,
zodat jongeren zich positief en zonder zorgen
kunnen ontwikkelen.
Deze jeugdraad wordt geleid door de voorzitter
van het bestuur en krijgt versterking van
de jeugddienst en de schepen van jeugd.

Ben jij tussen 16 en 30 jaar en een vat vol crazy
ideeën? Heb jij goesting om mee de belangen van
de jeugd in onze gemeente te verdedigen? Heb je
een mening en durf je die ook te delen met een
groep? Dan zijn wij op zoek naar jou als lid van de
jeugdraad! Stuur ten laatste op maandag 5
september 2022 een mailtje voor meer informatie
naar jeugddienst@opwijk.be en join the team!
Info: Jeugddienst / Marktstraat 55
T 052 36 51 60 / E jeugddienst@opwijk.be

Oproep: overzicht vakantieopvang
herfst- en kerstvakantie 2022
De gemeente Opwijk maakt een overzicht van alle opvanginitiatieven in Opwijk voor kinderen tijdens de herfst- en
kerstvakantie. Bied je ook dergelijke opvanginitiatieven aan?
Laat het ons dan zeker weten voor woensdag 31 augustus 2022!
We maken een overzicht van alle plekken waar kinderen zich
tijdens deze vakantieperiodes kunnen uitleven.
Stuur je gegevens door naar jeugddienst@opwijk.be
(naam organisatie, omschrijving activiteit/kamp, contactgegevens,
datum, prijs, locatie en wijze van inschrijven).

infrastructuur
Onderhoud groen langsheen het openbaar domein
Planten en bomen kunnen door hun natuurlijke
groei aanleiding geven tot gevaarlijke situaties op
het openbaar domein. Overhangende takken van
bomen, struiken of hagen hinderen weggebruikers,
maar hangen ook over verkeersborden en spiegels
waardoor deze niet meer zichtbaar zijn.
Gevaarlijke toestanden kunnen vermeden worden
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door tijdig het nodige onderhoud/snoeiwerk uit
te voeren. Wij willen graag een beroep doen op
het plichtbewustzijn van de eigenaar en vragen
om hinderlijke, overhangende takken, struiken of
hagen tijdig te snoeien.
Info: Dienst Infrastructuur / Ringlaan 20
T 052 36 51 05 / E dienstinfrastructuur@opwijk.be

onderwijs

GBS De Boot
SOVA

In GBS De Boot krijgen de leerlingen van de
lagere school een uur SOVA per week. Dit staat
voor sociale vaardigheden. Een goede socialeemotionele ontwikkeling is nodig voor het
vormen van een eigen identiteit, het opbouwen
van zelfkennis, het maken van keuzes en het
aangaan van sociale contacten. Iets wat uiteraard
niet kan ontbreken in het programma van onze
leerlingen.
Rots en Water is een programma dat hiervoor
wordt ingezet. Het richt zich op de fundamentele
basisbehoeftes van een kind: veiligheid, liefde,
sociale contacten, respect en zelfverwezenlijking.
Hieraan moet worden voldaan om te kunnen
uitgroeien tot een volwaardig mens. Een mens met
oog en gevoel voor de ander en met de behoefte
zich met die ander te verbinden.
Om aan deze
behoeften te
kunnen voldoen
dient een kind ook
basisvaardigheden te
ontwikkelen.
We leren dat er
grenzen zijn en
hoe deze aan te
geven, gevoelens
herkennen
bij zichzelf en anderen, sociaalvaardig zijn in
verbinding met anderen …

JIJ BENT SPECIAAL,
ER IS ER MAAR ÉÉN ZOALS JIJ,
EN ALLES WAT JE IN JE LEVEN NODIG HEBT,
HEB JE ALTIJD BIJ JE.
VOETEN OM STERK TE STAAN.
EEN BUIK OM STERK TE ZIJN
EN OM TOT RUST TE LEREN KOMEN.
EEN HART OM TE OPENEN,
OM VAN MENSEN TE HOUDEN.
EN EEN HOOFD OM TE LEREN KIEZEN,
TUSSEN EEN ROTSACTIE EN EEN WATERACTIE.
GBS De Boot / Heiveld 61 / T 052 35 82 65 /
E directie@gbsdeboot.be / www.gbsdeboot.be

De lessen hebben een psychofysiek karakter. Er is
aandacht voor de fysiekemotionele ontwikkeling:
dit komt aan bod via spel, beweging en sporten; en
er is ook aandacht voor de verbaalemotionele ontwikkeling via gesprekken en opdrachten.
Zo streven we naar zelfbeheersing, zelfvertrouwen
en zelfreflectie bij onze leerlingen. Je goed in je vel
voelen, daar begint toch alles bij?
Infoblad gemeente Opwijk / augustus 2022 / 11

toerisme
Kermiswandeling Opwijk / 7,5 km
Wegens het slechte weer kon de kermiswandeling op donderdag 30 juni laatstleden jammer genoeg niet
doorgaan. Het parcours is zeker de moeite waard om op eigen initiatief te ontdekken. Veel wandelplezier!
Toeristisch infopunt / Kloosterstraat 7 / T 052 36 51 75 / E toerisme@opwijk.be

PZ AMOW

Verstrengde regelgeving voor elektrische steps
vanaf 1 juli 2022
De elektrische steps (ook wel e-steps)
winnen aan populariteit
De elektrische steps zijn enorm populair, zowel met
als zonder zadel. Er werden al enkele regels opgesteld om met deze e-steps te mogen rijden. Jammer
genoeg is er een opmerkelijke stijging in het aantal
ongevallen met een e-step. Slachtoffers houden er
vaak breuken aan over, maar ze hebben dikwijls ook
een zwaar hoofdletsel. Daarom is de regelgeving
voor e-steps zonder zadel nu verstrengd.
E-steps met zadel
Dit soort steps wordt gelijkgesteld aan bromfietsen.
Bij een maximumsnelheid van 25 km/u wordt je step
gelijkgesteld aan een bromfiets klasse A, bij een
maximumsnelheid van 45km/u is dit klasse B en is
het dus verplicht om een rijbewijs te hebben.
Daarnaast zijn er aan dit soort e-steps nog enkele
regels verbonden, ongeacht de maximumsnelheid
van je e-step:
• Het is verplicht om een helm te dragen.
• Het is verplicht om verlichting te gebruiken
op je e-step.
• Je moet je e-step verzekeren en een
gelijkvormigheidsattest in je bezit hebben.
E-steps zonder zadel
De maximale snelheid voor dit soort e-steps is
25km/u, ze opdrijven is verboden en strafbaar. Je
hebt er geen rijbewijs of verzekering voor nodig, al
12 / Infoblad gemeente Opwijk / augustus 2022

wordt een familiale verzekering wel aangeraden
zodat je gedekt bent wanneer je schade aan derden
zou berokkenen.
Wat wel verplicht is, is verlichting voor wanneer
het donker is of bij mist (geel of wit vooraan, rood
achteraan). Het wordt ook aangeraden om een
fluovestje en een helm te dragen voor je eigen
veiligheid.
Verstrengde regels voor e-steps zonder zadel –
geldig vanaf 1 juli 2022
Hieronder sommen we kort de verstrengde regels op:
• Je moet minstens 16 jaar zijn om met een
e-step te mogen rijden. Er zijn echter enkele
uitzonderingen. In woonerven, speelstraten
en op wegen die zijn voorbehouden voor
voetgangers, fietsers en ruiters mag je
jonger zijn dan 16 jaar. Hetzelfde geldt voor
voetgangerszones, maar daar moet je wel
stapvoets rijden.
• Je mag niet meer op het trottoir rijden,
ongeacht de snelheid.
• Je mag geen passagier meenemen op je
e-step.
• Je mag je e-step niet eender waar parkeren.
Er is een specifieke parkeerregeling, maar
je mag hoe dan ook nooit een doorgang
belemmeren
Meer informatie: www.veiligverkeer.be.

Kermiswandeling 2022

Bekijk op mobiel

Door Toerisme Opwijk
Lengte: 7.5 km

Diepenbroek, 1745 Opwijk, België

Stijging: 33 m

Diepenbroek, 1745 Opwijk, België

Moeilijkheidsgraad: 4/10
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CULTUREEL SEIZOEN 2022-2023

GC HOF TEN HEMELRIJK
AVOND- EN FAMILIEVOORSTELLINGEN
Bestel je tickets online via reservaties.opwijk.be

Kloosterstraat 7 / 1745 opwijk
T 052 36 51 08 / E gc.info@opwijk.be
www.opwijk.be
MUZIEK / VOLKSFEEST
ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2022 /
20 u.

VLAANDEREN ZINGT

THEATER
DONDERDAG 13 OKTOBER 2022 /
20.30 u.

PASCALE PLATEL
& BEN SEGERS

KOM NE KEER BINNEN

FAMILIE
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 /
15 u. / 17 u.

SINTVOORSTELLING
DE PEATLES
WORKSHOP
DINSDAG 8 NOVEMBER 2022 /
van 19 tot 21 u. 
VOLZET
WOENSDAG 9 NOVEMBER 2022 /
van 19 tot 21 u. 
LAATSTE

MUZIEK / SEIZOENSOPENER!
DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2022 /
20.30 u.

INITIATIE
KERAMIEK

PLAATSEN

i.s.m. Avansa Halle-Vilvoorde

LAÏS

DE LANGSTE NACHT (TRY-OUT)

THEATERSHOW
DONDERDAG 17 NOVEMBER 2022 /
20.30 u.
VERTELNAMIDDAG
ZATERDAG 15 OKTOBER 2022 / 15 u.

JULES EN ANNEMIE
BEREBROUCKX

LIEVEN SCHEIRE

ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE (A.I)
(TRY-OUT)
UITVERKOCHT

BOEKSTARTDAG

HUMOR
DONDERDAG 27 OKTOBER 2022 /
20.30 u.

SOE NSUKI
QUIZ
VRIJDAG 7 OKTOBER 2022 / 20 u.

SOENAMI (TRY-OUT)
i.s.m. Nijdrop (tickets via Nijdrop)

DE SCHRIJFWIJZEN

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN
ZONDAG 20 NOVEMBER 2022 /
vanaf 10.30 u.

FROEFROE EN
AMADEO KOLLECTIF
i.s.m. Jeugddienst
14 / Infoblad gemeente Opwijk / augustus 2022

FAMILIE

WINTERHAPPENING
ZONDAG 8 JANUARI 2023 /

HUMOR
DONDERDAG 9 FEBRUARI 2023 /
20.30 u.

i.s.m. Nijdrop

HANS COOLS
COOLS & ZONEN

TENTOONSTELLING
DONDERDAG 12 T.E.M.
22 JANUARI 2023

MUZIEK
DONDERDAG 16 FEBRUARI 2023 /
20.30 u.

vanaf 19 u.

PAUL VERMEIREN

DE KUNST VAN BOERMAN
WORKSHOP
ZATERDAG 14 JANUARI 2023 /
van 14 tot 17 u.
ZONDAG 15 JANUARI 2023 /
van 9.30 tot 12.30 u. 
VOLZET

FAMILIE
ZONDAG 5 MAART 2023 / 11 u.

SALIBONANI
ARABELLA

HUGO MATTHYSEN,
RONNY MOSUSE EN
ARAM VAN BALLAERT

HURORAM (AVANT-PREMIÈRE)

MUZIEK / NAMIDDAGCONCERT
ZONDAG 19 MAART 2023 / 15 u.

AXL PELEMAN, NEEKA,
ESTHER LYBEERT,
WOUTER MATTELIN,
MAARTEN FLAMAND
HISTORY OF SONGFESTIVAL

i.s.m. Nijdrop

PYROGRAFIE

HOUTBRANDEN VOOR
BEGINNERS

MUZIEK
DONDERDAG 26 JANUARI 2023 /
20.30 u.

GENE THOMAS

KOM WAT DICHTERBIJ
FAMILIE
ZONDAG 16 APRIL 2023

STRIPDORP
MUZIEK
DONDERDAG 2 MAART 2023 /
20.30 u.

LENA

MEER DETAILS EN EEN OVERZICHT VAN DE HUISKAMERCONCERTEN VIND JE IN ONZE BROCHURE. SURF NAAR
VRIJETIJD.OPWIJK.BE/PROGRAMMATIEBROCHURE-2022-2023.
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gemeente
Van stofzuiger tot epileertoestel: vrijwilligers
herstellen uw kapotte toestellen tijdens repaircafés
Om te vermijden dat defecte toestellen te snel
bij het vuilnis terecht komen, organiseren denken doeplatform Opwijk 2040 en gemeente
Opwijk samen een reeks repaircafés. Je kan er
terecht voor herstellingen van klein elektro en
computers. Gespecialiseerde vrijwilliger-herstellers stellen hun kennis gratis ter beschikking.
Het concept van een repaircafé is eenvoudig:
samen kapotte spullen herstellen. Deskundige
vrijwilligers zijn aanwezig met reparatiekennis en
-vaardigheden op diverse terreinen. Bezoekers
nemen van thuis kapotte spullen mee en gaan
samen met de herstellers aan de slag. Zo valt er
altijd wat te leren. Wie niets heeft om te repareren,
komt gewoon langs voor een kop koffie of iets fris.
Tijdens de vorige repaircafés kon zowat 30% van de
aangeboden toestellen worden gerepareerd.
De moeite dus om even langs te komen.
Praktisch
Opwijk 2040 en gemeente Opwijk organiseren dit

academie
Alle info:
www.liedekerke.be/
ABAK

jaar nog 2 repaircafés: op dinsdag 6 september
2022 in zaal De Schuur (Hof Ten Hemelrijk) in
Opwijk en op dinsdag 13 december in zaal
De Kersenpit in Mazenzele. Telkens tussen 18.30
en 21.30 uur herstellen de vrijwilligers klein elektro
en computers. Vooraf inschrijven om een toestel te
laten herstellen is noodzakelijk. Dat kan via
E hallo@opwijk2040.be of M 0478 65 00 01.

Schilderen is goed voor je hoofd...
In de academie voor
Beeldende en Audiovisuele
Kunsten kan je tussen 6 en 17
jaar Beeldatelier volgen. Als
volwassene ga je aan de slag
met teken- en schilderkunst en
fotografie. In september kan je
een gratis proefles meemaken.
Kinderen en jongeren werken in de St-Anna-site.
Volwassenen hebben een atelier in De Boot.
Inschrijven kan online vanaf 16 augustus en tot
30 september of zolang er plaats is (zie website)
053 64 55 97
gabk@liedekerke.be
www.liedekerke.be/ABAK
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cultuur

Jessica Raes
wint Cultuur
prijs 2022
Zaterdag 9 juli, een mooie zomer
avond, een prachtige locatie en veel
volk op de binnenkoer in Huyse ter
Kalkestraete in Nijverseel. Daar
werd om 19 uur de aftrap gegeven
van de 11 juliviering.
Na de uitreiking van de cultuurprijs en het voordragen van een gelegenheidsgedicht door onze dorpsdichter
Debby De Croes konden de aanwezigen genieten van het optreden van Geena Lisa en Eric Melaerts. Het was
genieten!
De 18de Opwijkse cultuurprijs werd uitgereikt door de Adviescommissie Cultuur en Toerisme. Deze prijs
gaat naar een persoon of vereniging die de uitstraling van Opwijk via culturele activiteiten mee bevorderd
heeft. Dit kan zowel een eenmalige actie of het resultaat van jarenlange inzet zijn. Ook dit jaar koos de
adviescommissie uit de kandidaturen, via een
ultieme stemming, de laureaten.
De genomineerden waren: Jessica Raes, Wilfried
Mariën en Rik Olievier. Het werd Jessica Raes die
de cultuurprijs in de wacht sleepte.

Opvoedingsavond

MOEILIJKE
ETERS IN HUIS

Een dikke proficiat!

Maandag 26 september 2022 van 19.30 tot 21.30 uur
GC Hof ten Hemelrijk - Kloosterstraat 7 - Opwijk

Probleem met je
energiecontract?

http://news.economie.fgov.be/214451-probleemmet-je-energiecontract-hier-kan-je-terecht
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Hoe ga je daar als ouder op een positieve manier mee om? Hoe kan je
problemen voorkomen en eten stimuleren zonder te forceren?
Diëtiste en voedingsdeskundige
Charlotte Matton deelt haar tips
en tricks.
Gratis inkom

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

De laatste maanden krijgt de FOD Economie
meer en meer klachten over oneerlijke
handelspraktijken bij energiecontracten.
Veel burgers stellen zich daarover vragen of
kennen hun rechten niet. Om de consumenten
wegwijs te maken, lijst de FOD Economie
de belangrijkste vragen en antwoorden op.

Als kinderen moeilijkheden hebben met eten, ontaardt een maaltijd af
en toe in een strijd. Sommige kinderen lusten bijna niets, anderen eten
te veel of houden niet van groenten of fruit.

INFO EN INSCHRIJVEN
www.avansa-hallevilvoorde.be
E info@avansa-hallevilvoorde.be
T 02 454 54 01

woonloket

Infosessies woonloket
Gratis sessie snelle
energiebesparing
Dinsdag 13 september 2022 om 14 uur
in Lokaal dienstencentrum
Den Hopstaak, Kloosterstraat 75.

Wil je zonder moeite en zonder grote investeringen honderden euro’s per jaar besparen op jouw
energiefactuur? Dan is de sessie ‘snelle energiebesparing’ iets voor jou! In anderhalf uur geeft
een energiespecialist jou praktische info over
het energieverbruik van huishoudtoestellen,
verwarming, verlichting en de digitale meter.
Zo kan je nadien meteen vlotjes aan de slag.
Fluvius en de energiespecialisten van Bond Beter
Leefmilieu ontwikkelden samen deze sessie met
een hele reeks verrassende energietips. Voor
iedereen die graag geld en energie bespaart met
weinig moeite. Een basiskennis over energie is niet
vereist.
Deelnemen is gratis, maar we vragen je wel om in
te schrijven via E woonloket@opwijk.be.

Gratis infosessie
renovatiepremies
en leningen
Dinsdag 20 september 2022 om 19 uur
in Oud Gasthuis, Huinegem 4 te Asse

De gemeenten Asse, Dilbeek, Merchtem en
Opwijk organiseren in samenwerking met
Woonwinkel West-Brabant een infosessie over
de renovatiepremies, o.a. de nieuwe
Mijn Verbouwpremie, en de leningen.
Mijn VerbouwPremie is een eengemaakte premie
voor renovatie en energiebesparende investeringen. Mijn VerbouwPremie vervangt vanaf 1 juli
2022 de meeste renovatiepremies van WonenVlaanderen en energiepremies van Fluvius.
Vanaf 1 oktober 2022 kan je effectief deze nieuwe
premie aanvragen. Alle details en voorwaarden
vind je op www.mijnverbouwpremie.be.
Deelnemen is gratis, maar we vragen je wel om
in te schrijven via E woonloket@opwijk.be.
Organisatie: 3Wplus, Woonwinkel West-Brabant

Organisatie: Fluvius, BBL, gemeente Opwijk
Meer info: / Woonloket Opwijk / Ringlaan 20 / T 052 36 51 46 / E woonloket@opwijk.be
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mobiliteit
Meer verkeersveiligheid
op kruispunt Steenweg op
Vilvoorde / Steenweg op Brussel
Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder
van de Vlaamse gewest-, autosnelwegen en
fietspaden, werkt vanaf dinsdag 2 augustus 2022
aan het kruispunt van de Steenweg op Vilvoorde
(N211) met de Steenweg op Brussel (N47) in Opwijk.
De werken duren een maand, tot begin september.
De situatie voor de actieve weggebruiker wordt er
met een aantal kleine ingrepen veiliger gemaakt,
en vooral de fietsers zullen na de werken beter
zichtbaar zijn voor het wegverkeer.
De verbeteringen op een rijtje
• Wegwerken van het conflict tussen fietsers op
het dubbelrichtingsfietspad langs de Steenweg
op Brussel (N47) en afslaand autoverkeer van
op de Steenweg op Brussel naar de Steenweg op
Vilvoorde (N211) door hen afzonderlijk groen licht
te geven. De nieuwe lichtenregeling zal begin
september nog niet optimaal werken. Dit kan
enkele weken voor vertragingen zorgen.
• Om de doorstroming op dit drukke kruispunt
te behouden en om filevorming te vermijden,
wordt de linksafslagstrook op de Steenweg op
Brussel komende vanuit Lebbeke verlengd tot aan
huisnummer 51. De parkeerstrook iets voorbij de
Baardegemstraat zal in functie daarvan verdwijnen.
• Er komt een fietsverbinding van en naar
de Baardegemstraat aan de westkant van
de Steenweg op Brussel. Fietsers moeten
de oversteek maken aan de verkeerslichten en
kunnen dan over een gemengd voet- en fietspad
tot aan de Baardegemstraat fietsen.
• Er komt extra ruimte vrij voor wie de Steenweg op
Vilvoorde wil oversteken aan de verkeerslichten.
De middenberm krijgt een doorsteek voor
voetgangers.
• De bushaltes op de Steenweg op Vilvoorde worden
ook licht aangepast zodat het voor gebruikers van
het openbaar vervoer comfortabeler wordt om de
bus te nemen.
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Verkeershinder
• Fietsers: De aannemer zorgt voor een veilige
doorgang voor fietsers door de werf. De
fietspaden langs de Steenweg op Brussel (N47)
worden afgesloten, er wordt een korte omleiding
aangeduid via de ‘t Kintstraat.
• Openbaar vervoer: de bussen van De Lijn volgen
een omleiding tijdens de werken. Kijk op delijn.be/
routeplanner voor actuele informatie.
• Gemotoriseerd verkeer:
- Op de Steenweg op Brussel (N47) kan het verkeer
beurtelings voorbij de werken rijden. Verkeer
tussen Lebbeke en Asse blijft dus mogelijk via de
Steenweg op Brussel.
- De Steenweg op Vilvoorde (N211) wordt volledig
afgesloten aan het kruispunt, je kan er niet
in- of uitrijden. Er wordt in beide richtingen een
omleiding aangeduid via het centrum van Opwijk.
- De Baardegemstraat/Melkspinde in- of uitrijden is
niet mogelijk. Er wordt een omleiding aangeduid
via de Opwijkstraat.
• Parkeerverbod: om de veiligheid op de omleidingsroute te verzekeren, geldt er tijdens
de werken een parkeerverbod in de Nieuwstraat
en de Steenweg op Aalst.
Op de Steenweg op Vilvoorde (N211) tussen het
kruispunt met de Steenweg op Brussel en de
Oude Mechelbaan/Guldenboomstraat wordt eind
augustus een nieuwe asfaltlaag aangelegd. Tijdens
die werken zijn de woningen in de projectzone twee
nachten niet bereikbaar met de wagen. Een exacte
timing voor deze werken is er nog niet. Wanneer dit
het geval is, brengt de aannemer omwonenden op
de hoogte met een brief in de bus.

Aanpassingen voor meer
verkeersveiligheid op Steenweg
op Vilvoorde aan Vrije
Basisschool De Lettertuin
Het Agentschap Wegen en Verkeer plant enkele
ingrepen op de Steenweg op Vilvoorde ter hoogte
van Vrije Basisschool De Lettertuin in Droeshout.
Deze aanpassingen moeten zorgen voor een
veiligere schoolomgeving en vlotte doorgang voor
alle verkeer.

zebrapaden verdwijnen. Er wordt aan Vrije
Basisschool De Lettertuin een nieuwe, centrale
oversteekplaats met een drukknop aangelegd.
Hierdoor zullen fietsers en voetgangers veiliger
kunnen oversteken aan de school.
• Toegankelijke bushaltes: Wegen en Verkeer
werkt aan veiligere en comfortabelere bushaltes.
Het past de bushaltes aan zodat ze conform zijn.
Busverkeer richting de Steenweg op Brussel (N47)
zal in de toekomst aan de bushalte Droeshout
Kerk ook op de rijweg stoppen om de toegankelijkheid te vergroten. Bovendien wordt een
verhoogd perron aangelegd voor een grotere
toegankelijkheid.

De werken starten op 2 augustus 2022 en duren (in
normale omstandigheden) een maand. Bij de start
van het nieuwe schooljaar op 1 september moeten
de werken afgerond zijn. Tijdens de werkzaamheden
zal het verkeer beurtelings via tijdelijke
verkeerslichten kunnen doorrijden.
Wat staat er te gebeuren?
• Wegversmallingen voor een lagere snelheid:
in het verleden werden er al wegversmallingen
en chicanes aangelegd om de snelheid in de
schoolomgeving te verminderen. De doorgang
werd hierdoor te smal en voertuigen konden
elkaar moeilijk kruisen. Wegen en Verkeer past
deze wegversmallingen aan om een vlotte
doorgang te blijven garanderen.
• Verleggen oversteekplaats: de twee huidige

Info: Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
T 016 66 57 50 / www.wegenenverkeer.be /
www.meldpuntwegen.be
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OPcura

Wat valt er in augustus allemaal te beleven
in Lokaal Dienstencentrum Den Hopstaak?
Dialectwoorden-quiz

€ 5 - € 2 reductietarief
Dinsdag 9 augustus van 14 tot 15.45 uur in zaal Satijn
Test deze namiddag je dialectkennis tijdens
onze dialectquiz.

Elke woensdag vanaf 13.30 uur:

De verhalenverteller

• Rummikub

Dinsdag 16 augustus van 14 tot 15.45 uur
in zaal Satijn
€ 5 - € 2 reductietarief

gratis voor de kinderen
Veerle Willaert, verteller en bezieler van
De Verhalenkoffer, komt langs met een gevulde
verhalenkoffer. Elk voorwerp in de koffer leidt
naar een verhaal. Peggy Van Looy ondersteunt
de vertelling met haar stem, aanwezigheid en
muziekinstrumenten. Nodig deze namiddag je
(klein)kinderen uit en kom samen genieten van
de heerlijke verhalen.

Wekelijkse activiteiten
• k
 aartbijeenkomst (wiezen) voor alle
geïnteresseerden.
Elke tweede en vierde dinsdag van de maand
van 14 tot 15.45 uur in zaal Aurelia (gratis):
• handwerk in Den Hopsteek (9 en 23 augustus)
Droom je er al lang van om zelf een mooie sjaal,
trui of sokken te breien? Wil je wat hulp bij je
projectje of je brei- of haaktechnieken opfrissen
bij een gezellige babbel? Of heb je zin om mee te
werken aan een brei- of haakproject van de zorgcampus? Wat je handwerkvraag ook is, we proberen
samen een antwoord te vinden!

Petanquenamiddag
€ 5 – reductietarief € 2
Dinsdag 23 augustus van 14 tot 15.45 uur
in zaal Satijn
Kom langs om een gezellige namiddag petanque
te spelen. Tussendoor kan je genieten van een
heerlijke sangria. Wie zelf over het nodige materiaal
beschikt, mag dit gerust meebrengen. Bij slecht
weer voorzien we een alternatieve binnenactiviteit.

Wees slimmer
dan oplichters!
Pas op voor:
Phishing

Mijn persoonlijke
codes geven?
Ik denk het niet!

Bingo 

€ 5 - € 2 reductietarief
Dinsdag 30 augustus van 14 tot 15.45 uur
in zaal Satijn
Is het vandaag jouw geluksdag en kan jij als eerste
alle cijfers aanduiden op jouw bingokaart? Dan ga je
naar huis met een leuke prijs!

Kluisrekeningfraude
“Hallo,
Dit is uw
bank”

Maak nooit zomaar geld over

Hulpvraagfraude
Hallo oma, mijn telefoon
is stuk. Dit is mijn
nieuwe nummer. 11:48 AM

Geld gevraagd?
“Niet gebeld = geen geld”

Bescherm jezelf voor fraude
www.febelfin.be
poster_fraude.indd 1
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Torenhoge
winst?

= Te mooi om waar te zijn

Een reis door (West-)Duitsland
Dinsdag 6 september van 14 tot 15.45 uur
in zaal Satijn
€ 5 - € 2 reductietarief
Geniet deze namiddag bij een heerlijk glas moezelwijn van verhalen over reizen door Duitsland,
gebracht door André. We sluiten de namiddag af met
‘apfelkuchen und kaffee.’

Beleggingsfraude

04/05/2022 09:05

financiën
Uitgaven
goederen en diensten : € 5.428.174
bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen : € 12.276.110
individuele hulpverlening door het OCMW : € 910.630
toegestane werkingssubsidies : € 3.288.153
andere operationele uitgaven : € 284.469

Opwijk in cijfers: jaarrekening 2021 – exploitatie
Tijdens de gemeenteraad van april laatstleden werd de jaarrekening 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad.
In exploitatie waren er € 22.591.190 uitgaven en € 26.180.177 ontvangsten, wat resulteert in een
exploitatiesaldo van € 3.588.987.

Exploitatie-uitgaven:

Uitgaven

goederen en diensten:
bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen:
individuele hulpverlening door het OCMW:
toegestane werkingssubsidies:
andere operationele uitgaven:

Detail:
bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

politiek personeel:
vastbenoemd personeel:
niet vastbenoemd personeel:
onderwijzend personeel:
andere personeelskosten:
pensioenen:

€ 361.875
€ 3.105.008
€ 3.854.676
€ 4.539.404
€ 242.871
€ 172.277

€ 5.428.174
€ 12.276.110
€ 910.630
€ 3.288.153
€ 284.469

Detail:
toegestane werkingssubsidies

welzijnsvereniging:
hulpverleningszone:
andere begunstigden:
politiezone:
besturen van de eredienst:

€ 1.287.000
€ 610.069
€ 197.305
€ 1.138.112
€ 55.667

Exploitatieontvangsten:
Ontvangsten

ontvangsten uit de werking:
werkingssubsidies:
andere operationele ontvangsten:
fiscale ontvangsten en boetes:
	recuperatie individuele
hulpverlening:

Belastingen

€ 1.353.377
€ 11.040.070
€ 780.384
€ 12.403.389
€ 107.793

opcentiemen op
de onroerende voorheffing:
aanvullende belasting op
de personenbelasting:
andere aanvullende belastingen:
andere belastingen en boetes:

€ 4.470.548
€ 6.008.404
€ 204.473
€ 1.719.963

Meer info: Dienst Financiën / Ringlaan 20 / T 025 36 51 85 / E financien@opwijk.be
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Dinsdag 9 augustus

Activiteitenkalender
3 augustus t.e.m.
6 september 2022
ONDER VOORBEHOUD
VAN EVENTUELE
CORONAMAATREGELEN

augustus
… t.e.m. woensdag 31 augustus
Vakantiezoektocht
“Ik ga op reis en neem mee …”
Info en inschrijving deelname
gedurende de zoekwedstrijd:
E ritske.120y@gmail.com
Opwijk – dagelijks van 10 tot
20 u. - org. Op(wijk) avonturen
met Ritske en de Superhelden

… t.e.m. zondag 4 september

Destag op Spechtes
Hof ten Hemelrijk
org. cafetaria HTH

Vrijdag 12 en
zaterdag 13 augustus

Bezoek aan het landbouwmuseum De Vedderboom
Schaapheuzel 7 - vanaf 14 u.
org. Landbouwmuseum
De Vedderboom

Dinsdag 23 augustus

Dodentocht (doortocht)
Sporthal Heiveld - 1 tot 7 u.
org. Dodentocht-Kadee Vzw

Destag op Spechtes
Hof ten Hemelrijk
org. cafetaria HTH

Maandag 15 augustus

Donderdag 25 augustus

Zomerhappening
‘Koning August wordt 49!’
info: www.nijdrop.be
Kloosterstraat 9 - org. Nijdrop vzw
Prijsschieting
Dries Mazenzele
org. Sint-Pietersgilde Mazenzele

OpenBOOTavond
Heiveld 61 - van 17.30 tot 19 u.
www.gbsdeboot.be

Dinsdag 16 augustus
Destag op Spechtes
GC HTH – org. cafetaria HTH

Zaterdag 27 augustus
Skate event
Skatepark Borchsite
org. Sport- en Jeugddienst
Oldtimer meeting
Parking station Opwijk - 14-20 u.
org. vzw Passion and Cars

Fietszoektocht
Deelnameformulieren: Cafetaria
Hof ten Hemelrijk, Dagblad
handel ’t Pleintje, Bookshop Mia
– org. CD&V Opwijk-Mazenzele

Woensdag 17 augustus

Vrijdag 5 augustus

Villa Loca – Afterwork-café
16 u. - Opwijk - Steenweg op
Vilvoorde 299 - parking KSA
lokalen – org. KSA Droeshout

Zondag 28 augustus

Zaterdag 20 augustus

Dinsdag 30 augustus

Villa Loca
Opwijk - Steenweg op Vilvoorde
299 - parking KSA lokalen – org.
KSA Droeshout
Dagfietstocht naar Kruibeke
Vertrek aan station Opwijk
8.30 u. - org. Femma Opwijk

Destag op Spechtes
Hof ten Hemelrijk
org. cafetaria HTH

72ste St. Pietersprijs voor elites
zonder contract en beloften
Mazenzele Verlorenkostbaan
start: 17.30 u. - org. Wielerclub
De Sportvrienden Mazenzele

Zaterdag 6 augustus
Rommelmarkt
Fabriekstraat - org. Opwijks
rommelmarktcomité

Zaterdag 6 t.e.m.
maandag 8 augustus
Kermis Mazenzele
Org. Kermiscomité Mazenzele
Tentoonstelling + café
Kersenpit - org. Cultuur met Pit

Naaiavond
GC HTH – 19.30-22 u.
org. Femma Opwijk

Vrijdag 19 augustus

Zaterdag 27 en
zondag 28 augustus
Vandevelde Cup Memorial
Thomas Suys
Tesseskouter - org. EMO

Rommelmarkt
Opwijk-Centrum - 13-18 u.
org. Opwijks rommelmarktcomité

september

Zondag 21 augustus

Donderdag 1 september
t.e.m. vrijdag 30 september

“Rondom Opwijk” wandeling
De Boot – vertrek tussen 7 en 15 u.
org. W.S.V. Horizon Opwijk

Maand van de Sportclub
org. Sportdienst
i.s.m. Sport Vlaanderen
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Vrijdag 2 september
Voorstelling jaarprogramma
2022-2023 met muzikaal
optreden “The Vanco Brothers”
gratis. - Inschrijven: E
neosopwijk@gmail.com
Hof ten Hemelrijk – 15 u.
org. Neos Opwijk

Zondag 4 september
Taart en boterhammenfestijn
Hof ten Hemelrijk - org. OKRA
Opwijk St. Paulus
Wielerwedstrijd Grote Prijs De Nil
Opwijk-Centrum
org. vzw Caprioolkinderen

Dinsdag 6 september

vrije tijd

Hobbykransje
De Waag – 9-12 u. – org. Femma
Opwijk
Repaircafé – zie p. 16
inschrijven verplicht:
info@opwijk2040.be
GC HTH – 18-21.30 u. - org. Opwijk
2040 i.s.m. gemeente Opwijk

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
ELKE MAANDAG

Callanetics - Hof ten Hemelrijk - van 20 tot 21 u. - org. Femma Opwijk
(uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Lijndans - Kersenpit Mazenzele - 20 tot 21 u.
org. FERM Nijverseel-Opwijk

ELKE DINSDAG

Yoga – Hof ten Hemelrijk – 19.45 u. – org. Govinda
Bewegen op muziek (voor personen met de ziekte van Parkinson
ook 50/60plussers welkom)
Sporthal Opwijk – van 18u tot 19 u. - org. Parkili Opwijk

ELKE DONDERDAG

Fietstocht – Kerk Opwijk – 13.30 u. – org. Femma Opwijk
Parki-Boks (boksen voor personen met de ziekte van Parkinson)
Sporthal Opwijk – van 18 tot 19 u. - org. Parkili Opwijk
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de speelplaats) – 19.30 u. – org. AA
Je kan als vereniging of organisatie je
(niet-commerciële) activiteit toevoegen aan de kalender.
Stuur een e-mail naar gc.info@opwijk.be met vermelding van
de naam van de activiteit, organisator, datum, tijdstip en locatie.

Zomerhappening Nijdrop
Op maandag 15 augustus 2022 vindt
de 49ste editie van Zomerhappening
plaats! Dit jaar nodigt Koning August
iedereen uit om mee te vieren in
het park Hof Ten Hemelrijk in de
Kloosterstraat.
Wat mag je verwachten? Ridders, prinsessen en kastelen! Een dag vol spektakel, amusement en gezelligheid. Met
concerten van onder andere Kapitein
Winokio en The Green Onions, maar
ook heel wat straattheater, kinderanimatie en workshops. Voor elk wat wils!
Het volledige aanbod kan je bekijken
via www.zomerhappening.be.
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gemeente

Burgerzaken
Geboren
Sieg Van de Sompel, zoon van
Sam en Femke Deriemaecker
09/04/2022,
Verlorenkostbaan 6

Koen Vanderborght en
Dorien Uyttersprot,
Nieuwstraat 53
op 11/06/2022

Leon Cuvelier, 65 jaar,
echtgenoot van Vivianne De Boeck
† 25/05/2022, Steenweg op
Vilvoorde 288

Annelies Beckers en
Fien De Dobbeleer,
Kruiskensveld 56
op 11/06/2022

Erwin Bosman, 64 jaar,
echtgenoot van Godelieve Clerckx
† 27/05/2022, Bunderstraat 4

Lucie en Marcel Schelfthout,
dochter en zoon van
Petra Schelfthout
28/04/2022

Sven Saerens en Natalie Mertens,
Steenweg op Vilvoorde 13
op 11/06/2022

Zoë De Ridder, dochter van
Michiel en Liesbeth Wille
30/04/2022, Perreveld 60

Stéphane Meert en
Fanny Thoen, Esp 45
op 25/06/2022

Warre Smet, zoon van
Joran en Lien Casteels
30/04/2022, Esp 81

Didier Tenvooren en
Isabelle Straetmans, Heirbaan 17
op 25/06/2022

Lot Schoonjans, dochter van
Domien en Kato Carlé
03/05/2022, Heirbaan 66

Kwinten Hardies en Katrien
Hofmans, Neerveldstraat 300
op 25/06/2022

Ethan Berghmans, zoon van
Thomas en Jessica Moyson
05/05/2022, Steenweg op
Vilvoorde 114

Robbie April en
Goedele Hermans, Esp 56
op 25/06/2022

Mona Smet, dochter van
Jonas en Margot Meskens
02/06/2022, Chrysantenveld 3
Gehuwd
Stijn Van Wemmel en
Rita De Wit, Nieuwstraat 7/B
op 28/05/2022
Steven Perrault en
Lotte Kindermans,
Kalkestraat 124
op 04/06/2022

Pauwel Demeyer en
Marlies Sablon, Grootveld 42
op 25/06/2022
Maarten Mosselmans en
Tchatchoua Cyrielle Syntiche,
Ringlaan 49
op 02/07/2022
Overleden
Leontina Heirbaut, 86 jaar,
† 22/05/2022, Konkelgoed
53/0210
André Heyvaerts, 85 jaar,
echtgenoot van Odette Van Steen
† 24/05/2022, Leen ten Eken 27
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Boudewijn Boyart, 85 jaar,
echtgenoot van Marie De Block
† 28/05/2022, Steenweg op
Vilvoorde 131
Maria Louisa Delcor, 78 jaar,
echtgenote van Florent De Boeck
† 29/05/2022,
Steenweg op Aalst 104
Josephina Heyvaert, 82 jaar,
weduwe van Alfons De Ridder
† 31/05/2022, Kloosterstraat 75
Pauline Hermans, 96 jaar,
weduwe van Albert De Brandt
† 04/06/2022, Hof ter Burstbaan
14 te Lebbeke
Oscar Vanhooimissen, 79 jaar,
echtgenoot van Magda Mannaert
† 16/06/2022, Steenweg op
Vilvoorde 274
Lutgard Van den Berghe, 73 jaar,
weduwe van Raymond Dieriks
† 20/06/2022, Kloosterstraat 75
Josephina Stevens, 95 jaar,
† 23/06/2022, Kloosterstraat 75
Coleta De Geest, 90 jaar, weduwe
van Eloot Hector Edmond
† 23/06/2022, Steenweg op
Merchtem 14
Elisabeth De Koster, 44 jaar,
† 25/06/2022, Groenstraat 14

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.
De gemeentelijke diensten BURGERZAKEN/WELZIJN en STEDENBOUW/MILIEU zijn enkel toegankelijk
op afspraak. Het onthaal WELZIJN/BURGERZAKEN is wel beschikbaar tijdens de openingsuren.
In juli en augustus is het onthaal elke werkdag open van 8 tot 12 uur en ook op dinsdag van 18 tot 20 uur.
Andere hulp of info nodig? Een overzicht van alle gemeentelijke diensten: opwijk.be/gemeentediensten.

gemeenteraad
Zitting dinsdag 21 juni 2022
Volgende agendapunten werden besproken:
OPENBARE ZITTING
• Vorige vergadering Verslag vorige openbare zitting - Goedkeuring.
• Pastorieplan Opwijk – Goedkeuring.
• Organisatiebeheersing - Organisatiebeheersrapport 2021 – Kennisneming.
• MOZA-IK - Capaciteitsbepaling – Goedkeuring.
• MOZA-IK - Aanpassing van het schoolreglement en infobrochure – Goedkeuring.
• GBS De Boot - Aanpassing schoolreglement en infobrochure – Goedkeuring.
• Adviescommissie sport - Gewijzigde samenstelling – Goedkeuring sportkampwerking - Aanpassingen
huishoudelijk reglement – Goedkeuring.
• Bodemonderzoek - Gunning beschrijvend bodemonderzoek in het kader van PFOS-PFAS - Goedkeuring.
• Sluiten spooroverwegen - Overeenkomst met Infrabel - Addendum met betrekking tot
Foksveldtunnel – Goedkeuring.
• ICT - Netwerkvernieuwing en interconnectiveit voor locaties van lokaal bestuur Opwijk – Goedkeuring.

raad voor maatschappelijk welzijn
Zitting dinsdag 21 juni 2022
Volgende agendapunten werden besproken:
OPENBARE ZITTING
• Verslag vorige openbare zitting – Goedkeuring.
• Organisatiebeheersing - Organisatiebeheersrapport 2021 – Kennisneming.
• Financiën - Financiële beheersprocessen – Kennisneming.
BESLOTEN ZITTING
• Vorige vergadering - Goedkeuring verslag van de vorige besloten zitting.
De volgende gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn vinden plaats op
dinsdag 13 september 2022 om 20 uur in GACII (trouwzaal), Ringlaan 20 te Opwijk.
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9 – 12 uur:
gratis initiatielessen
voor 6 tot 14-jarigen

Verplicht
inschrijve
n!

12.30 uur:
demo door 3 geoefende skaters

Vanaf 13 uur wedstrijden per categorie:
• min 14-jarigen
• meisjes & dames
Schrijf je
• niet-gesponsorde skaters: ter p
laatse
plus 14-jarigen
in!
• gesponsorde skaters
• old bastards: plus 30-jarigen

Locatie: Skatepark Borchtsite, Kattestraat te Opwijk
jeugddienst-jeugdraad Opwijk
Alle info:
Organisatie: Jeugddienst en Sportdienst Opwijk
i.s.m. Hein’s skateboarding en Jeugdhuis Nijdrop

Met leuke prijzen en gratis weggevertjes van onze sponsors

Verantwoordelijke uitgever: college van burgemeester en schepenen, Ringlaan 20, 1745 Opwijk.

PROGRAMMA

