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EDITO

Woordje vooraf
Beste Opwijkenaren,

De kermissen zijn achter de rug. Na Opwijk, 

N i j ve r see l ,  D roeshou t  en  Waa ienberg 

is nu ook Mazenzele ui tgefeest .  Op de 

gemeenteraad van juni werden een paar 

beslissingen genomen die voor onze Opwijkse 

gemeenschap belangrijk zijn. De verlofperiode 

is dan ook het ideale moment om deze 

plannen meer gestalte te geven.

De op te richten feestzaal in Mazenzele is daar het ideale voorbeeld 

van. We wensen aan de gemeenteraad van september een bestek 

en raming voor te leggen voor het aanduiden van een architect 

om de studiefase te kunnen opstarten. Momenteel werken we aan 

een behoefteprogramma dat aan de basis moet liggen van deze 

studie. Toch nog even duidelijk  stellen dat het niet de bedoeling is 

dat deze feestzaal enkel zal gebruikt worden door de verenigingen 

van Mazenzele, maar dat deze accommodatie ter beschikking zal 

gesteld worden aan de ganse Opwijkse bevolking.

Ook op onderwijsvlak willen we een oplossing geven aan de noden 

die zich momenteel stellen. Door de stijging van ons bevolkingsaantal 

kampen we met een capaciteitsprobleem in het basisonderwijs 

en de buitenschoolse kinderopvang. Hiervoor hebben we twee 

oplossingen voor ogen. De nood aan uitbreiding van de scholen in 

Nijverseel en Mazenzele willen we oplossen door aan deze scholen 

de vereiste bouwgronden ter beschikking te stellen. Voor de bouw 

van de schoolgebouwen op deze gronden zullen de scholen zelf 

instaan. Voor het capaciteitsprobleem in het centrum van onze 

gemeente zal het gemeentebestuur zelf voor een oplossing zorgen. 

Op de site van de gemeentelijke basisschool De Boot zal een 

volledig nieuwe school worden gebouwd die voldoende capaciteit 

zal voorzien. Hierdoor wordt niet enkel het capaciteitsprobleem 

opgelost, maar wordt ook de kwali tei t van de accommodatie 

verbeterd. De infrastructuur van GBS De Boot heeft immers zijn 

tijd gehad. Tevens wordt er onderzocht of ook de buitenschoolse 

kinderopvang hier kan worden ondergebracht. Ook voor dit dossier 

zal het bestek en de raming aan de gemeenteraad van september 

ter goedkeuring worden voorgelegd.

Er wordt dan ook constant gewerkt aan de toekomst van onze 

gemeente. Stilstaan is achteruitgaan en dit is zeker niet de bedoeling 

van het huidige gemeentebestuur.

Albert Beerens
Uw burgemeester
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VARIA

Minder water verbruiken is 
twee keer geld uitsparen
Iedereen betaalt via de water factuur ook een bijdrage om het 
afvalwater te zuiveren. Deze zogenaamde ‘saneringsbijdrage’ wordt 
berekend aan de hand van je waterverbruik. Minder water verbruiken, 
betekent dus dat je twee keer geld zal uitsparen. Je betaalt minder 
voor je drinkwater én voor de zuivering van afvalwater. 

De water factuur wordt berekend volgens het principe van ‘de 
vervuiler betaalt’. Drinkwater moet na gebruik gezuiverd worden. 
Wie meer gebruikt, betaalt dus ook iets meer voor het onderhoud 
van onze zuiveringsstations én voor de uitbouw van een kwaliteitsvol 
gemeenteli jk r ioler ingsnetwerk. Deze saneringsbijdrage wordt 
verant woord ge ïnves teerd in  de r io ler ing.  Want  een goed 
waterbeheer is erg belangrijk. Zo dragen we bij tot het behoud 
van het grondwaterpeil en stellen we de waterkwaliteit veilig voor 
toekomstige generaties. 

Met een paar eenvoudige ingrepen kan je water optimaal benutten 
zonder aan comfort in te boeten. Je portemonnee en het milieu 
zullen er wel bij varen.  

Meer info? Infrax: tel. 078 35 30 20 (normaal tarief)

Zuinig met water omspringen 
Tijdens de warme zomermaanden brengt water de nodige verfrissing. 
De groene grasmatten en kleurrijke bloemenperken worden rijkelijk 
besproeid, zwembaden worden gevuld voor een zomer vol waterpret. 
De Watergroep staat in uw gemeente elke dag in voor de levering 
van kwalitatief drinkwater. We geven graag enkele tips om in droge 
periodes zuiniger met drinkwater om te springen.

• Een frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender dan een 
lang bad. Een bad laten vollopen vraagt algauw 100 tot 150 liter 
drinkwater, een hoeveelheid water waarmee je drie keer kan 
douchen. En met zuinige sproeikoppen, zelfs 5 keer.

• De grond opharken en hakken is even goed als tweemaal 
sproeien. Hierdoor breekt u de harde laag. Dat houdt de grond 
luchtig en vochtig. En dat op die manier het onkruid geen kans 
krijgt, is mooi meegenomen.

• Sproei de tuin alleen als het langdurig droog is. Liever 1 keer per 
week een kwartier, dan elke dag 5 minuten: de planten zullen 
dieper wortelen en minder gevoelig worden voor de droogte. Dit 
kan uiteraard ook perfect met opgevangen regenwater. 

• Begiet uw bloemen en planten op de minst warme ogenblikken 
van de dag, zoals ‘s ochtends vroeg of ‘s avonds laat. Het water 
verdampt dan niet zo snel. Bovendien voorkomt u beschadiging 
van de planten, want de waterdruppels kunnen bij zonneschijn 
als een vergrootglas werken en ze verschroeien. 

• Besproei uw gazon niet. U zal merken dat het zich na een periode 
van droogte sneller herstelt dan u dacht.

• Was uw auto met regenwater of sla gewoon een keertje over.
• Laat ‘s nachts de kraan dicht. Geef het drinkwaterbedrijf zo de 

kans om de watertorens en reservoirs opnieuw te vullen. Zo heb 
je ’s ochtends opnieuw heerlijk fris leidingwater.

BRON: DE WATERGROEP
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GEMEENTERAAD

Intercommunales en dienstverlenende bedrijven
• Algemene vergaderingen Cipal, Blijdorp I I I, Havicrem, Iverlek: 

goedkeuring agenda en bepaling van het mandaat van de 
afgevaardigde en plaatsvervanger.

• Goedkeuring agenda en bepaling mandaten afgevaardigden en 
plaatsvervangers van de algemene vergadering van TMVW/FARYS. 
Niet-goedkeuring agenda en bepaling mandaten afgevaardigden 
en plaatsvervangers van volgende vergaderingen: buitengewone 
algemene vergadering - “Statutenwijziging IC TMVW onder 
voorbehoud van splitsing”, buitengewone algemene vergadering 
“Partiële splitsing IC TMVW”, bijzondere algemene vergadering 
TMVW ISV, bijzondere algemene vergadering TMVR ISV en 
bijzondere algemene vergadering TMVS ISV. Niet-goedkeuring 
intercommunaal voorstel inzake migratieplan vertegenwoordigers.

• Algemene vergadering Gemeentelijke Holding NV in vereffening 
op 24 juni 2015: goedkeuring van de dagorde en aanduiding van 
een gemeentelijke afgevaardigde en plaatsvervanger, ook voor 
alle algemene vergaderingen gedurende de resterende periode 
van de legislatuur 2014-2018.

• G e m e e n t e r a a d s c o m m i s s i e  I n t e r g e m e e n t e l i j k e 
samenwerkingsverbanden: kennisname overzicht.

Financiën
• Goedkeuring van de gemeenterekening 2014.
• Goedkeuring van de meerjarenplanaanpassing 4 - 2014 - 2019. 

Goedkeuring van de budgetwijziging 2 - 2015.
• Goedkeuring van een gewijzigd belastingreglement op de door 

de gemeente ten behoeve van zijn inwoners ter beschikking 
gestelde containers van het t ype Din (1.100 li ter ) voor het 
dienstjaar 2015 en van het gratis ter beschikking stellen van 
containers van het type Din (1.100 liter) vanaf 1 januari 2016 
voor bepaalde doeleinden.

Onderwijs 
• Goedkeuring van algemeen kader voor selectieprocedure directeur 

gemeentelijk onderwijs.
• Goedkeuring van selectieprocedure coördinerend directeur 

basisonderwijs voor de scholengemeenschap BLOM.
• Uitbreiden en vernieuwen van de gemeentelijke basisschool 

De Boot (Heiveld 61):  principiële beslissing, het verlenen van 
een “in-house” opdracht aan Haviland Intercommunale IgSv en 
goedkeuring van de voorwaarden voorzien in de overeenkomst 
“Projectregie” aan Haviland Intercommunale IgSv.

Integratie gemeente en OCMW
• Goedkeuring houdende de aanpassing van de beheersovereenkomst 

gemeente/OCMW m.b.t. budgethouderschap, interne en externe 
personeelsmobiliteit en verantwoordelijken in verband met het 
welzijnsbeleid.

Buitenschoolse kinderopvang
• Goedkeuring van een aangepast huishoudelijk reglement en 

nieuwe tarieven m.b.t. de dagelijkse werking van het Gemeentelijk 
Ini t iat ief  Bui tenschoolse K inderopvang met ingang van 1 
september 2015.

Grondgebiedzaken
• De actualisatie van het gemeentelijk woonplan.
• De def ini t ieve vaststel l ing van het gemeenteli jk ruimteli jk 

uitvoeringsplan “De Neef”.
• De ophef fing van het reglement i.v.m. straatnaamborden en 

nummering van gebouwen zoals goedgekeurd in de gemeenteraad 
van 28 februar i 2002 en goedkeur ing van een aangepast 
reglement. 

• De onderhandse verwerving om reden van openbaar nut van 
percelen grond gelegen te Dorp, Mazenzele.

Infrastructuur
• Goedkeuring van het gewijzigde bestek m.b.t. het plaatsen van 

een voetbalinfrastructuur aan de Molenkouter, Steenweg op 
Vilvoorde te 1745 Opwijk. 

• Bouw van een feestzaal en de omgevingswerken (Dorp 40, 
Mazenzele): het verlenen van een “in-house”-opdracht aan 
Haviland Intercommunale IgSv en de goedkeur ing van de 
voorwaarden voorzien in de overeenkomst “Projectregie” aan 
Haviland Intercommunale IgSv.

Welzijn
• Hartveilige Gemeente: kennisname stand van zaken.

Toerisme
• Goedkeuring vernieuwing convenant trap Groene Gordel 2015-

2019.

Digitalisering
• Aankoop van tablets inzake het project digitaal vergaderen 

(voor gemeente en OCMW) en voor het project geautomatiseerd 
zorgdossier (OCMW). 

• Aankoop en installatie van projectie en audiomateriaal voor 
inrichting van GAC II en zaal Satijn. 

• Goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 
en afsprakennota inzake het gebruik van tablet-pc’s.

• Vernieuwing kopieerapparaten voor gemeentelijke diensten en 
OCMW via afname van raamovereenkomst VERA. 

Begraafplaatsen
• Goedkeuring van een nieuw tariefreglement op de concessies op 

de begraafplaatsen voor de dienstjaren 2015 tot en met 2018 
met ingang van 1 juni 2015.

Gemeentelijke gebouwen
• Kennisname van de termijnverlenging voor het indienen van een 

of fer te voor het leveren en plaatsen van ingemaakte kasten 
voor het Gemeentelijk Administratief Centrum II (Ringlaan 20).

Openbare werken
• Kennisname inzake de collegebeslissing van 29 april 2015 m.b.t. 

het uitvoeren van bestrijkingswerken aan gemeentewegen door 
een aannemer, eerste pakket 2015.
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WOONLOKET

Om huurder van een sociale woning te kunnen worden, moet u zich 
kandidaat stellen bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) 
of sociaal verhuurkantoor (SVK ) in uw buurt of in de gemeente 
waar u wilt wonen.
Voor onze gemeente kan u zich inschrijven bij:
• SHM PROVIDENTIA - Brusselsesteenweg 191 - 1730 ASSE 

02 452 72 43 - info@providentia.be 
Openingsuren: maandag, woensdag en vrijdag tussen 8u en 
11u30

• SVK WEBRA - Brusselsesteenweg 191 - 1730 Asse - 02 454 
18 69 - administratie@webra.be

• Openingsuren: maandag, woensdag en vrijdag tussen 8u30 
en 11u30

U kan uw kans op een toewijzing verhogen door in te schrijven bij 
alle bovenstaande sociale verhuurders. 

Inschrijvingsvoorwaarden
M e n  z a l  n ag a a n  o f  u w  s i t u a t i e  v o l d o e t  a a n  v o l g e n d e 
inschrijvingsvoorwaarden:

1. Meerderjarig zijn. Ook minderjarige ontvoogde personen of 
een minderjarige persoon die zelfstandig woont of gaat wonen 
met begeleiding door een erkende dienst komt in aanmerking;

2. Voldoen aan de inkomensvoorwaarde; 
3. Voldoen aan de eigendomsvoorwaarde; 
4. Voldoen aan de taal- of inburgeringsbereidheid;   
5. Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister 

in België.  

Wanneer u meer informatie wenst over de voorwaarden of hulp 
bij  het invullen van de documenten, kan u steeds terecht bij 
de woonconsulent, de huisvestingsmaatschappij of het sociaal 
verhuurkantoor.

Toewijzing
Bij het toewijzen van een sociale woning wordt rekening gehouden 
met een aantal regels. Deze regels worden toegepast in de volgorde 
zoals hiernaast beschreven:

1. de rat ionele bezet t ing:  u k r i jg t  s lechts een woning 
toegewezen die overeenkomt met de grootte van uw gezin;

2. verplichte voorrangsregels: sommige mensen krijgen 
voorrang door de specifieke situatie waarin ze verkeren;

3. optionele voorrangsregels: bewoners van de gemeente of 
van het werkgebied krijgen voorrang volgens de bepalingen 
van het gemeentelijke toewijzingsreglement;

 De toewijzingsregels zien er als volgt uit: 
 Achtereenvolgens wordt er voorrang gegeven aan de kandidaat-

huurder:
• die sinds zijn geboorte woont in de gemeente waar de 

toe te wijzen woning gelegen is of die minimaal 10 jaar 
in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is, 
woont of gewoond heeft;

• die in de periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens 
3 jaar inwoner is of geweest is van de gemeente waar de 
toe te wijzen woning gelegen is;

• die in de periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens 
3 jaar inwoner is of geweest is van een gemeente uit het 
intergemeenteli jk samenwerk ingsverband “Regionaal 
woonbeleid Noord-West Brabant”.

4. datum van inschrijving

De sociaal verhuurkantoren wijzen hun woningen toe op basis 
van hun eigen regels,  niet  vo lgens het hierboven vermelde 
toewijzingsreglement. De inschrijvingsvoorwaarden zijn wel dezelfde. 

Belangrijk!
Om de twee jaar wordt de wachtlijst nagekeken. Iedere kandidaat-
huurder krijgt dan van de sociale verhuurder een brief en wordt 
gevraagd om een aantal gegevens opnieuw te bezorgen. Kandidaat-
huurders die niet tijdig reageren worden van de wachtlijst geschrapt.
Wanneer u geschrapt wordt, dient u zich opnieuw in te schrijven.

Voor meer informatie kan u terecht bij de woonconsulent 
Ellen Cluts – Marktstraat 55 – woonloket@opwijk.be
Tel. 052 36 51 46

Hoe verloopt de toewijzing van een sociale huurwoning?

Verkeer
• Goedkeuring van een aanvullend poli t iereglement op het 

wegverkeer voor Vossestraat, Dries (gedeelte), Sultveldstraat, 
Langeveldstraat, Paddebroeken, Waaienberg, Grootveld en 
Mansteen, tonnagebeperking 3,5 ton.

Leefmilieu
• Wijziging van het retr ibut iereglement van 24 september 

2013 met betrekking tot de exploitatie van het vernieuwde 
recyclagepark voor de gemeente Opwijk.

Toegevoegde punten
• Voorstel voor bijsturing van het gemeentelijk afvalbeleid en 

de uitbating van het recyclagepark.
• Vraag i.v.m. bestekken openbare werken, natuursteen.
• Voorstel i.v.m. ver tegenwoordiger elke fractie in werk- of 

stuurgroep begeleiding Masterplan Mazenzele
• Voorstel i.v.m. opnemen ethische clausule in bestekken 

overheidsopdrachten.

GEMEENTERAAD
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WELZIJN

Zitdagen FOD Sociale 
Zekerheid afdeling Personen 
met een handicap
De Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid, afdeling 
Personen met een handicap, organiseert zitdagen in verschillende 
steden en gemeenten over gans België, waaronder ook in Opwijk. 
Je kan er terecht voor meer informatie over je rechten op een 
tegemoetkoming (zoals inkomensvervangende tegemoetkoming, een 
integratie tegemoetkoming, of tegemoetkoming hulp aan bejaarden), 
parkeerkaart of andere sociale en fiscale maatregelen. Ook als 
je wil weten hoe het met je dossier gesteld is, als je meer uitleg 
wenst over onze beslissingen of als je een wijziging in je situatie 
wil doorgeven, ben je hier op het juiste adres! 
De maatschappelijk assistenten van de FOD wijzen je tot slot ook 
de weg naar de juiste regionale en lokale diensten of verenigingen 
voor personen met een handicap. 

Praktische informatie:
• De zitdag in Opwijk gaat door elke 3de vrijdag van de maand van 

9u - 11u in het Sociaal Huis De Wegwijzer, Kloosterstraat 10.
• Het is niet nodig om op voorhand een afspraak te maken.
• Contactpersoon is Kelly Lemagie, maatschappelijk assistente. 

E-mail: kelly.lemagie@minsoc.fed.be

Meer weten?
Voor meer info over deze dienst ver lening kan je terecht op  
http://handicap.fgov.be/nl of via 0800 987 99 (elke werkdag van 
8u30 tot 13u).

Je dossier zelf raadplegen kan via www.handiweb.be. Hiervoor heb 
je een elektronische identiteitskaart nodig en moet je je pincode 
kennen. Je kan ook aan iemand anders vragen om in jouw plaats 
je dossier te raadplegen.

Silverhomebeurs Asse:  
geniet thuis van je oude dag
SILVERHOME presenteert een ruim en gevarieerd aanbod aan 
zorgoplossingen voor senioren.
• De nieuwste producten om de woning veilig en comfortabel in te 

richten (trapliften, ergonomisch meubilair, domoticasystemen, …)
• In fo rmat ie  over  diensten  voor  senio ren ( hu lpmidde len, 

woningaanpassingen, vitaliteit, zorg & gezondheid, mobiliteit, 
comfort & ontspanning, technologie & media, informatie, ...)

• Bedrijven, instanties en organisaties gespecialiseerd in 
aangepast thuiswonen

• Workshops en infosessies over sociale, administrat ieve, 
financiële en juridische aspecten van thuiswonen op latere leeftijd

Opwijk werkt mee!
Het dagverzorgingscentrum ’t Zonnedal, het kortverblijf verbonden 
aan het woonzorgcentrum De Oase, het Sociaal Restaurant, de 
poetsdienst van het OCMW en de dienst Welzijn van Opwijk zijn 
aanwezig om hun dienstverlening in de kijker te zetten en te zorgen 
voor een betere bekendheid.  

Wanneer? Maandag 7 september van 10u tot 18u 
Waar? CC ASSE, Huinegem 4 te Asse. Ingang via Huinegem, alsook 
via het Oud Gasthuis

Parkeren: Dit kan in de verschillende parkings van Asse: Huinegem 
(ondergronds, € 1/dag), Gemeenteplein, Boekfos, Gildehof. Vanaf 
Parking ’t Jass (station) is er een shuttlebus die u naar het CC 
brengt. Indien nodig kan u ook gebruik maken van de Dienst 
Aangepast Vervoer, deze kan u reserveren via de Sociale Dienst 
van de gemeente Asse (02 454 19 66).

Nieuw subsidiereglement “Uitwisseling tussen Noord en Zuid”
Met de goedkeuring van een nieuw subsidiereglement investeert het provinciebestuur van Vlaams-Brabant in de uitwisseling tussen 
Noord en Zuid. Vlaams-Brabantse cultuureducatieve verenigingen, jeugdverenigingen, scholen en natuur- en milieuverenigingen kunnen, 
in samenwerking met een NGO of vierdepijlerorganisatie uit het Noorden, een subsidie aanvragen voor het opzetten van een structurele 
uitwisseling met een parallelle partner uit het Zuiden ( jeugdvereniging met jeugdvereniging, school met school, …). Deze uitwisseling 
moet bijdragen aan een verbreding van het lokale draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking en een versterking van de betrokken 
partners in het Noorden én het Zuiden.

Meer informatie over de voorwaarden vindt u in het reglement en het aanvraagformulier op de website van de provincie:
www.vlaamsbrabant.be/subsidies. De subsidieaanvragen kunnen ingediend worden tot uiterlijk 30 september 2015. Wij kijken alvast 
uit naar jullie initiatieven!
Provincie V laams-Brabant -  Cel  Noord-Zuidwerking (Dienst kansenbeleid )  -  Provincieple in 1 -  3010 Leuven 
tel. 016 26 73 53 - www.vlaamsbrabant.be 

CULTUUR
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Opwijk wordt binnenkort een 
Hartveilige Gemeente!
Het project ‘Steden en Gemeenten Hartveilig’ wil de 
overlevingskans bij mensen met een hartstilstand zo 
groot mogelijk maken. Ook uw gemeente Opwijk tekent 
in op dit project! 

Het gemeentebestuur van Opwijk en het Rode Kruis willen zich 
samen engageren om de inwoners van Opwijk te sensibiliseren 
en om opleidingen in reanimatie en in het gebruik van een 
automatisch externe defibrillator (AED) aan te bieden.

WELZIJN

GRATIS opleidingen in reanimatie en het gebruik van een AED-toestel 
Op woensdag 12 augustus en woensdag 16 september wordt er een opleiding voorzien, telkens op twee tijdstippen: 10u ’s morgens en 
19u ’s avonds. De opleiding duurt maximum drie uur en gaat door in de zaal het Bakhuis in het Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk, 
Kloosterstraat 7. Het is geen reeks, maar telkens dezelfde opleiding. Je kan dus kiezen uit één van deze vier opleidingsmomenten.

Meer weten? 
Over de opleidingen en inspanningen van je gemeente? Sociaal Huis De Wegwijzer, Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk, 0800 113 41. 

Over dit project van het Rode Kruis? Els Delafortrie, Projectmanager Hartveilig, Motstraat 40, 2800 Mechelen, Tel. 015 44 34 80, 
http://hartveilig.rodekruis.be/ 

De Zorgcampus
Kloosterstraat 75

Waar? Centraal in de inkomhal
Openingsuren: Elke dag  

tussen 7u en 21u

Sporthal
Heiveld 65
Waar? Centraal in de inkomhal
Openingsuren:
ma: 9u - 12u
di: 9u -12u
 13u30 - 16u (niet in schoolvakanties)
 18u - 20u
wo: 9u - 12u
do: 9u - 12u
vrij: 9u - 12u
za: 1ste zaterdag v/d maand: 
 9u45 - 11u45 (niet in de grote vakantie)

De sporthal is eveneens open op het tijdstip dat er 
sportverenigingen gebruikt maken van de lokalen. 
Dit schema is echter variabel.

Wat is een AED?
Dit is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het 
hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De 
AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt 
automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. 
Het toestel bepaalt dit volledig autonoom. Kan een schok niet 
helpen, dan schokt het toestel niet. Het is dus onmogelijk 
om het toestel verkeerd of onnodig te gebruiken. Het toestel 
geef t gesproken instructies en leidt de hulpverlener door 
deze reanimatie tot professionele hulpverleners het van hem 
overnemen.

Wist je dat er in Opwijk-centrum reeds drie publiek 
toegankelijke AED’s zijn?  
- De sporthal, Heiveld 65
- De zorgcampus, Kloosterstraat 75
- Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7

Gemeenschapscentrum 
Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7
Waar? In de hal naar de bibliotheek 
Openingsuren:
ma: 8u30 - 20u (tijdens de grote 

vakantie ook ‘s avonds ter 
beschikking tot gemiddeld 22u)

di: 8u30 - 22u
wo: 8u30 - 22u
do: 8u30 - 22u
vr: 8u30 - 23u30
za: 9u - 23u30
zo: 11u - 22u
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WELZIJN

Nieuw! 
Kersenwandeling  
in Mazenzele 
Op 30 augustus 2015 om 7u30 wordt er 
een nieuwe bewegwijzerde wandeling 
ingestapt t i jdens een groot dorpsfeest 
in Mazenzele. Om 10u is er de of f iciële 
openingsreceptie. Mazenzele werd namelijk 
verkozen tot ‘Dorp in de kijker’ door het 
Nationaal overkoepelende orgaan van de 
Landeli jke G ilden. De Kersenwandeling 
kreeg haar naam van de lokale vereniging 
de Sint-Pietersgilde. Want vroeger werd 
Mazenzele ook wel eens het kleine Sint-
Truiden genoemd. 

Opwijk is een echte wandelgemeente, want 
er z i jn nog dr ie andere bewegwijzerde 
wande l ingen  d ie  a l l emaa l  ve r t rek ken 
vanuit het Gemeenschapscentrum Hof ten 
Hemelrijk, Kloosterstraat 7. Wat maakt de 
Kersenwandeling zo uniek? Deze is speciaal 
gecreëerd om de Opwi jkenaar aan te 
moedigen om meer te bewegen. Want 
uit wetenschappelijk onderzoek blijk t dat 
minstens de helft van de Vlamingen te weinig 
beweegt. Sommige mensen zijn bovendien 
niet sportief aangelegd. Volwassenen zouden 
minimum 10.000 stappen per dag moeten 
zetten om een gezond bewegingsritme te 
verwerven. Elke stap telt en draagt bij tot 
een goede conditie, het verhogen van het 
algemene welzijn en tot een vlotter verkeer 
door minder gebruik te maken van de wagen. 
Opwijk doet namelijk ook mee voor minder 
CO2! De afstand van de Kersenwandeling, 
namelijk 5km, is dus perfect voor mensen die 
hun dagen actiever willen invullen.Iedereen 
is van harte welkom.  

Deze wandeling is het resultaat van een 
samenwerking tussen de gemeente Opwijk, 
de Seniorenraad, Sportraad, Welzijnsraad, 
de mutualiteiten en de Opwijkse wandelclubs 
‘Hopbelletjes’, ‘Horizon’, de Landelijke Gilde 
Opwijk-Mazenzele en de Sint-Pietersgilde.

Tablets, tablets en nog eens tablets
Onderstaande cursusmomenten worden ingericht op vraag van de Seniorenraad. De 
gemeente werkt hiervoor samen met Arch’educ en biedt aan de Opwijkenaar een korting 
aan van € 8! 

Maak kennis met een tablet
Tablets, iPads, … Overal waar je kijkt worden deze toestellen gepromoot. Maar wat kan 
je ermee doen en hoe werken ze? Tijdens deze infosessie maak je kennis met tablets en 
kom je te weten welke types er zijn. 
Je leert waarvoor je ze kan gebruiken en wat de voor- en nadelen zijn. Zo kom je op een 
kritische manier te weten of een tablet iets voor jou is. Deze sessie is bedoeld voor mensen 
die nog geen tablet hebben aangekocht.

Waar: Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk (groene zaal), Kloosterstraat 7
Wanneer: Maandag 21 september, van 19u tot 22u
Prijs: € 12 / € 4 ( inwoners van de gemeente Opwijk)
Docent: Karel Vanrietvelde
Inschrijven: www.archeduc.be of info@archeduc.be of 02 454 54 01
 

Leren werken met je Windows tablet
Je bent verkocht! Je hebt je een Windows tablet gekocht. Het scherm straalt je tegemoet. 
Nu komt de kat op de koord. Wat moet ik doen, wat betekenen al die iconen? Hoe maak 
ik een verbinding met het internet? Honderden vragen waarop je niet onmiddellijk een 
antwoord vindt. Breng je Windows-tablet mee.

Waar: Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk (groene zaal), Kloosterstraat 7
Wanneer: Maandag 28 september, van 19u tot 22u
Prijs: € 12 / € 4 ( inwoners van de gemeente Opwijk)
Docent: Karel Vanrietvelde
Inschrijven: www.archeduc.be of info@archeduc.be of 02 454 54 01
 

Leren werken met je Android tablet
Je bent verkocht! Je hebt je een tablet met Android-besturingssysteem aangekocht. Het 
scherm straalt je tegemoet. Nu komt de kat op de koord. Wat moet ik doen, wat betekenen 
al die iconen? Hoe maak ik een verbinding met het internet? Honderden vragen waar je 
niet onmiddellijk een antwoord op vindt. Breng je Android-tablet mee.

Waar: Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk (groene zaal), Kloosterstraat 7
Wanneer: Donderdag 8 oktober, van 19u tot 22u
Prijs: € 12 / € 4 ( inwoners van de gemeente Opwijk)
Docent: Koen Fonteyn
Inschrijven: www.archeduc.be of info@archeduc.be of 02 454 54 01
 

Leren werken met je iPad
Je bent verkocht! Je hebt je een iPad aangekocht. Het scherm straalt je tegemoet. Nu 
komt de kat op de koord. Wat moet ik doen, wat betekenen al die iconen? Hoe maak ik 
een verbinding met het internet? Honderden vragen waar je niet onmiddellijk een antwoord 
op vindt. Breng je iPad mee.
Waar: Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk (groene zaal), Kloosterstraat 7
Wanneer: Donderdag 22 oktober, van 19u tot 22u
Prijs: € 12 / € 4 ( inwoners van de gemeente Opwijk)
Docent: Koen Fonteyn
Inschrijven: www.archeduc.be of info@archeduc.be of 02 454 54 01
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De Familiepicknick: een terugblik
De eerste editie van de familiepicknick zit erop. Op 23 mei 2015 hebben maar liefst 271 
personen deelgenomen aan deze dag. Een lekkere en grote picknick voor weinig geld en 
leuke activiteiten om samen te doen in het park van het GC Hof ten Hemelrijk. Bedankt 
aan de betrokken organisaties en aan alle vrijwilligers. Vele handen maken licht werk! 

Opwijk is écht een Gezonde Gemeente!
Opwijk is een Gezonde Gemeente en dat werd in de maand mei 2015 dubbel en dik 
bewezen. Elke dinsdag verzamelden de deelnemers aan de kerk van een parochie voor 
een gezondheidswandeling. Er waren telkens meer dan 40 aanwezigen! Een professionele 
coach/kinesist begeleidde de opwarming en de lokale wandelclubs ‘De hopbelletjes’ en 
‘Horizon’ stippelden een mooie wandelroute uit. Ook de workshops over gezonde voeding 
vielen in de smaak. Een welgemene bedankt aan alle medewerkers!

MOBILITEIT

Deze picknick werd u aangeboden door het Gemeente- en OCMW-bestuur, Kind & Gezin, 
de Gezinsbond en de provincie Vlaams-Brabant. 

De activiteiten werden u aangeboden door het Gemeente- en OCMW-bestuur in samenwerking 
met de Welzijnsraad, de Sportraad, de Seniorenraad, wandelclub De Hopbelletjes, wandelcub 
Horizon en de mutualiteiten.  

WELZIJN

Onthaaldag nieuwe inwoners
Ben je tijdens de periode augustus 2014 - juni 2015 verhuisd naar Opwijk? Of ben 
je van plan om in juli of augustus in onze gemeente te komen wonen? Hou dan 
zaterdag 12 september 2015 vrij in je agenda! Het gemeente- en OCMW-bestuur 
organiseren dan in de namiddag de eerste editie van de onthaaldag voor de nieuwe 
inwoners. Het wordt een gezellige namiddag met een busrondrit in Opwijk, een hapje 
en een drankje. Elke nieuwe inwoner ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. We kijken 
ernaar uit jullie te ontmoeten!

VARIA

65-plussers 
betalen vanaf  
1 september  
50 euro bij De Lijn
65-plussers reizen nog tot en met 31 
augustus 2015 gratis met De Lijn. 
Vanaf 1 september 2015 hebben ze 
een betalend vervoerbewijs nodig. 

Ben je 65+? Dan kun je genieten 
van een voordel ig Omnipas 65+ 
abonnement. Voor slechts 50 euro 
reis je een jaar lang onbeperkt met 
alle reguliere bussen en trams van De 
Lijn. En je hoeft er zelfs je deur niet 
voor uit te komen als je al een MOBIB-
kaart hebt. Dan krijg je van De Lijn 
automatisch een brief, vergezeld van 
een overschrijvingsformulier. Geld 
overschrijven en klaar! Maar vergeet 
de gestructureerde mededeling niet 
als je aan homebanking doet.

Na de ont vangst van je betaling, 
p laa t s t  De  L i jn  au tomat i sch  je 
Omnipas 65+ op je huidige MOBIB-
kaar t. Je MOBIB-kaar t is immers 
geen vervoerbewijs op zich. Je kunt 
ze het best  vergel i jken met een 
bankkaar t. Die kun je ook alleen 
gebruiken als er geld op je rekening 
staat. 

Je Omnipas 65+ wordt geactiveerd 
zodra je je MOBIB-kaar t gebruik t 
na 1 september 2015. Zo simpel 
is het om makkelijk en voordelig te 
blijven reizen. 

Ben je 65-plusser en heb je nog geen 
MOBIB-kaart? Of heb je nog andere 
vragen? Surf naar delijn.be/tarieven 
of bel naar De LijnInfo op het nummer 
070 220 200 (€ 0,30/min.).
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MILIEU

Een mooie gemengde haag of heg langs je tuin? Blozende appels uit 
je eigen hoogstamboomgaard? Dat kan! Neem deel aan de jaarlijkse 
fruitboom- en haagplantactie van Regionaal Landschap Groene 
Corridor en je gemeente en geef je tuin met deze streekeigen 
soorten een natuur-facelift voor vogels, bijen en vlinders. Zelf geniet 
je uiteraard ook volop van de bloesems en het fruit.

Aanbod?
Gemengde pakketten voor hagen, heggen, houtkanten en bosranden

Maak je keuze tussen de 9 gemengde pakketten van telkens 30 
planten: een doornloze haag, doornige haag, bloesem- en bessenheg, 
bijenheg, houtkanten voor verschillende bodems en een vogelbosje. 
Door de samenwerking met Bosgroep Groene Corridor kan je ook 
dit jaar weer een bosrandpakket bestellen om je bos van een 
gevarieerde, bloeiende rand te voorzien.

Hoogstamfruitbomen
Heimwee naar de smaak van een jefkespeer of brabanderskersen? 
In het aanbod zit ten tientallen oude variëteiten appel, peer, kers, 
kriek, pruim, okkernoot, kweepeer, mispel en moerbei.

Loofbomen
Geef een statige hoogstamboom zoals een zomereik, winterlinde, 
boskers of zwarte Els een ereplaats in je tuin.

Knotwilgen
Een iets nattere bodem? Maak van de nood een deugd en plant 
wilgenpoten voor een knoestige knotwilgenrij in je tuin of langs 
je weide.

Bestellen?
Alle informatie over de pakketten en boomsoorten vind je op de 
website van Regionaal Landschap Groene Corridor, www.rlgc.be. 
Ook de milieudienst van je gemeente kan je wegwijs maken. 

Bestellen kan vanaf 1 september tot en met 15 oktober 2015 
op www.rlgc.be. Online-bestellers krijgen een korting van 5%! 
Beschik je niet over een e-mailadres en kan je ook niet bij familie 
of vrienden terecht? Op de milieudienst van je gemeente vind je 
bestelformulieren. 

De actie loopt in 2015 voor alle inwoners van de gemeenten Asse, 
Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, 
Opwi jk ,  S teenok ker zee l ,  V i l voo rde, 
Wemmel, Zaventem en Zemst.

Het bestelde plantgoed kan je afhalen 
op  zaterdag 12 december 2015  in 
de gemeentelijke loods (Doortstraat 2). 
Meer info volgt later.

FRUITBOOM- EN HAAGPLANTACTIE 2015
Geef je tuin een facelift!

Meer info?
Regionaal Landschap Groene Corridor vzw
Tel. 02 253 43 04
haagplantactie@rlgc.be 
www.rlgc.be 
of de gemeentelijke milieudienst: tel. 052 36 51 31

Deze actie is een init iatief van Regionaal Landschap Groene 
Corridor i.s.m. Bosgroep Groene Corridor en de gemeenten Asse, 
Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, 
Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel, Zaventem en Zemst. 
De actie wordt financieel ondersteund door het Agentschap voor 
Natuur en Bos en de provincie Vlaams-Brabant.
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Burgemeestersconvenant:  
doe meer voor minder C02  
in OPWIJK 
Eind mei werden op 12 strategische locaties in Opwijk, verspreid over 
het grondgebied, stevige infoborden geplaatst, met de boodschap 
‘Doe meer voor minder C02 - OPWIJK’. Deze actie kadert in het 
actieplan met betrekking tot het Europese Burgemeestersconvenant. 
De gemeente Opwijk ondertekende vorige zomer samen met 56 
andere gemeenten dit convenant. De bedoeling is om de CO2-uitstoot 
tegen 2020 minstens met 20 percent te verminderen!

Red onze bijen: tips voor een 
bij-vriendelijke tuin
Het gaat slecht met onze bijen, minstens 1/3 van de bijenpopulatie 
heeft de winter niet overleefd. Zonder bijen geen honing en geen 
bestuiving van belangrijke voedselgewassen!

Wat zijn de voornaamste oorzaken van de abnormale 
bijensterfte?
• Te weinig en te eenzijdig voedsel
• Bestrijdingsmiddelen 
• Insecticiden
• Parasieten (o.a. de varroamijt)

Wat kan je zelf doen om je tuin bijvriendelijker te 
maken?
• Zorg het hele jaar door voor bloeiende planten.
• Combineer liefst bloeiende bodembedekkers, planten, struiken 

en bomen om gelaagdheid in je tuin te brengen.
• Bouw of koop een bijenhotel voor solitaire bijen.
• Kies voor biologisch plant- en zaaigoed.
• Zorg voor waterpartijen of een kom water in je tuin.

De sportdienst organiseert 

START TO SWIM: leren 
zwemmen voor senioren
Nooit leren zwemmen? Of heb je angst om te zwemmen? 

Wat? 10 zwemlessen gespreid tot aan de kerstvakantie.
Deze lessen zijn gericht op volwassenen die in het verleden 
nooit hebben leren zwemmen of mensen met watervrees 
die hun angst toch nog willen overwinnen. S tap voor 
stap leer je drijven, onder water gaan en zwemmen met 
de correcte schoolslagtechniek. Ook mensen die reeds 
kunnen zwemmen, maar niet de juiste techniek hebben, 
kunnen hier terecht.
Dag? Dinsdagen van 16u-17u. De eerste lesdatum is 29 
september
Plaats? zwembad Lebbeke
Prijs? 30 euro voor 10 lessen ( inclusief inkom van het 
zwembad)
Meer info? Sportdienst - Heiveld 65 - Tel 052 35 02 30 
of sportdienst@opwijk.be

SPORT
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Succesvolle houtverkoop betekent 
(voorlopig) eindpunt voor Populieren-actie
Onze gemeente werkte het voorbije jaar samen met de Bosgroep Groene Corridor vzw 
(BGGC) aan de uitwerking van een project omtrent de Opwijkse populierenbossen. Dikwijls 
blijven deze bossen onbeheerd omdat de kapping moeilijk is en te duur. De bomen worden 
dan oud, sterven af en zorgen bij elke storm opnieuw voor schade aan auto’s, huizen, 
akkers en weiland.

Ook onze gemeente heeft enkele populierenbosjes in bezit en zocht al een tijdje naar een 
oplossing voor de problemen. Deze oplossing lijkt nu te zijn gevonden in de samenwerking 
met private boseigenaars.

De bosgroep zocht naar eigenaars die in een gelijkaardige situatie waren. 7 andere 
eigenaars werden bereid gevonden om tezamen de bomen aan te bieden op een industriële 
houtverkoop.

Door de grotere schaal waarop kon worden gewerkt, vonden de bomen een koper tegen 
36€/m³. Een mooie prijs gezien de toestand waarin de bossen zich bevinden.

Hoe gaat het nu verder?
De bosexploitant moet nu de tijd krijgen om de bomen op een gunstig moment te komen 
halen. Tegen 31 december 2016 moeten de werken uiterlijk zijn uitgevoerd.

Her en der in het Opwijkse zullen de komende winters dus bomen worden gekapt. Na de 
herplanting zijn deze bossen alvast klaar voor een mooie toekomst!

Bosgroep niet alleen in Opwijk actief
De bosgroep heeft op 25 juni niet alleen bomen uit onze gemeente verkocht. Er werden ook 
loten verkocht op het grondgebied van de gemeenten Boortmeerbeek, Zemst, Merchtem, 
Asse, Affligem, Kapelle-op-den-Bos en Kampenhout.

Indien u meer informatie wenst, kunt u 
hier voor terecht b i j  Bosgroep Groene 
Corridor VZW via bosgroep@rlgc.be of 
02 253 43 04. Om meer te weten te 
komen over de bosgroep zelf, surf t u naar 
www.bosgroepgc.be

Wijziging 
afvalretributie 
recyclagepark 
Opwijk vanaf 1 juli
Afval aanvoeren op het recyclagepark Opwijk 
werd vanaf 1 juli een stuk gemakkelijker en 
goedkoper…

Wat veranderde er voor u op 1 juli 
op het recyclagepark ?
• Het minimumbedrag van € 5 dat voorheen 

werd aangerekend b i j  aanvoer  van 
betalende  afvalfracties wordt geschrapt.

• Elk huisgezin mag/kan jaarlijks 500 kg 
betalende afvalfracties afleveren op het 
recyclagepark aan een tarief van € 0,10/
kg (= verminderd tarief ).

Tips voor wie toch afval naar het 
recyclagepark moet brengen
• Ve r m i j d  zo vee l  mo ge l i j k  a f v a l  en 

hergebruik maximaal afval.
• Breng uitsluitend gesorteerd afval naar 

het recyclagepark.
• Leg de gratis afvalfracties als laatste in 

je voertuig, het gratis gedeelte bevindt 
zich aan de ingang van het recyclagepark.

• Ve rm i j d  onnod ige  r i t t en  na a r  he t 
recyclagepark met kleine hoeveelheden 
afval en spaar je afval op.

• D o e  t hu i s  a an  k r i ng l o o p t u i n i e r en 
en verwerk tuinaf val in je tuin en/of 
composteer je GFT-afval in compostvat 
of compostbakken.

• Gooi bruikbare stukken niet  zomaar 
weg, breng ze naar de kringwinkel van 
Televil  op de S teenweg op V ilvoorde 
te Opwijk of laat ze gratis ophalen via  
tel. 02 255 19 40.

Openingsuren recyclagepark
• Maandag: gesloten
• Dinsdag: 14u-19u
• Woensdag: 14u-19u
• Donderdag: 14u-19u
• Vrijdag: 14u-19u
• Zaterdag: 10u-17u
• Gesloten op zon- en feestdagen
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ONDERWIJS

Schaakkampioenschap Opwijkse 
basisscholen 2015
Tijdens de jaarmarkt op 30 juni vond het 3e schaakkampioenschap van de Opwijkse 
basisscholen plaats in de MOZA-IK , gemeentelijke basisschool voor buitengewoon 
onderwijs. De winnaar kreeg de beker van “Schaakkampioen 2015 van de Opwijkse 
basisscholen” uit de handen van onze burgemeester Alber t Beerens en schepen van 
onderwijs Vera De Koster. Ook de voorzit ter van de gemeenteraad Joske Vermeir en 
schepen Pierre Van de Velde waren aanwezig bij de prijsuitreiking.

Drie scholen stuurden hun schaakkampioen naar de halve finales en finales: De Boot, De 
Leertrommel en MOZA-IK. Na een paar spannende, soms kerende wedstrijden kwamen 
Wout Hofman (De Boot) en Joren Vanneste (De Leertrommel) als finalisten uit de bus.

Het werd een spannende wedstrijd, waarbij de jongste deelnemer, Wout Hofman, de beker 
in ontvangst mocht nemen. Wout Hofman mag zich dus nu schaakkampioen van de Opwijkse 
basisscholen 2015 noemen! De beker zal hem daar hopelijk nog lang aan herinneren.

De vijf finalisten kregen een schaakspel aangeboden van het gemeentebestuur.

Schaken is meer dan een gezelschapsspel en een goed alternatief voor de huidige 
computerspelletjes. Het biedt tal van mogelijkheden op gebied van strategieën, creativiteit, 
denkvermogen, inlevingsvermogen in de tegenstrever en zoveel meer. Daarom willen wij met 
onze school MOZA-IK jaarlijks een schaakkampioenschap van de Opwijkse basisscholen 
organiseren, dit in samenwerking met het gemeentebestuur.

De vijf finalisten krijgen elk een schaakspel van het gemeentebestuur: Lore Meert, Femke 
Goeman, Joël, Joren Vanneste en Wout Hofman.

Wout Hofman krijgt de beker uit handen 
van Vera De Koster, schepen van onderwijs.

Wout Hofman, schaakkampioen Opwijkse 
basisscholen 2015 is terecht fier.
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Brussel-Zuid, 5 mei 2015. Een groepje leerlingen en leerkrachten 
stapt op de “Trein der duizend”, richting Krakau in Polen. Ze zijn 
zopas samen met nog 650 jongeren, uitgewuifd door koning Filip. 
Onderweg zullen er nog een 350-tal Europese jongeren opstappen.  

Doel van deze inleefreis: de vernietigingskampen Auschwitz I en 
Auschwitz I I (Birkenau) bezoeken. Op 8 mei zullen zij het einde 
van de Tweede Wereldoorlog herdenken en hulde brengen aan   
anderhalf miljoen slachtoffers.

Bagage: Enkele lessen “her inner ingseducat ie”,  een bezoek 
aan het Fort van Breendonk en de Dossinkazerne te Mechelen, 
een  verhelderende uiteenzet ting door een “Warveteran” en de 
realisatie van een prachtig pop-upmonument. Hier bovenop heel 
veel nieuwsgierigheid, motivatie en steun van vrienden, ouders,  
leerkrachten en de directeur.

Brussel-Zuid, 10 mei 2015. Nog steeds onder de indruk stapt dit 
groepje het perron op.

“Terwijl ik op de trein zit kijk ik door het raam en zie in mijn gedachten 
de reis die de gedeporteerden maakten…Ik weet hoe oneindig lang 
de reis naar Auschwitz duurt. Zij hadden niet het comfort dat ik nu 
heb; ze zaten daar als beesten opeengepakt in die houten wagon. 
Ik weet dat ik nog zal terugkeren.” - Arno -

“Mijn ouders stonden erop dat ik deze reis mee deed. In die 
tijd zou ik niet willen geleefd hebben. Wat de mensen allemaal 
moesten doen… het was niet om aan te zien. Het ergste… alles 
werd afgepakt vooraleer ze de gaskamer binnen gingen. Birkenau 
maakte het meeste indruk op me. De bloemenhulde pakte me heel 
emotioneel.  We eerden de slachtoffers: de zigeuners, de Joden, de 
getuigen van Jehova, de homo’s, de anders-denkenden. We zagen 
enkele overlevenden. De opera “Brundibar” werd heel mooi door 
die kinderen gebracht. Het concert “In the mood with Kroke” was 
eens iets anders.” - Jeoffrey -

“Auschwitz en Birkenau zijn plekken waar veel mensen als slaven 
of als dieren behandeld werden gewoon omdat ze anders waren 

of anders dachten. Zij vonden er de dood door de Nazi’s. Baby’s, 
kinderen, oude mensen,… allen werden vermoord. Dat vind ik heel 
erg. Deze plek was de hel voor deze mensen. Ik ben geraakt en 
betoon enorm veel respect wanneer ik hier rondstap. Ik denk dat 
mij dit niet zal overkomen. We moeten het ons blijven herinneren.  
Ik vertel het tegen iedereen.” - Jan -

“Birkenau doet me pijn. Het was eng om het verhaal van Lydia Chagoll 
te horen. Ik ben erg geraakt door de schoenen en de haren die daar 
nog liggen als sprekende getuigen. De oorlog is voorbij maar ik zie 
alle dagen op TV dat de mensen nog niet veranderd zijn. Kijk maar 
naar Syrië en Irak… Mijn papa wou dat ik mee kwam met deze 
trein. Ik vind het enorm goed georganiseerd. Het is onze plicht om 
het ons te blijven herinneren maar we moeten ook nu genieten van 
wat het leven ons nu te bieden heeft.” -  Sebastien - 

“Auschwitz I was gruwelijk maar Auschwitz I I was nog gruwelijker.  
De barakken in Birkenau vonden we het ergste. De gedachte dat 
we op de grond liepen waar de as van de vermoorde mensen ligt, 
stemde ons triest. De mensen werden vernietigd tot op de laatste 
vezel. De medische experimenten op vrouwen en tweelingen vonden 
we afschuwelijk. Hun naam werd een nummer. En die kinderen die  

Herinneringseducatie in ‘t Schoolhuis
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nog zo jong waren. Dat was erg. We  kregen het moeilijk bij het 
zien van al die valiezen… die  voor altijd in dit vernietigingskamp 
achterbleven. Ook de gedachte dat de Nazi’s dit kamp nog wilden 
uitbreiden raakte ons enorm. Het was waanzin… Wat die mensen 
hebben moeten meemaken… daar zijn geen woorden voor. We 
hebben een unieke kans gekregen om deze onvergetelijke reis te 
maken. We raden het iedereen aan om deze reis ooit in het leven te 
maken. We hebben het er wel op school over gehad maar toch… 
als je er met je neus voor staat is het wel pakkend. Ter herdenking 
van de bevrijding van de tweede wereldoorlog en de overledenen  
hebben we rozen neergelegd, samen met 1000 jongeren en Martin 
Schulz, de voorzitter van het Europees Parlement. Nadien mochten 
enkele Europese jongeren samen met de heer Schulz gaan lunchen.  
Stijn en ik waren erbij. Het was een grote eer om met de voorzitter 
te mogen spreken. Hij is heel open en sociaal. Het was leuk dat hij 
Nederlands kon spreken. Hij nam de tijd om afscheid te nemen en 
een foto te nemen. Hij wou echt de jeugd dicht bij hem hebben. Bij 
hem zijn ook enkele vriendschapsbadges uitgewisseld. We zijn blij 
om dit te hebben meegemaakt. Zo’n belangrijke persoon ontmoet 
je natuurlijk niet elke dag!” - Stijn en Cedric -

“Met dank aan onze school, onze leerkrachten, de Warveterans,  
de Auschwitzstichting, de Europese Commissie omdat deze reis 
mogelijk werd.”   - Cedric -   

Klaartje Buyens, Ingrid Van Gucht, Frederik Gysens en Liliane De 
Smedt

Nummering van woningen en 
gebouwen te Opwijk
De gemeenteraad heeft in zit ting van 23 juni 2015 het reglement 
i.v.m. straatnaamborden en nummering van gebouwen vervangen 
door een nieuw reglement. De belangrijkste wijziging heeft betrekking 
op een actuele praktijk die er tot voor kort in bestond dat naast het 
vaststellen van het huisnummer ook het standaard nummerplaatje 
materieel door de gemeente werd afgeleverd (zijnde het gekende 
blauwe plaatje met wit te cijfers). Dit is naar de toekomst toe niet 
meer op dezelfde manier mogelijk vermits de huidige leverancier 
van de plaatjes stopt met het leveren ervan.

Vee l  gez innen  op te ren  e r  nu  reeds  voo r  om ze l f  in  een 
(gepersonaliseerd) nummer te voorzien dat past bij de stijl van de 
woning. Daarom wordt besloten dat er geen nummerplaatjes meer 
zullen afgeleverd worden door de gemeente maar blijft de gemeente 
wel als enige bevoegd om de nummers vast te stellen.

Het aanbrengen van de nummers gebeurt op de volgende manier:

1. Elk nummer moet door de eigenaar aangebracht worden op 
een hoogte van minimum 1,60 meter en maximum 2 meter. Dit 
nummer moet zichtbaar worden aangebracht naast elke deur 
of andere uitgang naar de openbare weg toe van ieder gebouw, 
tenzij het een tweede uitgang betreft en de eerste al genummerd 
is.

2. Van op de openbare weg moet de nummering in normale 
weersomstandigheden goed leesbaar zijn.

3. Bij belangrijke achteruitbouw of wanneer een gebouw niet langs 
de openbare weg gelegen is, moet bovendien een nummer 
zichtbaar aangebracht worden aan de hoofdingang van de 
eigendom waarop dat gebouw opgericht is (bij voorkeur op of 
naast de brievenbus).

4. Geen enkel voorwerp of begroeiing mag de zichtbaarheid van 
het nummer verhinderen.

5. Er moet een nummer aangebracht worden op elke nieuwbouw 
of bij elke verbouwing, binnen een termijn van 8 dagen na de 
voltooiing.

6. De eigenaar van het gebouw moet er zorg voor dragen dat het 
nummer in goede staat blijf t.

Indien de eigenaar nalaat voormelde schikkingen uit te voeren, zal 
de gemeente daarin kunnen voorzien op kosten van de nalatige 
eigenaar.

GRONDGEBIEDZAKEN
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Leesfoor
Vóór de school weer herbegint, stilaan weer wennen aan 
andere kinderen dan broertjes of zusjes, ook dat kan met de 
bibliotheek. Want Leesfoor herbegint al in augustus!

Onze vrijwilligers lezen voor op woensdag 26 augustus, 16 
september en 30 september, telkens van 14u30 tot 15u in 
het Groene Zaaltje. Zorgen jullie ervoor op tijd te komen zodat 
het verhaal niet verstoord wordt  en vergeet ook je spaarkaart 
niet voor de stickers.


















































Kunstenaar van de maand 
Tot eind augustus kan je nog kennis maken met het werk van 
Opwijkenaar Pauwel Heyvaert (Eeksken).

Zoek mee naar de schat van vlieg tot eind augustus
Net zoals de vorige jaren kunnen ook de thuisblijvers (van 3 tot 12 jaar) deelnemen aan een extra activiteit in de bib. Ook dit jaar kan 
je in de bib op zoek naar de schat van vlieg. Opdrachten én prijzen zijn dit jaar klinkklaar, luidkeels of muzikaal. Het thema is immers 
geluid in alle mogelijke vormen. Hopelijk moet de decibelmeter niet ingeschakeld worden?!

Workshops “Op je verhaal 
komen”
Iedereen kent de bibliotheek vooral als een plaats waar je boeken 
met verhalen kan lenen. 
Er bestaan echter niet alleen verhalen in boeken, ieder van ons beleeft 
wel eens iets waarover hij of zij honderduit zou willen vertellen. En 
soms zijn deze verhalen het echt waard om ook opgeschreven te 
worden. Maar hoe begin je daaraan?
Na de enthousiaste reacties van de deelnemers vorig jaar, organiseert 
de bibliotheek dit najaar opnieuw 4 workshops om te leren je eigen 
verhaal op te schrijven.
De workshops gaan door op maandagen 5, 12, 19 en 26 oktober,
telkens van 19u30 tot 21u30 in het Groene Zaalt je naast de 
bibliotheek.
De kostpr i js  bedraagt € 40 voor de 4 workshops (drank je, 
schrijfmateriaal en houten “opbergboek” inbegrepen).
Het aantal deelnemers is beperkt. Inschrijving en meer informatie 
in de bibliotheek (052 36 51 65 of bibliotheek@opwijk.be) 

BIBLIOTHEEK
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Fundels s taat voor ‘bundels vol  fun!’.  Prentenboeken  z i jn 
gedigitaliseerd tot een verrijk t e-boek voor kinderen, met een 
animatiefilmpje, spelletjes en oefeningen. Fundels AVI-boeken 
laat kinderen tussen zes en tien jaar spelenderwijs verder bouwen 
aan hun taal- en leesontwikkeling. Hiervoor werden bestaande 
AV I-boeken van verschillende uitgeverijen in een interactieve 
toepassing gegoten.

De bib van Opwijk heeft sinds kort een abonnement op Fundels 
prentenboeken en op Fundels AVI-boeken. Elke lener van onze bib 
met een Mijn Bibliotheek account kan nu per jaar gratis 7 fundels 
ontlenen voor vier weken.

Wat heb je nodig om fundels te lezen via de bib?
1. Een tablet of smartphone van Apple (iOS 6.0 of recenter) of 

met Android als besturingssysteem (Android 4.0 of recenter). 
Opgelet dit geldt voor Fundels prentenboeken,  de Fundels AVI 
kan je op dit moment alleen nog maar via de tablet van Apple 
lezen.

Vraag naar Fundels aan de balie van je bibliotheek  
en download meteen de gratis app

Lees je favoriete verhalen, waar je maar wil!

2. Internet of wifi-verbinding om je aan te melden en om 
een keuze te maken uit het Fundels-aanbod en de Fundel te 
downloaden. Eenmaal je een Fundel hebt gedownload, heb je 
geen internetverbinding meer nodig om die Fundel te lezen.

3. Een Mijn Bibliotheek-account .  Heb je nog geen Mijn 
B ib l iotheek-account ? Regis t reer je dan onl ine v ia Mi jn 
Bibl iotheek. Houd je bibl iotheekkaar t bi j  de hand om je 
lidmaatschapsnummer in te voeren (eenmalige registratie).

Fundels lenen in vijf stappen
1. DOWNLOAD DE FUNDELS-APP VIA DE APP STORE OF GOOGLE 

PLAY STORE
2. KLIK OP HET ‘DE BIB’-LOGO
3. MELD JE AAN MET JE MIJN BIBLIOTHEEK-ACCOUNT
4. KIES HET BOEKJE DAT JE WIL LENEN
5. HET BOEKJE WORDT GEDOWNLOAD OP JE TOESTEL

Een volledige handleiding vind je op de website www.opwijk.be, 
doorklikken naar vrije tijd > bibliotheek > diensten > fundels.

Nieuw in de bibliotheek: Fundels  
Boeken lezen met meer fun!

BIBLIOTHEEK
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VARIA

Gezocht: 
gemachtigde opzichters!
De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kondigt de veertiende 
wervingscampagne gemachtigde opzichter aan.

Wie kan gemachtigd opzichter worden?
Al wie minstens 18 jaar oud is, over wat vrije tijd beschikt en zich 
vrijwillig wil inzetten voor de gemeenschap. Na een theoretische 
en praktische opleiding wordt de betrokkene door de burgemeester 
gemachtigd om kinderen, scholieren, gehandicapten of bejaarden 
in groep te laten oversteken. 

Een gemachtigd opzichter is herkenbaar aan de driekleuren armband 
die de naam van de gemeente draagt en aan het stopbordje op steel. 
Gemachtigde opzichters verhogen de verkeersveiligheid in de buurt 
van de school. Een gemachtigd opzichter is een onmisbare schakel 
in het verkeersveiligheidsbeleid van de gemeente. Dus als ook u 
wilt bijdragen tot meer veiligheid in het verkeer en als u de vorige 
campagnes heeft gemist, dan kunt u deelnemen aan een van de 
nieuwe geplande theoretische opleidingen en gemachtigd opzichter 
worden! Door uw bijdrage krijgen vele jonge fietsers en voetgangers 
een kans om weer veilig en zelfstandig naar school te gaan. 

De provincie zorgt gratis voor het theoretische deel van uw opleiding 
en uw uitrusting (hesje, stopbord en driekleuren armband). Het 
prak t ische deel  van de ople id ingen wordt georganiseerd in 
samenwerking met de lokale politie.

Wanneer? Vrijdag 16 oktober: van 9u tot 12u of van 13u tot 16u
Waar? PIVO - Poverstraat 75 - 1731 Asse

Vooraf  inschr i j ven is  verp l icht ,  maar  kan enkel  onl ine v ia 
www.vlaamsbrabant.be/gemachtigdeopzichters. Ook in Diest, 
Leuven, Landen, Rotselaar, Tienen en Hoeilaart zijn er theoretische 
opleidingen voor gemachtigde opzichters.

Meer info? 02 456 89 34 of pivo.politie@vlaamsbrabant.b

14e

WERVINGSACTIE
GEMACHTIGDE 
OPZICHTERS

  Waar en wanneer kunt u een 
theoretische opleiding volgen?

ASSE

16-10-2015 09.00 - 12.00 uur PIVO
Poverstraat 75 - 1731 Asse16-10-2015 13.00 - 16.00 uur

DIEST

15-10-2015 09.00 - 12.00 uur

Stad Diest, Preventiedienst
Peptonzaal
Koning Albertstraat 18 
3290 Diest

LEUVEN

13-10-2015 19.00 - 22.00 uur
Provinciehuis
Provincieplein 1 - 3010 Leuven

26-10-2015 19.00 - 22.00 uur

LANDEN

19-10-2015 19.00 - 22.00 uur
Stadhuis Raadszaal
Stationsstraat 29 - 3400 Landen

ROTSELAAR

22-10-2015 19.00 - 22.00 uur
‘De Mena’ Zaal niveau 3
Provinciebaan 2 - 3110 Rotselaar

TIENEN

21-10-2015 09.00 - 12.00 uur
Stadhuis
Vergaderzaal 2de verdieping
Grote Markt 27 - 3300 Tienen

HOEILAART

21-10-2015 19.00 - 22.00 uur
GC Felix Sohie - cafetaria
Gemeenteplein 39
1560 Hoeilaart

Inschrijven kan enkel digitaal. Vooraf inschrijven is verplicht. 
Per sessie worden maximaal dertig kandidaten toegelaten.

Inschrijven? 
Online via www.vlaamsbrabant.be/gemachtigdeopzichters

Meer informatie? 

Provincie Vlaams-Brabant | dienst PIVO-Politieschool | 02-456 89 34 
of 02-456 89 42 of via pivo.politie@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be 

WACHT U OP 
DIT TEKEN?
Wervingsactie 
gemachtigde opzichters

Opwijk: VDAB wiscomputer gewist 
Tot voor kort kon iedereen die niet over een internetverbinding beschikte maar toch graag de VDAB-vacatures wenste te raadplegen, 
op de VDAB wis-computer terecht. Deze stond in de onthaalruimte van het Sociaal Huis de Wegwijzer, Kloosterstraat 10. Op 21 
april besliste het college van burgemeester en schepenen om de computer te verwijderen. Hiervoor zijn verschillende redenen: de 
computer is verouderd, werkte zeer traag en werd niet langer gebruikt. 
• Je kan het internet raadplegen in de bibliotheek. Hiervoor moet je lid zijn van de bibliotheek en daarvoor betaal je € 5 per jaar. 
• Werkzoekenden kunnen van 8u tot 19u terecht bij het contactcenter van de VDAB op het nummer 0800 30 700, via mail  

info@vdab.be of via de pagina’s op Facebook, Twit ter en LinkedIn en op de website www.vdab.be.
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CULTUUR

Het gemeenschapscentrum 
Hof Ten Hemelrijk 
Kloosterstraat 7 - Opwijk organiseert:

Klassiek
Donderdag 24 september 2015 om 20u 

SNOB (Swing Night Owls Belgium) 
SNOB is een kleinere bezet ting uit de New Orleans Night Owls 
gevormd. Belangrijk is volgende definitie: “Uilen hebben een 360 
graden gezichtveld, zo is ook het programma van dit orkest”. New 
Orleans muziek is “a simple melody with a beat”. 
Het programma blijf t een mix van grote voorbeelden als:
• New Orleans Revival jazz: Paul Barbarin’s NO JB
• Traditional: Louis Armstrong’s all stars
• R&B: Fats Domino, Dave Bartholomew, Ray Charles,… 
 en alles wat wij zelf goede muziek vinden.

Kaarten: VVK: € 8 – Kassa: € 9
(welkomstdrankje inbegrepen)

Locatie: ten huize van Danny en Elise Van Londerzele, 
Vossestraat 43, 1745 Opwijk
Gelieve tijdig in te schrijven, wegens het beperkt aantal plaatsen.

Kloosterstraat 7 – 1745 Opwijk

Tel. 052 36 51 72 

gc.info@opwijk.be

gc.tickets@opwijk.be

rekeningnummer BE70 091 0103786 25

© Etienne V.L.

Humor
Vrijdag 25 september 2015 om 20u30 

BERT KRUISMANS
CAFE KRUISMANS
Bert Kruismans kreeg van zijn kinderen de opdracht om zich vooral 
nuttig bezig te houden en te zorgen dat hij niet op hun kosten moet 
leven op zijn oude dag. Daarom vat hij het plan op een café open 
te doen. Een pop-up café. Hij krijgt daarbij goede raad van allerlei 
individuen en hij vraagt zich tegelijkertijd af wat voor klanten hij 
over de vloer zal krijgen.
Met dit programma keer t Ber t Kruismans terug naar de bron. 
Snedige en slimme stand-up comedy met niks in de mouwen en 
niks in de handen. De klanten hoeven het spektakel niet lijdzaam 
te ondergaan. Integendeel: de cafébaas heeft vanalles in petto om 
u te laten meedoen.

Kaarten: VVK : € 13 - Reductie : € 12 - Kassa : € 14
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CULTUUR

Klassiek 
Donderdag 1 oktober 2015 om 20u 

JORIS VAN DEN HAUWE 
TRIO VAN HOBO, KLAVECIMBEL EN BASSO

Joris Van den Hauwe behoort 
zonder twi j fe l  tot  de meest 
vooraanstaande hoboïsten van 
deze tijd. Muzikaliteit, feilloze 
techniek, een onmiskenbare 
persoonlijke toon en frasering 
hebben hem tot één van de 
belangr i jkste ambassadeurs 
van de Vlaamse hobo-school 
g e m a a k t .  V a n d a a g  b l i j f t 
J o r i s  Van  den  Hauwe een 
vee lgev raagd  so l i s t  b i j  de 
meeste Belgische orkesten, 

op prestigieuze festivals en ook bij verschillende buitenlandse orkesten.

Kaarten: VVK: € 8 - Reductie: € 9 
(welkomstdrankje inbegrepen)

Locatie: Huyse ter Kalkestraete – Kalkestraat 112 – 1745 Opwijk
Gelieve tijdig in te schrijven, wegens het beperkt aantal plaatsen.

Theater
Donderdag 22 oktober 2015 
om 20u30

BARRE WELDAAD  
(met o.a. Tom Van Bauwel)

VERDACHT
Verdacht is het verhaal van een oudere 
politie-inspecteur, Walter, die gebukt gaat 
onder de las t  van een brok Belgische 
geschiedenis. Als jonge kracht was hij op 9 
november 1985 één van de eersten aanwezig 
op de parking van de Delhaize in Aalst, 
toen de Bende van Nijvel er een bloedbad 
aanricht te. Het was de laatste aanslag, 
de bende liet nadien niets meer van zich 
horen. De horror van die avond staat op 
zijn netvlies gebrand.

Nu, dertig jaar later, met het dossier dat 
dreigt te verjaren, krijgt hij drie maanden 
voor zi jn pensioen de opdracht om een 
verdachte in een zaak van georganiseerd 
kindermisbruik te ondervragen. Een gunst, 
een laa t  eerbe toon,  maar  voora l  een 
wanhoopsdaad – de onderzoekers die de 
verdachte verhoren, zit ten met de handen 
in het haar.

Hij moet zich mens tonen om de mens in 
de verdachte naar boven te brengen. Het is 
zijn laatste kans. Wie het eerlijkst is, wint.
Het wordt een strijd op het scherpst van 
de snee.

Kaarten: VVK : € 12
Reductie : € 11 - Kassa : € 13

Muziek en dans 
Donderdag 15 oktober 2015 om 20u30

FLAMENCO ESENCIAL
A ls  danseres  I rene 
A l v a r e z  en  danse r 
F e d e r i c o  O r d o n e z 
elkaar op het podium 
ontmoeten is spanning 
v e r z e k e r d .  S a m e n 
met zangeres Carmen 
Fernandez en gitarist 
A l e x a n d e r  G a v i l a n 
gaan ze volop voor de 
essentie van flamenco. 
Zonder beroep te doen 
op een verhaalli jn of 
e en  u i t ge s t i ppe l de 
show putten zij uit de 

rijke traditie van de flamenco en hun eigen inspiratie. Verdriet, vreugde en verlangen 
worden muziek, worden zichtbaar in de dans en zo tot een gedeelde ervaring van de 
artiesten en het publiek. 
Een garantie voor een heerlijke Flamenco-avond.

Kaarten: VVK : € 12 - Reductie : € 11 - Kassa : € 13
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CULTUUR

Evenementenloket 
V ia het evenementenloket wi l len we u een 
platform aanbieden om uw aanvraag voor een 
evenement te vereenvoudigen. 

Wat is een evenement?
Organiseer t u een fuif, wielerkoers, festival, 
opt reden,  wandel ing,  speels t raat ,  tornoo i, 
rally, stoet of een ander evenement, dan bent 
u verplicht hiervoor een aanvraag in te dienen. 
Voor kleinere evenementen is dit niet altijd even 
duidelijk… Stel uzelf de volgende vragen: gaat 
mijn activiteit door op het openbaar domein? Zorgt 
mijn evenement voor hinder (straat, lawaai,…). 
Antwoordt u op beide vragen ‘ja’, dien dan een 
aanvraag in! 
Bijvoorbeeld: Ik organiseer een buurtfeest voor 
een 50-tal personen. Wilt u subsidies krijgen, wilt 
u de straat afsluiten en/of tenten, springkastelen, 
BBQ op de openbare weg zet ten, een bandje 
laten optreden,… dan moet u zeker een aanvraag 
indienen. Thuis in uw tuin doet u natuurlijk wat 
u wil.

Hoe?
Als u goed weet wat u wil organiseren, kan 
u het aanvraagformulier en de r isicoanalyse 
invullen en wordt zo de toelating aangevraagd, 
een r isicoanalyse uitgevoerd en worden alle 
noodzakelijke vergunningen in orde gebracht. Bent 
u nog niet zeker wat u juist wil doen of twijfelt u 
of het wel onder de categorie evenement valt? 
Vul dan enkel het aanvraagformulier evenement 
(deel 1) in en dan bekijken wij de aanvraag. U 
vindt deze documenten op de www.opwijk.be 
onder eventloket (linkse knop op de homepagina).

U w  a anv r a ag  komt  au t oma t i s ch  b i j  h e t 
evenementenloket terecht. V ia mail wordt u 
op de hoogte gehouden van uw aanvraag. 
Het evenementenloket vraagt al le adv iezen 
bij de verschillende instanties op (bv. politie, 
brandweer,…). Van deze adviezen wordt het 
college van burgemeester en schepenen op de 
hoogte gebracht.

Let op: via dit systeem vraagt u enkel toelating, u 
reserveert geen zaal of gemeenschapscentrum. 
Hiervoor moet u nog steeds contact opnemen 
met de betreffende dienst of uitbater.

Het is wel belangrijk dat u tijdig uw aanvraag 
indient zodat alle procedures doorlopen kunnen 
worden. De volledige aanvraag moet minstens 3 
maanden voor uw evenement ingediend worden. 

Meer info? 052 36 51 77
of evenementenloket@opwijk.be 

Familievoorstelling
Zaterdag 31 oktober 2015 om 17u

DE PROEFKONIJNEN
DE KLEERMAKER VAN DE SINT

In deze voorstelling is de 
kleermaker die rode mantel 
van S in terk laas beu en 
gaat hi j  samen met het 
publiek op zoek naar een 
nieuwe outfit voor zijn baas. 
Intussen vertelt hij over het 
reilen en zeilen in Spanje, 
d e  e e r s t e  o n t m o e t i n g 
tussen de Kerstman en de 
Sint. Hij is tevens de enige 
die de Sint al in zijn blootje 
heeft gezien.

Een voorstelling over de eeuwenoude tradities rond Sinterklaas: origineel, grappig 
en leerrijk voor jong en oud. 
Voor iedereen vanaf 3 jaar.

Kaarten : VVK : Kinderen : € 5,- Volwassenen : € 6
Kassa : Kinderen : € 6- Volwassenen : € 7
Leden gezinsbond en lerarenkaart = min € 1

Reserveren kan op 5 manieren:
• je bestelt via het e-ticketreserverings-

systeem
• je komt naar het Gemeenschapscen-

trum, betaalt je kaarten en neemt ze 
mee

• je reserveer t je kaar ten telefonisch 
op nummer 052 36 51 72 en komt ze 
nadien ophalen en betalen

• je reserveert je kaarten telefonisch en 
betaalt de kaarten per overschrijving 
op het nummer 091-0103786-25 met 
de vermelding van je naam + datum 
+ voorstelling + aantal kaarten. Deze 
worden je dan opgestuurd of je komt 
ze ophalen

• j e  b e s t e l t  k a a r t e n  v i a  e - m a i l : 
gc.t ickets@opwijk.be en betaalt je 
kaar ten per overschr i jv ing op het 
nummer 091-0103786-25 met de 
vermelding van je naam + datum + 
voorstelling + aantal kaarten. Na beta-
ling sturen wij je de kaarten toe.

Reducties
Indien je jonger bent dan 25 of ouder dan 

55 jaar, betaal je € 1 minder.
Groepen van minimum 10 personen krijgen 
er 1 kaart gratis bij.
Koop je kaarten voor minimum 3 verschil-
lende voorstellingen, dan betaal je € 1 per 
kaart minder, naast de voorverkoopprijs.

De begeleiderspas
Met  de  p rov inc ia le  bege le ide r spas 
mag je begeleider gratis mee naar het  
theater, optredens, sportmanifestaties of 
tentoonstellingen. De persoon met een 
handicap betaalt de gewone toegangs-
prijs, de begeleider mag dan gratis mee. 
De begeleiderspas wordt op naam van 
de persoon met een handicap gemaakt, 
dit heeft als voordeel dat de begeleider 
niet steeds dezelfde persoon moet zijn. 
Aanvragen van de begeleiderspas kan 
enkel per mail of schrif telijk.
 

Meer info?
Provincie Vlaams-Brabant
016 26 73 90  
begeleiderspas@vlaamsbrabant.be  
www.vlaamsbrabant.be/begeleiderspas
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ACTIVITEITENKALENDER

OPROEP AAN ALLE VERENIGINGEN! Een activiteit toevoegen aan de kalender?  
Stuur vóór 20 augustus 2015 een mailtje naar gc.info@opwijk.be

AUGUSTUS
MAANDAG 3/08
KERMIS 
Mazenzele

WOENSDAG 5/08
BOEF (ETENTJE - INSCHRIJVEN OP  
WWW.NIJDROP.BE)
Nijdrop - 19u

DONDERDAG 6/08
ARENACONCERT: BIG BAYOU BANDITS
Arena Hof ten Hemelrijk - 19u - org.Nijdrop

WOENSDAG 12/08
EHBO-OPLEIDINGEN
Hof ten Hemelrijk - 10u en 19u - org. dienst 
Welzijn i.s.m. Rode Kruis afdeling Opwijk
SUMMER JAM: FREE PODIUM BUITEN OP 
HET TERRAS
Nijdrop - 19u

DONDERDAG 13/08
ARENACONCERT: ADAM LOPEZ & HIS 
RHYTHM REVIEW [USA]
Arena Hof ten Hemelrijk - 19u - org. Nijdrop

ZATERDAG 15/08
ZOMERHAPPENING
Hof ten Hemelrijk - 13u - org. Nijdrop
ROMMELMARKT
Hof ten Hemelrijk - vanaf 12u30 opstellen - 
org. O.R.C. i.s.m. gemeentebestuur Opwijk
PRIJSSCHIETING 
Schietplein van de Gilde - org. St. Pietersgilde 
Mazenzele

WOENSDAG 19/08
BOEF (ETENTJE - INSCHRIJVEN OP  
WWW.NIJDROP.BE)
Nijdrop - 19u

DONDERDAG 20/08
ARENACONCERT: BRAZZMATAZZ
Arena Hof ten Hemelrijk - 19u - org. Nijdrop

VRIJDAG 21/08 
TOT EN MET ZONDAG 23/08
DE ZOMER VAN ARCHEDUC MET 
WORKSHOPS, ACTIVITEITEN VOOR JONG 
& OUD
Inschrijven vanaf 22 juni 
www.zomervanarcheduc.be
Hof ten Hemelrijk - org. Arche’duc

ZATERDAG 22/08
BBQ - EN SANGRIAFUIF
Org. KSJ Droeshout
CHOOSE YOUR FLAVOR
Nijdrop - 19u

ZONDAG 23/08
ROMMELMARKT FABRIEKSTRAATKERMIS 
Fabriekstraat - opstellen vanaf 8u - org. 
O.R.C. i.s.m. gemeentebestuur Opwijk

WOENSDAG 26/08
LEESFOOR
Hof ten Hemelrijk - 14u30 - org. Bib
KAMP TERRAS: KAMPVUUR + PINTJES 
AAN €1 VOOR WIE IN UNIFORM IS
Nijdrop - 19u
SPAGHETTIZWIER
Hof ten Hemelrijk – org. Roparun groep 99

DONDERDAG 27/08
ARENACONCERT: THE CONGO FAITH 
HEALERS [UK]
Arena Hof ten Hemelrijk - 19u - Nijdrop

VRIJDAG 28/08 EN ZATERDAG 29/08
SKATEFEST
Nijdrop - 19u

ZATERDAG 29/08
BBQ
Hof ten Hemelrijk - org. Inzet

ZONDAG 30/08
ROMMELMARKT ROND DE KERK 
(BIJ SLECHT WEER IN DE FLÄKTSITE)
Opwijk centrum - org. O.R.C.

SEPTEMBER
VRIJDAG 4/09
ANTI-STRESS SUPERMEGADELUXE
Nijdrop - 15u30

ZATERDAG 5/09
26STE STICHTINGSTOCHT
St. Pauluszaal - org. Hopbelletjes
SPEELTIJD - BACK TO SCHOOLPARTY
Nijdrop - 22u

DONDERDAG 10/09 EN VRIJDAG 11/09
BLOEDINZAMELING
Hof ten Hemelrijk - org. Rode Kruis

VRIJDAG 11/09
KAAS EN WIJN
Parochiezaal Droeshout - 20u - org. Vlaamse 
Wijnmakersgilde afdeling Opwijk

ZATERDAG 12/09
FUIF
St. Pauluszaal - org. OKV Plankgaas
HAUS
Nijdrop - 22u
ONTHAALDAG NIEUWE INWONERS
WZC De Oase - org. Gemeentebestuur

ZONDAG 13/09
KINDERHAPPENING 
Hof ten Hemelrijk - org. Vtb Kultuur
19DE IJS- EN KOFFIESALON
Familieheem Nijverseel - van 14u tot 19u 
org. KVLV Nijverseel
CYCLINGTOUR
St. Pauluszaal - org. Op ’t Groot Verzet

MAANDAG 14/09
SPORTELDAG 50 PLUSSERS
Hof ten Hemelr i jk - org. Seniorenraad, 
Sportraad, Sportdienst, Welzijn en dienst 
Toerisme

WOENSDAG 16/09
EHBO-OPLEIDINGEN
Hof ten Hemelrijk - 10u en 19u - org. dienst 
Welzijn i.s.m. Rode Kruis afdeling Opwijk

VRIJDAG 18/09
SCHOLENVELDLOOP
Hof ten Hemelrijk - org. Sportdienst i.s.m. 
AC Opwijk en SVS

ZATERDAG 19/09 EN ZONDAG 20/09
EETFESTIJN
Hof ten Hemelrijk - org. Judo Opwijk

ZONDAG 20 SEPTEMBER
OPENDEUR
Org. Brandweer

MAANDAG 21/09
MAAK KENNIS MET EEN TABLET  
(SESSIE VOOR WIE NOG GEEN TABLET 
HEEFT AANGEKOCHT)
Hof ten Hemelrijk - van 19u tot 22u
org. dienst Welzijn i.s.m. Arche’duc
(inschrijven: www.archeduc.be
info@archeduc.be – 02 454 54 01)

WOENSDAG 23/09
SPREEKBEURT: “JA, IK WIL FACEBOOKEN, 
MAAR OP EEN VEILIGE MANIER”: PRIVACY 
OP HET INTERNET, FACEBOOK, … HOE 
BEVEILIG JE JEZELF? LESGEEFSTER: 
NANCY VERBRUGGHE
Hof ten Hemelrijk - 19u
org. Liberale Vrouwen Opwijk

DONDERDAG 24/09
KLASSIEK CONCERT “SNOB” 
(SWING NIGHT OWLS BELGIUM)
Ten huize van Danny en Elise Van Londerzele, 
Vossestraat 43 - 20u
org. Gemeenschapscentrum

VRIJDAG 25/09
STAND-UP COMEDIAN BERT KRUISMANS 
“CAFE KRUISMANS”
Hof ten Hemelrijk - 20u30
org. Gemeenschapscentrum

ZATERDAG 26/09
TWEEDE HANDSBEURS
Hof ten Hemelrijk - org. Femma Opwijk
WORKSHOP: CIGAR BOX GUITAR
Nijdrop - 11u
COLOR TD
Nijdrop - 22u

ZONDAG 27/09
ROMMELMARKT ROND DE KERK 
(BIJ SLECHT WEER FLÄKTSITE)
Opwijk-centrum - org. O.R.C.



ACTIVITEITENKALENDER SAMENSTELLING COLLEGE - GEMEENTERAAD - OCMW

BURGEMEESTER
Albert BEERENS (Open VLD)
Ravensveld 4
0478 28 84 19
albert.beerens@opwijk.be

Zitdag
Dinsdagavond: van 18u tot 19u30 
Vrijdag: van 10u tot 11u30 
Waar? GAC I - Marktstraat 55

SCHEPENEN
Jan COUCK (N-VA)
Dorp 42
0475 97 56 02
jan.couck@opwijk.be 
Zitdag 
Vrijdag: van 10u30 tot 11u30
Waar? GAC I - Marktstraat 55

Pierre VAN DE VELDE (Open VLD)
Heerbaan 19
0476 50 78 70
pierre.vandevelde@opwijk.be 
Zitdag 
Vrijdag: van 10u30 tot 11u30 
Waar? GAC I - Marktstraat 55

Johan DELEU (N-VA)
Waaienberg 31 
0486 90 54 77
johan.deleu@opwijk.be

Zitdag 
Dinsdagavond: van 18u15 tot 19u30
Waar? GAC I - Marktstraat 55

Vera DE KOSTER (Open VLD)
Heiveld 13 - bus 12
0475 32 39 38
vera.dekoster@opwijk.be 
Zitdag 
Woensdag: 10u tot 11u 
Waar? GAC I - Marktstraat 55

Inez DE CONINCK
(N-VA)
Millenniumstraat 10
0499 51 53 03
inez.deconinck@opwijk.be
Zitdag 
Dinsdagavond: van 18u30 tot 19u30 
Waar? GAC I - Marktstraat 55

Patrick DE SMEDT (N-VA)
Hulst 171
0497 33 23 21
patrick.desmedt@opwijk.be
Zitdag 
Elke 2e en 4e dinsdagavond: 
van 18u30 tot 19u30 
Waar? De Wegwijzer - Kloosterstraat 10

GEMEENTESECRETARIS
Katleen BIESEMANS
052 36 51 11
katleen.biesemans@opwijk.be

VOORZITTER
GEMEENTERAAD
Joske VERMEIR (Open VLD)
Ravensveld 3

RAADSLEDEN
Lutgard Van der Borght (LVDB - CD&V)
Diepenbroek 13

Paul Verhaevert (INZET - GROEN)
Doortstraat 83

Anja Haverals (LVDB - CD&V)
Kapelleweg 46

Louis Van Lembergen (Open VLD)
Nieuwstraat 64

William Engels (Open VLD)
Neerveldstraat 19

Marijke De Vis (INZET - GROEN)
Millenniumstraat 53

Ineke Robijns (LVDB - CD&V)
Stwg. op Vilvoorde 447

Arianne De Bondt (Open VLD)
Stwg. op Merchtem 127

Els Van Buggenhout (N-VA)
Molenbeekstraat 14

Willy Segers (LVDB - CD&V)
Langeveldstraat 25 

Inge De Nil (N-VA)
Kloosterstraat 17/0202

Jeroen Eenens (LVDB - CD&V)
Pachthofweg 3

Magda Vandeputte (N-VA)
Doortstraat 80

Luc De Ridder (INZET - GROEN)
Hulst 105

Marieke De Medts (Open VLD)
Steenweg 84

Wouter Van Driessche (N-VA)
Nanovestraat 26

OCMW-RAAD
Voorzitter Patrick De Smedt 
0497 33 23 21
patrick.desmedt@opwijk.be 

Leden:
Peter Beerens 
Agnes Lievens 
Joke Longin
Gwen Meskens 
Roland Mortier
Els Van Gucht 
Martine Moijson 
Natalie De Coninck

Secretaris Christel Ringoot
tel 052 36 59 31 - fax 052 35 12 56
e-mail christel.ringoot@ocmw-opwijk.be

www.ocmw-opwijk.be

De volgende gemeenteraden hebben 
plaats op dinsdag 22 september 2015 

om 20u en op dinsdag 27 oktober 2015 
om 20u, telkens in zaal Satijn van het 

WZC De Oase (Kloosterstraat 75).

Algemene
contactgegevens
Gemeentelijk Administratief Centrum (GAC I)
Marktstraat 55
Gemeentelijk Administratief Centrum (GAC II)
Ringlaan 20
tel 052 36 51 11 - fax 052 36 51 03
e-mail: info@opwijk.be
www.opwijk.be

Maandag tot vrijdag van 9u tot 12u
Dinsdagnamiddag van 13u30 tot 16u
(niet in juli en augustus)
Dinsdagavond van 18u tot 20u

U kunt de burgemeester en schepenen altijd 
contacteren om een afspraak te maken via 
bovenstaande gegevens.

In juli en augustus zijn er geen zitdagen,
enkel op afspraak.

Adres briefwisseling:
College van burgemeester en schepenen - 
GAC II - Ringlaan 20 - 1745 Opwijk.
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