Nieuwsbrief
BEVOLKING
HUWELIJK:
Glenn De Valck en Evi Van Buggenhout,
Heiveld 86/0101,op 04/05/2019.

GEMEENSCHAPSCENTRUM
VRIJDAG 17 MEI
Examens vertel- & speeltheater
Hof ten Hemelrijk org. Kunstenacademie August De
Boeck Opwijk- Merchtem
Concert met lokale musici t.v.v. nieuwbouw basisschool De Knipoog
De Kersenpit – 20u - org. Davidsfonds MazenzeleOpwijk & De Knipoog
ZATERDAG 18 MEI
Klassiek concert met Manu Mellaerts (trompet)
en Tom Hoornaert (organist)
Tickets: https://reservaties.opwijk.be
Sint-Pauluskerk – 20u – org. Gemeenschapscentrum
Schoolfeest
GBS De Boot, Heiveld 61 - 13u-17u - org. GBS De Boot
ZONDAG 19 MEI
Keverstoer
Hof ten Hemelrijk – vertrek tussen 8u-10u - org. WTC
Kevers
MAANDAG 20, DINSDAG 21 EN WOENSDAG 22
MEI
Examens vertel- & speeltheater
Hof ten Hemelrijk org. Kunstenacademie August De
Boeck Opwijk- Merchtem
WOENSDAG 22 MEI
Leesfoor
Hof ten Hemelrijk – 14.30u-15u – org. Bib
Lezing preventie zelfdoding – inschrijven: dewegwijzer@opwijk.be – 0800 113 41
Hof ten Hemelrijk – 19.30u tot 21u - org. dienst Welzijn
Yoga- en meditatielessen
(www.opwijkyoga.be)
Hof ten Hemelrijk - 19u - org. Opwijk Yoga
DONDERDAG 23 MEI
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de speelplaats) – 19.30u
– org. AA
NIEUWS VANUIT HET GEMEENSCHAPSCENTRUM
ZIN IN EEN AVONDJE KLASSIEK?
Op zaterdag 18 mei sluiten wij ons cultureel seizoen
af met een klassiek concert in de Sint-Pauluskerk van
Opwijk. Wij hebben om 20 uur een afspraak met
Manu Mellaerts, 1ste solotrompettist Muntschouwburg en Tom Hoornaert, solo organist. Wil je deze
top musici aan het werk zien, dan heten wij je graag
welkom met een drankje en dit vanaf 19.30 uur. Mis
deze afspraak niet!
https://reservaties.opwijk.be – T 052 36 51 72.
OPTREDEN GUIDO BELCANTO AFGELAST!
Beste cultuurliefhebber, op donderdag 25 april 2019
hebben we noodgedwongen het optreden van Guido
Belcanto moeten annuleren. We hadden graag deze
voorstelling verschoven naar een latere datum, doch
hebben wij geen overeenkomst kunnen vinden met
de betrokken artiest. De aangekochte tickets worden
teruggestort. Het bedrag van de ingebrachte cultuurcheques zal eveneens mee teruggestort worden.
Heb je toch nog vragen, dan kan je ons contacteren
via e-mail: gc.info@opwijk.be of telefonisch:
052 36 51 72. Wij danken je voor het begrip.

STRIPDORP OPWIJK 2020
Op zondag 17 mei 2020 organiseert de gemeente
Opwijk samen met vrijwilligers een Stripdorp. Ben jij
een echte fan van strips? Hebben strips voor jou geen
geheimen? Heb jij wat vrije tijd om mee te werken
aan dit evenement volgend jaar? Geef dan een seintje aan de coördinator Vrije Tijd op het nummer
052 36 51 70 of mail naar gc.info@opwijk.be.

APOTHEKERS VAN WACHT

SPORTKAMPEN ZOMERVAKANTIE

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 zopas werd aangepast! Je
vindt steeds de meest recente lijst op
www.apotheek.be (gratis).

De sportdienst is volop bezig met het organiseren van
sport voor de jeugd tijdens de zomer. Dan worden er
namelijk opnieuw sportkampen georganiseerd in de
sporthal van Opwijk, Heiveld 65. Deze sportkampen
vinden plaats van maandag 1 juli t.e.m. vrijdag 5
juli, maandag 8 juli t.e.m. woensdag 10 juli, maandag 15 juli t.e.m. vrijdag 19 juli en maandag 22 juli
t.e.m. vrijdag 26 juli.

Donderdag 16 mei
GOOSSENS, Lange Minnestraat 52, 9280 Lebbeke,
052 35 62 30
VAN DESSEL, Brusselbaan 90,
1790 Hekelgem (Affligem), 053 66 40 37
Vrijdag 17 mei
HELLINCKX, Onze-Lieve-Vrouwstraat 4,
9280 Lebbeke, 052 41 03 45
VAN VAERENBERGH, Brusselsesteenweg
1730 Asse, 02 452 75 89

123,

Zaterdag18 mei
VERDESA, Nijverseelstraat 2, 1745 Opwijk,
052 35 23 85
Zondag 19 mei
KNAEPS-DERKINDEREN, Varkensmarkt 10,
1785 Merchtem, 052 37 21 26
DUOPHARM, Dendermondsesteenweg 7,
9280 Lebbeke, 052 41 12 42
Maandag 20 mei
EMANUEL, Sint-Gillislaan 68, 9200 Sint-Gillis-BijDendermonde, 052 21 19 54
BOGAERT, Leireken 132, 1785 Merchtem,
052 37 18 45
Dinsdag 21 mei
DE WITTE, Kattestraat 3, 1730 Asse, 02 452 63 42
EMANUEL, Sint-Gillislaan 68, 9200 Sint-Gillis-BijDendermonde, 052 21 19 54
Woensdag 22 mei
DE LINDEBOOM, Dendermondsesteenweg 26,
1730 Asse, 02 461 22 20
EMANUEL, Sint-Gillislaan 68, 9200 Sint-Gillis-BijDendermonde, 052 21 19 54

BUURTZORG DEN HOPSTAAK
Dinsdag 21 mei om 14 uur: Bezinning – € 3.
Samen bezinnen geeft dromen een kans, geeft
vleugels, geeft energie,… Neem even de tijd om stil
te staan! Locatie: Buurthuis Zorgcampus De Oase,
Kloosterstraat 75. Meer info: T 052 36 59 49 – E
denhopstaak@opcura.be.

FAMILIEPICKNICK 2019
NU INSCHRIJVEN!
Zaterdag 8 juni van 11 tot 15 uur in het park
van het Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk,
Kloosterstraat 7 te Opwijk. Geniet met je familie
van een voordelige én gezonde picknick in het groene kader van het park van Hof ten Hemelrijk!
Met animatie:
OUDER-KIND YOGA
VERTELHOEKJE
MUZIEK EN DANS
CREATIEF MET SNOEIHOUT
KAPSALON EN GRIMMEN
PICKNICKEN IN HET PARK
Nu inschrijven want het aantal plaatsen is
gelimiteerd.
Online via huisvanhetkind@opwijk.be ten laatste
op maandag 27 mei 2019.
Cash aan het loket van het Sociaal Huis De Wegwijzer, Kloosterstraat 10 te Opwijk.
€ 1 per persoon.
Deelnemen kan enkel door inwoners van Opwijk. De
animatie is afgestemd op kinderen t.e.m. 12 jaar.
Laat je kinderen altijd door een (groot)ouder vergezellen. Zorg voor een dekentje, wij zorgen voor
de stoelen.
Alle info: T 0800 113 41 E dewegwijzer@opwijk.be. www.opwijk.be.

De inschrijvingen voor deze sportkampen gebeuren uitsluitend online via https://reservaties.opwijk.
be. Inschrijven kan nog t.e.m. zondag 19 mei
2019. Wees dus snel. Meer Info: Sportdienst: Heiveld 65. T 052 36 51 63 - E sportdienst@opwijk.be.

PROEFSTEMMEN
Wij verkiezen zondag 26 mei een nieuw Vlaams Parlement, een nieuwe Kamer van Volksvertegenwoordigers en een nieuw Europees Parlement. In onze
gemeente stemmen we al even met computers. Om
het stemmen vlot te laten verlopen, kan je vooraf
komen testen. Proefstemmen kan tot woensdag
22 mei 2019.
Bibliotheek (Kloosterstraat 7): ma-do: 16u-20u
| di: 15u-18u | wo: 13u -16u | vr-za: 9u-12u
Burgerzaken (Marktstraat 55): ma-woe-do-vrij:
9u-12u | di: 9u-12u - 13.30u-16u - 18u-20u | na
afspraak: T 052 36 51 42
Sociaal Huis – De Wegwijzer (Kloosterstraat
10): elke voormiddag: 9u-12u (niet op donderdag)
| di-avond: 18u-20u | na afspraak: T 0800 113 41
Woonzorgcentrum OPcura (De Oase) (Kloosterstraat 75): ma tot vrij: 9u-12u |13.30u-16.30u

OPROEPINGSBRIEF NIET
ONTVANGEN?
Een dubbel kan worden afgehaald bij de Dienst Burgerzaken (Marktstraat 55) tot vrijdag 24 mei 2019 of
op de verkiezingsdag op het gemeentelijk secretariaat in de inkomhal van de sporthal.
Meer inlichtingen : Burgerzaken – T 052.36 51 42.

VACATURE
1 medewerker groenonderhoud E1-E3 (m/v).
Tijdelijke voltijdse contractuele functie voor 5 maanden.
Je staat in voor de gemeentelijke aanplantingen en
onderhoud van paden, bermen, grasperken, hagen,… ook het opruimen van bladeren, plaatsen van
vuilbakjes, onkruidbestrijding, enz. behoren tot je
takenpakket. Dit alles om een positieve indruk te geven aan de burgers en bezoekers van de gemeente.
Je weet van aanpakken, bent collegiaal, denkt mee
logisch na en ondersteunt waar nodig.
Ons aanbod: een competitief salaris, aangevuld
met maaltijdcheques, fietsvergoeding, vorming en
opleiding tijdens de diensttijd en een gunstige vakantieregeling. Verloning volgens barema waarbij
alle relevante beroepservaring in aanmerking wordt
genomen.
Solliciteren: stuur je sollicitatiebrief met cv en uittreksel uit het strafregister tot en met 20 mei
2019 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 mei 2019.
Alle info: T 052 36 51 14 - E personeel@opwijk.be

RECHTZETTING
Er sloop een fout in het schema ‘Vrijetijdsraad’ in het
O.L. van vorige week (oproep deelname gemeentelijke adviesraden).
Voor de stuurgroep Vrijetijdsraad zoeken we bij
Senioren: 2 vertegenwoordigers uit de Adviescommissie Senioren. Voor de stuurgroep Vrijetijdsraad
zoeken we bij Archief: 2 vertegenwoordigers uit de
vrijwilligerswerking van het archief.
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Opstelling kiesburelen.
Bureel 107

Bureel 106

Bureel 104

Bureel 105

Bureel 103

Bureel 102



Cafetaria

UITGANG
Bureel 110
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Bureel 111

Lokaal
Rode
Kruis

Gemeentelijk
Secretariaat

Bureel 113

Bureel 112

Bureel 108
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Doorgang
naar
burelen 102
tot 112

Sanitair
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SPORTHAL

Gemeentelijke Sporthal-Heiveld 65

De Kiesburelen zullen open zijn
YDQWRWXXU
Parkeren kiezers:
Heiveld en omliggende straten.
De parking van de sporthal zal worden voorbehouden voor mensen met een parkeerkaart minder-validen en voor het afzetten en afhalen van oudere mensen en personen
moeilijk te been.
Tips:
• kijk op voorhand op je oproepingsbrief goed na
in welk stembureel je wordt verwacht.
• DOVKHWHYHQNDQNRPSHUėHWVRIWHYRHW

Gemeentelijk secretariaat:
Op de verkiezingsdag - 26 mei 2019 - wordt het gemeentelijk secretariaat tijdelijk
verplaatst naar de gemeentelijke sporthal, Heiveld 65, 1745 Opwijk.
Tel.: 052 36 51 11 - 052 36 51 42.
Informatie:
Dienst Burgerzaken, Marktstraat 55
052 36 51 42 of burgerzaken@opwijk.be
www.verkiezingen.fgov.be

Verkiezingen
Europees
3DUOHPHQW.DPHU
Volksvertegenwoordigers
en Vlaams
Parlement.
Hoe geldig stemmen?
Op dezelfde lijst:
• ofwel bovenaan de lijst
(lijststem)
• ofwel naast de naam
van 1 of meerdere kandidaten
van dezelfde lijst
(naamstemmen)

Opgelet !!!
Er moet 3 x gestemd worden:
• 1 x voor het Europees Parlement
• 1 x voor de Kamer van
Volksvertegenwoordigers
• 1 x voor het Vlaams Parlement
Volg de instructies op het scherm.
Proefstemmen:
van dinsdag 7 mei 2019
tot woensdag 22 mei 2019.
Bibliotheek (Kloosterstraat 7)
• ma-do: 16u-20u
• di: 15u-18u
• wo: 13u -16u
• vr-za: 9u-12u
Burgerzaken (Marktstraat 55)
• ma-woe-do-vrij: 9u-12u
• di: 9u-12u / 13u30-16u /
18u-20u
• of na afspraak: 052 36 51 42
6RFLDDO+XLVĄ'H:HJZLM]HU
(Kloosterstraat 10)
• elke voormiddag: 9u-12u
(niet op donderdag)
• di-avond: 18u-20u
• of na afspraak: 0800 113 41
Woonzorgcentrum OPcura
(De Oase) (Kloosterstraat 75)
• ma tot vrij: 9u-12u /
13u30-16u30

Formulieren
Dienst Burgerzaken, Marktstraat 55,
1745 Opwijk
www.opwijk.be/
stemmen-met-een-volmacht

DIGITAAL STEMMEN
in 12 stappen
1

In het stemhokje
Steek de witte chipkaart
in de richting van de pijl
tot aan de streep
in de stemcomputer.

3

2
Volg de instructies
op het scherm.

4
Breng uw stem uit.

Bevestig uw stem.

6

5
Neem de witte
chipkaart terug.

Neem uw stembiljet
(papierstrook).

8

7
Kijk uw stembiljet na.
Uw stemkeuze staat in
kleine letters gedrukt

9

Vouw uw stembiljet
dubbel met de gedrukte
tekst naar binnen.

10

Aan de voorzitterstafel

Verlaat het stemhokje met
uw stembiljet en chipkaart.

11

Aan de stembus

Geef de witte chipkaart
terug aan een lid
van het stembureau.

12
De klep opent automatisch.
Steek het dichtgevouwen
stembiljet in de stembus.

Ga naar de stembus, vouw
uw stembiljet terug open
en scan de QR-code.

www.verkiezingen.fgov.be

Volmacht

Opgelet men kan maar 1 volmacht krijgen!
Waarvoor?
Een andere kiezer aanduiden om in uw plaats te gaan stemmen.
Hoe?
Invullen volmachtformulier + bijvoegen nodige attest
+ ondertekening door volmachtgever en volmachtkrijger.
Wat moet volmachtkrijger doen?
Op de verkiezingsdag naar het stembureel gaan waar de volmachtgever moet stemmen en
volgende documenten meenemen:
• ingevuld en ondertekend volmachtformulier
• het stavingsattest van de reden van afwezigheid
• de oproepingsbrief van de volmachtgever
• zijn eigen identiteitskaart
• zijn eigen oproepingsbrief.

Redenen om volmacht te geven:
• U bent om medische redenen niet in staat
om naar het stembureau te komen of er
naartoe gebracht te worden. Voeg een
medisch attest bij de volmacht. Dat attest
mag niet worden afgeleverd door een arts
die als kandidaat voor de verkiezingen is
voorgedragen.
• U verblijft om beroeps- of dienstredenen
in het buitenland. Voeg een attest van uw
werkgever of de overheid bij de volmacht.
• U maakt deel uit van het gezin of het
gevolg van iemand die om beroeps- of
dienstredenen in het buitenland verblijft.
Voeg een attest van de werkgever of de
overheid bij de volmacht.
• U verblijft in België maar moet werken
op de dag van de verkiezingen. Voeg een
attest van uw werkgever of de overheid bij
de volmacht.
• U of een gezinslid met wie u samenwoont,
oefent het beroep uit van schipper,
marktkramer of kermisreiziger. Voeg
een attest van de inschrijving in het
bevolkingsregister, afgegeven door de
burgemeester van uw woonplaats,
bij de volmacht.
• 8YHUEOLMIWLQHHQVWUDėQULFKWLQJDOVJHYROJ
van een rechterlijke maatregel. Voeg een
attest van de directie van
GHVWUDėQULFKWLQJELMGHYROPDFKW
• Uw geloofsovertuiging staat u niet toe te
gaan stemmen. Voeg een attest van
de religieuze overheid bij de volmacht.
• U bent student en kunt om studieredenen
niet gaan stemmen.
Voeg een attest van de directie van
uw onderwijsinstelling bij de volmacht.
• U verblijft om privéredenen tijdelijk in het
buitenland. Voeg het attest, afgegeven
door de burgemeester van uw woonplaats,
bij de volmacht. U kan dat attest verkrijgen
door de nodige bewijsstukken van
tijdelijk verblijf in het buitenland aan de
burgemeester voor te leggen. Als u die
bewijsstukken niet kunt voorleggen, kunt
u dat attest bij de burgemeester verkrijgen
op grond van een verklaring op erewoord.

