
“Opwijk? Ja!” is de titel van het nieuwe boek van Paul Onselaere. Het verschijnt in mei van dit jaar en bevat heel 
wat interessante zaken over het wel en wee in de gemeente Opwijk.

De auteur Paul Onselaere is niet aan zijn proefstuk toe, want hij schreef in 1997 reeds het boek “O, Opwijk”. 
Daarnaast was hij vele jaren (ruim 20 jaar) actief binnen de perswereld en schreef honderden bijdragen. Hij is 
tevens nauw betrokken bij het Opwijkse processiegebeuren en maakt hiervoor nog steeds teksten en was ruim 
10 jaar redacteur van het blad “De Heraut”.
Paul Onselaere is van beroep hoofdmaatschappelijk werker bij het OCMW van Dendermonde (momenteel in 
loopbaanonderbreking), was van 2001 tot begin 2007 OCMW-voorzitter te Opwijk en sinds begin januari 
2007 schepen te Opwijk (bevoegd voor ondermeer openbare werken, informatica, landbouw, jubilarissen).

HOOFDSTUKKEN 
Het boek “Opwijk… Ja !” bevat volgende delen :
 • Tien jaar later 
 • Eeuwelingen in de Oase
 • De waarheid inzake Spechteshof
 • Het processiegebeuren in Opwijk
 • Allerlei
 • De politieke situatie van 1979 tot 2007

PROJECTEN
De opbrengst gaat naar twee projecten, De Caprioolkinderen en Jeugdhuis Nijdrop.

TECHNISCHE GEGEVENS 
Het boek wordt garenloos afgewerkt 17x24 cm liggend met een cover 350 gram maco, druk 
quadri, mat geplastifi ceerd, 144 binnenbladzijden “munken editie” 90 gram opdikkend 1,8, 
druk 1 kleur zwart.
Het boek wordt gedrukt bij drukkerij De Ridder uit Opwijk en voor de lay-out staat Johan Van 
Wiele in (net als in 1997).

VOORWOORDEN
Voorwoorden zijn er van de ereburgemeesters Jan Michiels en Vic Everaet en baron en Opwijkenaar Stijn 
Coninx.
Foto : van links naar rechts Vic Everaet, Stijn Coninx, Paul Onselaere, Jan Michiels en Johan Van Wiele

BESTELLEN
Men kan inschrijven voor de voorverkoop door storting op rekeningnummer 833-5625653-08 op naam 

van Paul Onselaere, boek, 1745 Opwijk met vermelding van het aantal exemplaren, naam en adres.

De kostprijs in voorverkoop bedraagt tot 15/04/2008 15 euro per exemplaar (plus 5 euro verzendingskosten per exem-
plaar voor hen die het boek niet zelf komen afhalen – data, plaats en uren om af te halen worden later meegedeeld) en vanaf 
16/04/2008 wordt de prijs 20 euro per exemplaar (plus 5 euro verzendingskosten).

De voorstelling van het boek vindt plaats op donderdag 8 mei 2008 om 20 uur
in jeugdhuis Nijdrop, Doortstraat te Opwijk.

het nieuwe boek van Paul Onselaere. Het veeeerrrrrrrsssssscccccchhhhhhhhhhiiiijjjjjnt in mei van dit jaar en bevat heel 
het wel ennnnnnnnn wwwwwwwwwwwweeeeeeeeeeeee iiiiiiiinnnnnn dddddddddddeeee gggggggggggggemmmmmeeeeeeeeeeeennnnnnttteeeee OOOOOOOOOOOOOpppppppwwwwwwwwwwwwiiiiijjjjjjjjjkkkkkkkk.

Opwijk?..Opwijk?..          JA!          JA!
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