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't Opwijks archief
't Opwijks archief kunnen we vergelijken met het geheugen van Opwijk. Naast het statisch archief van de
gemeente, bevat het heel wat heemkundige collecties en voorwerpen.
Je kan er terecht voor opzoekingen inzake genealogie, raadplegen van kranten, tijdschriften, fotoverzamelingen,
doodsprentjes, …
Is het voor jou niet mogelijk om tijdens de openingsuren langs te komen? Contacteer ons dan voor een afspraak.

DIENSTVERLENING ENKEL OP AFSPRAAK
Om de bezoekers en medewerkers optimaal te beschermen, werkt 't Opwijks archief enkel op afspraak.
Maak een afspraak bij voorkeur via mail. Beschik je niet over een mailadres, dan kan een afspraak maken
ook telefonisch: T 052 36 51 79. We helpen je graag verder!
Aan ons e-loket hoeft niemand een masker te dragen en staan er geen wachtrijen. Je vindt er heel wat informatie
en kan er verschillende documenten aanvragen: opwijk.be/thuisloket

Openingsuren
Maandag

gesloten

Dinsdag

van 18:00 tot 20:00

Woensdag

gesloten

Donderdag

van 09:00 tot 12:00

Vrijdag

gesloten

Zaterdag

gesloten

Zondag

gesloten

Volgende week
Maandag 31-01-2022
Dinsdag 1-02-2022

gesloten
van 18:00 tot 20:00

Woensdag 2-02-2022

gesloten

Donderdag 3-02-2022

van 09:00 tot 12:00

Vrijdag 4-02-2022

gesloten

Zaterdag 5-02-2022

gesloten

Zondag 6-02-2022

gesloten

Sluitingsdagen
Paasmaandag
Dag van de Arbeid
O.H. Hemelvaart
Brugdag op vrijdag (weekend Hemelvaart)

maandag 18 april 2022
zondag 1 mei 2022
donderdag 26 mei 2022
vrijdag 27 mei 2022

Pinkstermaandag

maandag 6 juni 2022

Gesloten op dinsdag 28 juni

dinsdag 28 juni 2022

Vlaamse feestdag

maandag 11 juli 2022

Nationale feestdag

donderdag 21 juli 2022

Brugdag op vrijdag (weekend Nationale feestdag)
O.L.V. Hemelvaart
Allerheiligen
Allerzielen

woensdag 2 november 2022

Kerstmis

zondag 25 december 2022

Tweede nieuwjaarsdag

Waar kan je ons bereiken?

052 36 51 79
 archief@opwijk.be

dinsdag 1 november 2022

vrijdag 11 november 2022

Nieuwjaarsdag

Doortstraat 2
1745 Opwijk

maandag 15 augustus 2022

Wapenstilstand

Tweede kerstdag

't Opwijks Archief

vrijdag 22 juli 2022

maandag 26 december 2022
zondag 1 januari 2023
maandag 2 januari 2023

