Nieuwsbrief
BEVOLKING
GEBOORTEN:
Limaan Abas, zoon van Ala en van Samah Alismail,
°30.07.2018, Gasthuisstraat 27/0004
OVERLIJDENS:
Edward De Vos, 79 jaar, echtgenoot van Louisa Van der Veken,
†03/08/2018, Hollestraat 17.
Florent De Schrijver, 78 jaar, weduwnaar van Laura Van
Rossem,
†06/08/2018, Kloosterstraat 75 (vroeger Stwg. op Dendermonde 61).
HUWELIJKEN :
Koen Vandensteen en Elke Eenens, Millenniumstraat 77,
op 04/08/2018.

GEMEENSCHAPSCENTRUM
ZATERDAG 18 AUGUSTUS
KUBB kampioenschap
Hof ten Hemelrijk org. Pasar Actief
MAANDAG 20 T/M VRIJDAG 24 AUGUSTUS
Musicalstage
Hof ten Hemelrijk org. Planktom i.s.m. Jeugddienst
DONDERDAG 23 AUGUSTUS
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de speelplaats) – 19.30u – org. AA
NIEUWS VANUIT HET GEMEENSCHAPSCENTRUM:
CONCERTNIEUWS!
De vakantie loopt stilletjes aan naar
zijn einde! Een zomer om nooit
meer te vergeten! Hopelijk heeft
iedereen wat kunnen genieten van
zijn verlof en zijn de batterijen
voldoende opgeladen. Het
gemeenschapscentrum heeft
alvast niet stil gezeten. Op zondag
30 september hebben wij een
afspraak met Barbara Dex. Met
deze voorstelling wil ze haar vader
Marc Dex nu, en niet later, in de bloemetjes zetten. Op
persoonlijke wijze blaast ze nieuw leven in de liedjes van haar
vader. Een niet te missen seizoenopener! Afspraak om 15 uur in
de schuur van het Hof ten Hemelrijk.
NIEUW!! Bestel je tickets online via: reservaties.opwijk.be
Info: 052 36 51 72 – gc.info@opwijk.be – www.opwijk.be

APOTHEKERS VAN WACHT
Deze lijst omvat de apothekers van wacht in de buurt van
Opwijk tot en met 22 uur ’s avonds. Na 22 uur dien je te bellen
naar het betalend nummer: 0903 99 000 (1,5 euro/min).
Opgelet, het is mogelijk dat deze lijst ondertussen is aangepast.
Donderdag 16 augustus
VINCK, Maurits Sacréstraat 56, 1785 Merchtem - 052 37 22 24
VOORUIT 21, Scheepswerfstraat 17, 9200 Baasrode - 052 33 24 27

Vrijdag 17 augustus, zaterdag 18 augustus en
zondag 19 augustus
MAST, Nieuwelaan 1, 1785 Merchtem - 02 461 13 26
VOORUIT 21, Scheepswerfstraat 17, 9200 Baasrode - 052 33 24 27
DERIJCK, Kapellestraat 31A, 9320 Erembodegem - 053 70 87 70
Maandag 20 augustus, dinsdag 21 augustus en
woensdag 22 augustus
HOPLAND, Bloklaan 20, 1730 Asse - 02 452 29 57
VRIJDAG, Provinciale Baan 79, 9200 Baasrode - 052 33 46 12

BUURTZORG DEN HOPSTAAK

Dinsdag 21 augustus om 14 uur: Is zorg betaalbaar op latere
leeftijd? (gratis deelname)
Ben je al een dagje ouder en wil je weten wat rusthuisopname kost? Wil je weten wat de financiële gevolgen zijn voor je
kinderen als je pensioen te laag is om deze kosten te dragen?
Tijdens deze infonamiddag hopen we jullie vragen hieromtrent
te beantwoorden.
Alle activiteiten starten in het buurthuis van Zorgcampus
De Oase, Kloosterstraat 75 in Opwijk. Meer info: Isabelle Lelie –
T 052 36 59 49 – E denhopstaak@opcura.be.

OPROEP TEELTSCHADE
Door de aanhoudende droogte van de voorbije maanden is het
mogelijk dat de landbouwers teeltschade hebben opgelopen.
Als landbouwer moet je zelf het initiatief nemen om de
gemeente te contacteren waarin de getroffen percelen zich
bevinden. De gemeente Opwijk stuurt op haar beurt een schattingscommissie op pad voor een voorlopige schadevaststelling.
Een eerste schadevaststelling is nodig om het oorzakelijk
verband vast te stellen tussen het weersverschijnsel en de
schade. Er zal een definitieve schadevaststelling (2e bezoek)
plaatsvinden net voor de oogst. Enkel bij de definitieve schadevaststelling kan beroep gedaan worden op de experten van
het Departement Landbouw en Visserij.
Je kan als landbouwer/teler een aanvraag tot vaststelling van
schade indienen bij de dienst grondgebiedzaken. Dit kan door
een e-mail of brief te sturen met de gegevens van het perceel,
de gegevens van de eigenaar van het perceel en van de landbouwer/teler die het bewerkt en over de aard van de schade
(getroffen gewassen, schadepercentage per perceel,...).
Onze medewerkers staan iedereen bij met de verdere afhandeling van het dossier.
Meer info en begeleiding bij de indiening van de aanvraag tot
vaststelling: dienst grondgebiedzaken, Marktstraat 55, 1745
Opwijk. T 052 36 51 39 – E grondgebiedzaken@opwijk.be.

EINDE VERVROEGDE
HUISVUILOPHALING
Daar de hitte stilaan wat minder wordt, wordt het vervroegde
startuur van de afvalophaling door Intradura niet meer verlengd.
Alle ophaalploegen starten opnieuw op het normale uur (6 uur).

OPWIJKS KAMPIOENSCHAP
PETANQUE
Op zaterdag 1 september organiseren we het Kampioenschap
van Opwijk Petanque.
Plaats van gebeuren is Snookerpalace, Nieuwstraat 28A. Het
tornooi staat open voor inwoners, ex-inwoners en deelnemers aan de Opwijkse competitie. Er wordt ingeschreven en
gespeeld in teams van twee personen. Minstens 1 van beide
spelers moet woonachtig zijn in Opwijk. Starten doen we vanaf
10 uur. De deelnameprijs bedraagt 10 euro per team.
Inschrijven gebeurt op de sportdienst en kan tot 24 augustus.
Opgelet: tijdens de maanden juli en augustus werkt de
sportdienst op afspraak. Graag een seintje naar
sportdienst@opwijk.be of T 052 36 51 61 om via een afspraak
de inschrijving in orde te maken.

SEPTEMBER
MAAND VAN DE SPORTCLUB
Tijdens de hele maand september kan je in diverse Opwijkse
sportclubs gratis trainingen of initiatielessen volgen.
Er is een aanbod voor jong en oud. De lijst is beschikbaar op
www.opwijk.be en verschijnt op de facebookpagina van
de sportdienst. Je kan de lijst ook digitaal verkrijgen via
sportdienst@opwijk.be.

VACATURE
COÖRDINATOR VRIJE TIJD - B4-B5 (M/V)
Voor onmiddellijke indiensttreding - in voltijds en statutair
dienstverband en aanleg van een werfreserve van 2 jaar
Je stuurt de medewerkers van de dienst cultuur, toerisme,
sport, bibliotheek en archief aan. Superviseren en mee organiseren van het globale takenpakket om een efficiënte en
continue werking van het team te garanderen en zodoende de
gegeven operationele doelstellingen te behalen. Stimuleren
van een integraal en kwalitatief cultuurbeleid in de gemeente
om de participatie van de bevolking te bevorderen.
Profiel
Je bent minimum in het bezit van een bachelor diploma. Je hebt
minimum 4 jaar relevante ervaring binnen cultuur/ vrije tijdsdiensten en leidinggevende ervaring.
Ons aanbod
Een competitief salaris, aangevuld met maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, voordelen GSD-V, vorming
en opleiding tijdens de diensttijd en een gunstige vakantieregeling.
Verloning volgens barema waarbij alle relevante beroepservaring
in de privésector of als zelfstandige in aanmerking wordt genomen.
Kortom, een boeiende job in een dynamische omgeving!
Solliciteren?
Stuur je sollicitatiebrief met cv, kopie diploma en uittreksel uit
het strafregister tot en met 7 september 2018 t.a.v. het college
van burgemeester en schepenen, Ringlaan 20 in 1745 Opwijk of
bezorg het via e-mail: personeel@opwijk.be.
De selectieproeven vinden plaats eind september 2018.

