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DE OPWIJKENAAR

D!RECT
Het project

„Verwenzorg“

naar zorgbehoevende personen. Landelijke Thuiszorg doet beroep op de infrastructuur van het rusthuis, niet op het
personeel. Zo wordt de thuiszorgcliënt
steeds begeleid door een verzorgende
van de Landelijke Thuiszorg. Voor de
cliënt wordt het volgende programma
uitgewerkt: 11u: onthaal in het Dagverzorgingscentrum, 11u30: middagmaal
en te 13u00: relaxatiebad met
aroma- en muziektherapie, 14u30:
animatieactiviteit in het dagverzorgingscentrum. Landelijke Thuiszorg is
verantwoorde lijk voor het selecteren
van de cliënten, regelen van vervoer,
maken van afspraken en doorgeven van
informatie aan het woon-en zorgcentrum. Het OCMW van Opwijk verwacht
de eerste cliënten begin mei.
Een eerste evaluatie van het samenwerkingsverband zal gebeuren 6 maanden
na de opstart van het project.

HEEL WAT OP STAPEL!

Dit jaar staat er nog
heel wat op stapel in
onze gemeente.
Blikvangers zijn:
1. de herinrichting
van de Klaarstraat
met aansluiting op de Averbeekstraat tot
aan het rondpunt De Ster. Deze werken
zullen nog voor het bouwverlof starten
(duur 65 werkdagen)
27 februari: “Verwenzorg” richt zich
2. wegeniswerken met aanleg nieuwe
naar thuiszorgcliënten van Landelijke
parking Hof ten Hemelrijk en BelgoThuiszorg die, omwille van lichamelijke
milksite (Kloosterstraat). Deze werken
of praktische beperkingen, de aangebodworden uitgevoerd in vier fasen (duur 75
en diensten niet binnen de thuissituatie
werkdagen). Dankzij deze werken krijgt
kunnen ontvangen. “Verwenzorg” geeft
Opwijk heel wat parkeerplaatsen bij.
deze cliënten de kans zich gedurende
3. de infrastructuurwerken langsheen
een halve dag te laten verwennen en dit
Gasthuis- en Marktstraat (voorheen
in een omgeving die aangepast is aan
Temmershof en vele jaren de vaste stek
hun specifieke zorgen. Het project richt
voor Jeugdhuis Nijdrop) – deze werken
zich niet naar valide ouderen, maar Ineke ROBIJNS, OCMW-voorzitter.
gebeuren gefaseerd (duur 180 werkdagen).
PAUL VAN BIESEN (komende 3 jaar afdelingsvoorzitter), stelt zijn ploeg voor:sec- 4. onderhoudswerken in samenwerking
retaris: Werner Mostinckx, penningmeester: Liesbet Vasseur, voorzitter Jong-CD&V: Bob met de provincie op de Klei tussen grens
Engels, verantw. ledenwerving en website: Wieter Van Hove, vormingsverantwoorde-lijke: met Merchtem en de het kruispunt met
Geert Vanhaverbeke, communicatieverantw.: Willy Segers, verantw. senioren: Freddy
de Steenweg op Merchtem. Deze werken
Vercauteren, bestuursleden: alle mandatarissen, Lieve Buyens, Emiel De Mol, Hans De starten op maandag 24 september en
Nil, Elke Heyvaert, Koen Van Den Steen, Walter Gillis, Dirk Haverals, Peggy Leemans,
duren tot vrijdag 26 oktober.

van “Landelijke
Thuiszorg”
goedgekeurd door de
OCMW-Raad.

François Van Biesen, Jan Van Biesen, Willy Robijns, Stefaan Verbesselt, Paul Vrijders

WIST JE DAT?
• het houten kruis op
het Eeksken op het
pleintje, voor de viaduct, werd hersteld en
herplaatst door eigen
werklieden. Dit kruis
herdenkt de moord
van een pachter van
Hof ten Eken.
• de brandweer een
bredere toegangsweg
heeft naar de kazerne tussen Heiveld
en Processiestraat.
De weg werd van drie
op zes meter breedte
gebracht en zal zeker
de efficiëntie van ons
brandweerkorps ten
goede komen.

Sint-Paulus OPWIJK
• dit jaar volgende
ledenactiviteiten voorziet:
donderdag: 10/5
(voordracht natuurvoeding)-G.C.-Bakhuis
14u,
donderdag 24/5
busreis naar de “Westhoek” vertrek G.C. 8u,
donderdag 21/6:

kermiskoffietafel
(G.C.-De Schuur, 14u),
woensdag 8/8:
Eucharistieviering
Boskapel-Buggenhout,
donderdag 6/9:
Busreis met streekbezoek,
donderdag 20 /9:
Koffietafel G.C. - De
Schuur, 14u.
donderdag 11/10:
Treinreis met stadsbezoek
donderdag 22/11
Seniorenfeest, G.C. De
Schuur, 14u.
zondag 2/12:
Eucharistieviering
Seniorenweek
St.-Pauluskerk, 10u.
donderdag 20/12:
Kerstfeest, G.C.
DeSchuur, 14u.

EERSTE
STEENLEGGING
NIEUWBOUW BLO
vrijdag 30/3/2007

Paul ONSELAERE, schepen openbare werk-

2002 werd deze grond aangekocht.
Nog belangrijk in dat jaar is dat vanaf
1 september de gemeentelijke BLOschool wordt uitgebreid door vrijwillige fusie met de vrije BLO-school
De Karekiet. Vanaf dan werd er samen
met de aangeduide ontwerper INFRABO
uit Westerlo een studie gemaakt om
deze site in te richten als BLO-school.
Ondertussen waren subsidies bij DIGO,
nu AGION, aangevraagd en aanvaard.
Eind augustus van vorig jaar werd
het bouwbedrijf IBO uit Mechelen aangesteld en op 7 december is het aanvangsbevel gegeven.
Vanaf de aanvangsdatum moet het geheel voltooid zijn binnen een uitvoeringstermijn
van
180
werkdagen.
Na de bouwwerken dienen er nog omgevingswerken uitgevoerd te worden, welke nog in plan moeten gebracht worden.
Als schepen van onderwijs ben ik trots
op dit project, maar het mag gezegd
zijn dat de meeste eer mijn voorganger
toekomt, de heer Vic Everaet. De belangrijkste beslissingen zijn genomen
de vorige 6 jaren en daarom mogen we
Vic in dit project zeker niet vergeten.
Als alles naar wens verloopt, zullen de
werken binnen een goed jaar voltooid zijn.

De Opwijkse BLO-school werd opgericht
in 1967 op de vroegere parking van
OPBRENGSTNijdrop in de Marktstraat. De huidige geACTIVITEIT
bouwen op het Heiveld zijn gebouwd bezondag 2/9 IJs- en
gin jaren 70. In de jaren 2000 kennen de
pannenkoekensalon,
G.C., in De Schuur, 14 Opwijkse scholen een grote expansie en
verdere uitbreiding wordt een noodzaak.
u.
KAARTAVONDEN De containers rijzen als paddenstoeIedere laatste vrijdag
len uit de grond, wat een dure aangevan de maand in de
legenheid is en slechts als noodoplossWaag om 19u30 in
ing kan dienen. Jaren is er gezocht
sept., okt., nov., jan.,
febr., ma. en apr.; laat- naar een geschikte locatie voor de BLOschool of de BOOT en uiteindelijk werd Anja HAVERALS, Schepen van finaciën,
ste vrijdag voor Kerstavond in dec. en finale er voor het terrein van het vroegere
begroting en onderwijs.
op vrijdag 11 mei.
NOTA BENE geopteerd en op 20 juni
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