Nieuwsbrief
BEVOLKING
OVERLIJDENS
Mariette Mathieu, 86 jaar, weduwe van Joseph Dom,
†15/08/2018, Ringlaan 28.
Kamiel Van den Abbeele, 79 jaar, weduwnaar van
Marie Van Lembergen,
†19/08/2018, Asse (voorheen Mollestraat).
Diane Verdoodt, 67 jaar, echtgenote van André Callaerts,
†23.08.2018, Kouterbaan 15.

Vrijdag 7 augustus, zaterdag 8 september en
zondag 9 september
TEIRLINCK, Dries 42, 9255 Buggenhout (Opdorp), 052 33 55 58
MACHARIS, Van Langenhovestraat 152, 9200 Dendermonde,
052 21 50 74
Maandag 10 september, dinsdag 11 september en
woensdag 12 september
APOBELLE Kapellenstraat 57 , 9280 Denderbelle, 052 57 54 37
VAN VAERENBERGH, Brusselsesteenweg 123, 1730 Asse,
02 452 75 89

BUURTZORG DEN HOPSTAAK

Remiel De Mey, 83 jaar, weduwnaar van
Maria Van den Meerssche,
† 25.08.2018, Stwg. op Aalst 173.

GEMEENSCHAPSCENTRUM
VRIJDAG 7 SEPTEMBER
Feest van de vrijwilliger
Hof ten Hemelrijk org. Gemeentebestuur
ZONDAG 9 SEPTEMBER
Kinderhappening
Hof ten Hemelrijk org. Vtb Kultuur
Jaarlijks vieruurtje
Zaaltje café Den Bruinen, Dorp – 15u – org. OKRA Mazenzele
MAANDAG 10 SEPTEMBER
Sporteldag
Hof ten Hemelrijk org. Seniorenraad Opwijk
i.s.m. gemeentebestuur Opwijk

Dinsdag 11 september om 14 uur: Hobbymarkt – € 3.
Sluit aan bij een hobby naar keuze: schilderen, macramé,
handwerk, … of kom gewoon een kijkje nemen naar de aanwezig
talenten die een uitdaging aangaan.
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.

AANLEVEREN
GEMENGDE KUNSTSTOF
OP HET RECYCLAGEPARK

WOENSDAG 12 SEPTEMBER
Leesfoor
Hof ten Hemelrijk – 14.30u-15u – org. bib

NIEUWS VANUIT HET GEMEENSCHAPSCENTRUM:
De start van een nieuw schooljaar betekent ook de start van
een nieuw cultureel seizoen in het Hof ten Hemelrijk. Het is
fijn om te zien dat mensen vertrouwd geraken met het onlinesysteem voor het bestellen van tickets. Bij de aankoop van
tickets kan de bezoeker nog steeds gebruik maken van zijn/
haar cultuurcheque.
Wij openen het seizoen met de warme stem van BARBARA DEX
en dit op zondag 30 september. Op persoonlijke wijze blaast
ze nieuw leven in de liedjes van haar vader. Dat het een intimistische muziekvoorstelling wordt die naar de keel grijpt, staat
vast. Een muzikaal cadeau voor Marc, haar held, haar vader,
haar clown. Niet te missen dus!
Afspraak om 15 uur in de schuur van het Hof ten Hemelrijk.
Tickets: reservaties.opwijk.be / Info T 052 36 51 72

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 6 september
DE PRIL, Krekelendries 17, 1785 Merchtem, 052 37 25 66
CEULEMANS, Kerkstraat 97, 9255 Buggenhout, 052 33 12 16

Harde plastics:
• Uitsluitend propere, zuivere harde plastics mogen in de afvalcontainer voor gemende plastics. Ook botervlootjes, yoghurtpotjes, enz … zijn toegelaten mits ze proper/gereinigd
zijn.
• Harde plastics moeten ontdaan zijn van alle andere materialen. Voorbeeld: het metalen hangertje van een plastieken
kapstok of een metalen draagbeugel van een emmer moet
verwijderd worden en gedeponeerd worden in de afvalcontainer voor metaal.
Wat kan WEL in de container voor gemengde plastics:
• buizen, dakgoten, PVC
• dozen, emmers, bloempotten
• (was)manden, (bier)kratten
• ramen (zonder glas, zonder metaal), deuren (zonder metaal,
zonder glas), rolluiken, planchetten
• tuinmeubelen
• speelgoed (niet elektronisch)
• plastiekfolie, plastieken zakjes (proper)
• enz..
Wat mag zeker NIET in de container voor gemengde plastics:
• frigoboxen, draagtassen, zachte kunststoffen (speelballen, dekzeilen), videobanden, tuinslangen, … , motor- en
fietshelmen, auto-onderdelen, verfpotten, siliconen tubes,
bussen van detergenten, olievaten, …
De harde plastics vormen de grondstoffen voor nieuwe plastic
toepassingen.

STEM OP JE
FAVORIETE ENERGIEPROJECT!
Nog tot 7 oktober kan je stemmen op 1 van de 3 energieprojecten die de gemeente Opwijk indiende bij het Vlaams Energieagentschap. Stemmen kan via www.stroomversneller.be.
• Gemeentelijke sporthal: vervangen van ramen (inclusief
ramen cafétaria) door superisolerende beglazing
(energie-efficiëntie).
• Gemeentelijke BUSO-school: dakrenovatie + dakisolatie
van het zadeldak van het atelier + plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen (combinatie van energie-efficiëntie en
groene stroom).

DONDERDAG 13 SEPTEMBER
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de speelplaats) – 19.30u – org. AA

• Zorgvereniging OPcura: vervangen van de elektrische accumulatoren in de 13 serviceflats “Den Eikendreef” voor
ouderen door verwarming via lucht/warmtepompen.
De uitdaging voor Opwijk voor deze energieprojecten is pas
geslaagd wanneer minstens 1% van de volwassen bevolking
een stem heeft uitgebracht. Energieprojecten die de drempel
van 1% halen krijgen van de Vlaamse overheid een startkapitaal
tussen € 0,75 tot € 1 per inwoner.
Sinds kort kan je op het recyclagepark naast het gratis afleveren
van plastiekfolies ook terecht voor het gratis afleveren van
harde kunststoffen. Er wordt echter vastgesteld dat bij het
afleveren van afvalfracties de richtlijnen van de parkwachter
door burgers niet altijd worden opgevolgd.
Daardoor komen soms nog afvalfracties in de verkeerde afvalcontainer terecht wat een hogere vervuilingsgraad van de
afvalfractie tot gevolg heeft. En dat gaat gepaard met hogere
verwerkingskosten!
Gelieve volgende richtlijnen in acht te nemen:
1. Afval moet altijd gesorteerd aangeleverd worden. Dit vergemakkelijkt het deponeren van het afval in de respectievelijke
afvalcontainers.
2. Wie afval aanbiedt is altijd verplicht om de mondelinge
aanwijzingen en onderrichtingen van de parkwachter op te
volgen.
3. Een respectvolle omgang is belangrijk zowel ten aanzien van
de burger als ten aanzien van de parkwachters. Een goede
communicatie geeft een positieve verstandhouding.

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!

UNIEKE VOORSTELLING
DEMENTIECABARET
Een voorstelling om nooit meer te vergeten, dat brengt cabaretier Karel Declercq jullie. Op een uiterst unieke en enigszins
ludieke wijze maakt hij het delicate onderwerp ‘dementie’
bespreekbaar. Karel spreekt vanuit eigen ervaring met zijn
inmiddels overleden moeder. Via een eigenaardige mantra krijg
je tips over hoe je ermee om kan gaan als iemand in je nabije
omgeving geheugenverlies heeft.
De voorstelling vindt plaats op dinsdag 18 september om
19.30 uur in Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk (Schuur),
Kloosterstraat 7. De voorstelling bijwonen kan gratis. Je kan
inschrijven via https://reservaties.opwijk.be/, bij het Sociaal Huis
De Wegwijzer, Kloosterstraat 10 of het GC Hof ten Hemelrijk,
Kloosterstraat 7. De organisatie is in handen van de Seniorenraad en Zorgvereniging OPcura.

Solliciteren?
Stuur je sollicitatiebrief met cv en uittreksel uit het
strafregister tot en met 23 september 2018 naar Gemeente
Opwijk, t.a.v. het college van burgemeester en schepenen,
Ringlaan 20, 1745 Opwijk of bezorg het via personeel@opwijk.
be. De selectieproeven vinden plaats midden oktober 2018.
Meer info: T 052 36 51 14 - E personeel@opwijk.be

VACATURE
KRACHT EN LENIGHEID
VOOR 50+
De sportdienst organiseert ook dit jaar weer de succesvolle
lessenreeks kracht en lenigheid voor senioren. Uit onderzoek
blijkt dat kracht en lenigheid essentieel zijn voor de levenskwaliteit op latere leeftijd. Deze lessen zijn gericht naar 50plussers die hun conditie willen verbeteren en spieren willen
versterken. Een gediplomeerde, ervaren lesgever van Celtix
begeleidt jullie gedurende 10 weken.
Je kan kiezen voor de lessenreeks op maandag OF op
dinsdag, telkens van 10 tot 11 uur. De lessen vinden plaats
in fitnesszaal Celtix, Doortstraat 4 in Opwijk. De eerste
lessen starten in de tweede week van oktober (8 en
9 oktober). Kostprijs: 10 euro voor 10 lessen. Inschrijven: reservaties.opwijk.be via tickets. Info: sportdienst@opwijk.be 052 36 51 61.

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
1 MEDEWERKER TECHNISCH ONDERHOUD - D1-D3 (M/V)
Voltijdse contractuele functie voor onbepaalde duur met
aanleg van twee werfreserves.
Je staat in voor het onderhoud en reparatie van de gemeentelijke gebouwen: vb. loodgieterij, verwarming, nieuwe technieken,
allerhande klusjes (= 1 onmiddellijke aanstelling).
en/of
Je staat in voor het onderhoud en de aanleg van openbaar
domein: vb. rioleringen, voetpaden, straten, …
Gelieve bij je motivatie aan te duiden of je voor één van beide
of voor beide specialisaties solliciteert. Voor beide werfreserves
zijn er afzonderlijke praktische proeven voorzien.
Profiel
Je hebt minimum 1,5 jaar ervaring in onderhoud gebouwen,
klusjes of wegenwerken. Je weet van aanpakken, bent collegiaal, denkt mee logisch na en ondersteunt waar nodig. Bij
voorkeur kennis van loodgieterij, verwarming of nieuwe technologieën of rioleringen. Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Ons aanbod
Een competitief salaris, aangevuld met maaltijdcheques,
fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, voordelen GSD-V,

MEDEWERKER SCHOONMAAK EN KLUSJES E1-E3 (M/V)
Er wordt een werfreserve aangelegd voor 2 jaar waaruit onmiddellijke 2 deeltijdse (0,5VTE) contractuele functies voor onbepaalde duur worden aangesteld
Je staat in voor het onderhoud van de sporthal en andere gemeentelijke gebouwen om personeel en burgers te kunnen
ontvangen in een nette omgeving. Naast het schoonmaken vervul je ook kleinere klusjes (verven, groenonderhoud,
lampen vervangen, ….) in en rond de sporthal.
Profiel
Je weet van aanpakken, bent collegiaal, denkt mee logisch
na en ondersteunt waar nodig. Minimum 2 jaar ervaring met
onderhoud en klusjes is noodzakelijk.
Ons aanbod
Een competitief salaris, aangevuld met maaltijdcheques, 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 en uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud) tot en met 15 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 midden oktober 2018.
Meer info: T 052 36 51 14 - E personeel@opwijk.be

VACATURE
POETSHULP DIENSTENCHEQUEBEDRIJF
In deeltijds en contractueel dienstverband - voor bepaalde
duur - voor onmiddellijke indiensttreding.
Je staat in voor het wekelijks poetsen van de woning van zorgbehoevende personen, zodat zij langer in hun thuisomgeving
kunnen wonen.
Jobgerelateerde competenties
Kennis omtrent het gebruik van onderhoudsproducten.
Toepassen van ergonomisch verantwoorde werkmethodieken.
Persoonsgebonden competenties
Veilig, ordelijk en zelfstandig werken, regels en afspraken
nakomen, klantgericht zijn, stressbestendig zijn, integer zijn.
Ons aanbod
Een competitief salaris, aangevuld met maaltijdcheques –
relevante ervaring kan in aanmerking komen voor anciënniteit
– vorming en opleiding tijdens de diensttijd – fietsvergoeding
– een boeiende job in een dynamische omgeving;
Solliciteren?
Stuur je sollicitatiebrief met cv en uittreksel uit strafregister
vóór 15 september 2018: aan Zorgvereniging OPcura, t.a.v. de
heer Geert Geeroms, directeur ouderenzorg, Kloosterstraat 75,
1745 Opwijk / via e-mail naar geert.geeroms@opcura.be met
verplichte ontvangst- en leesbevestiging.

INDIENEN AANVRAAG
VASTSTELLING 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,...).
AANDACHT: JE AANVRAAG MOET INGEDIEND WORDEN
VÓÓR 14 SEPTEMBER 2018!
Meer info, begeleiding en indiening van de aanvraag tot vaststelling teeltschade: dienst grondgebiedzaken, Marktstraat 55,
1745 Opwijk. T 052 36 51 39 – E grondgebiedzaken@opwijk.be.

AANDACHT EN ZORG VOOR
STRAAT/LAANBOMEN
De gemeente Opwijk hecht veel belang en waarde aan straat/
laanbomen op het gemeentelijk domein.
Vorig jaar werden in opdracht van de gemeente alle straat/
laan- en parkbomen (uitgezonderd bomen langs Leirekensroute) door een boomdeskundige met E.T.C. - attest (European
Tree Certificate) geïnventariseerd en opgemeten. Daarbij werd
elke boom gekoppeld aan een beheerfiche. Met deze bomeninventaris als instrument wenst de gemeente vanaf nu alle
straat-, laan- en parkbomen op een gerichte en meer deskundige wijze te beheren en te onderhouden.
Uit de resultaten van de bomeninventaris blijkt dat veel straaten laanbomen momenteel nood hebben aan een deskundig
bomenonderhoud. Om dit achterstallig en verwaarloosd bomenbeheer op een deskundige wijze te laten uitvoeren zal in
het najaar 2018 en begin 2019 een boomdeskundige de bomen
onder handen nemen.
Hierbij gaat het om een begeleidingssnoei van 373 bomen en
een onderhoudssnoei bij 78 bomen. De boomdeskundige zal
ook nader onderzoek uitvoeren bij 9 bomen die mogelijks een
risico vormen. Het reguliere bomenonderhoud wordt daarnaast
verder uitgevoerd door de groendienst.
Meer info over de gemeentelijke bomeninventaris en het
bomenbeheer kan je bekomen bij de milieuambtenaar.
Dienst grondgebiedzaken, Marktstraat 55. T 052 36 51 31 –
E grondgebiedzaken@opwijk.be.

OPWIJK
ZIET ZE VLIEGEN

5 DECEMBER 2018 OM 19 UUR

