Nieuwsbrief
BEVOLKING
GEBOORTEN
Mil De Bondt, zoon van Bart en Ellen Meert,
°08/08/2018, Averbeekstraat 45/0002.
OVERLIJDENS
Gust Robberechts, 94 jaar, weduwnaar van Justine Luypaert,
†05/09/2018, Kloosterstraat 75 (vroeger Stwg. op Lebbeke 71).
Leon Arijs, 95 jaar, echtgenoot van Sylvia Leemans,
†07/09/2018, Kloosterstraat 77/0007 (vroeger Zottegemstraat 36).
HUWELIJKEN
Dries De Ridder en Lien Pots, Eeksken 42, op 08/09/2018.
Benny De Clerck en Kelly Buelens, Esp 16, op 08/09/2018.

GEMEENSCHAPSCENTRUM
VRIJDAG 21 SEPTEMBER
Scholenveldloop
Hof ten Hemelrijk org. Gemeentelijke Sportdienst
Bloedgeven
Hof ten Hemelrijk org. Rode Kruis
Prijsuitreiking fietsrally
Hof ten Hemelrijk org. CD&V
DONDERDAG 27 SEPTEMBER
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de speelplaats) – 19.30u – org. AA
Cursus rijbewijs
Hof ten Hemelrijk – 13u-16u - org. dienst Welzijn
NIEUWS VANUIT HET GEMEENSCHAPSCENTRUM:
Op 30 september trekken wij ons seizoen op gang met de
warme stem van BARBARA DEX. Een muzikaal cadeau voor
haar vader. Afspraak om 15u. Laatste tickets!
Voor de maand oktober kan je de volgende lastminutes nog
boeken:
Op donderdagavond 4 oktober gaan wij de theatertoer op met
LUCAS DE MAN. In samenwerking met de Landelijke Gilde en
de gemeentelijke Landbouwraad. Afspraak om 20.30u.
Op zaterdag 6 oktober brengt INCAR dansspektakel hun show
ESCAPE. Een organisatie van de St. Pauluspaardenprocessie
i.s.m. het gemeenschapscentrum. Afspraak om 20u.
Op donderdag 25 oktober gaan wij de muzikale toer op met
BUURMAN. Kom en vier mee. Tien jaar Buurman. Gekaderd in
een voorstelling rond hun nieuwe plaat ‘Dans en Dwaal’.
Hopelijk ben je ook van de partij?
Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk – Kloosterstraat 7 –
1745 Opwijk
Tickets: https://reservaties.opwijk.be – 052/ 36 51 72

BUURTZORG DEN HOPSTAAK

Dinsdag 25 september om 14 uur: En wijlen naar Compostela.
Elwyn Moerenhout brengt zijn film en geeft uitleg over zijn
fietstocht naar Compostela, samen met Maria en Julien.
De filmvoorstelling vindt plaats in het buurthuis van Zorgcampus De Oase, Kloosterstraat 75 in Opwijk. Meer info: Isabelle
Lelie – T 052 36 59 49 – E denhopstaak@opcura.be.

ENTHOUSIASTE
LEZERS GEZOCHT!
Zit je in de derde of het vierde klas en ben je een echte lezer?
Lees je vaak en veel en noemen ze jou daarom een boekenwurm? Zie je boeken lezen als één van je hobby’s? Of vertel je
graag aan je vrienden wat voor leuks je net gelezen hebt? Dan
kan je binnenkort lid worden van een fijne club : de kinder- &
jeugdjury of KJV van bib Opwijk. Meer informatie en inschrijven
kan in de bibliotheek op woensdag 26
september tussen 13.30 en 15.30 uur of
zaterdag 29 september tussen 9.30 en
11.30 uur. Breng dan best ook je ouders
mee, zodat ook zij hun toestemming
kunnen geven.

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 20 september
HET CENTRUM, Kerkplein 3, 9280 Lebbeke, 052 41 03 78
KELLES, Moorsel-dorp 21, 9310 Moorsel, 053 77 99 89
Vrijdag 21 augustus, zaterdag 22 september en zondag 23
september
SEGERS, Handelsstraat 25, 1840 Malderen, 052 34 22 05
ESUNA, Ledebaan 53, 9300 Aalst, 053 71 02 38
Maandag 24 september, dinsdag 25 september en woensdag
26 september
STUEREBAUT, Raymond Uyttersprotstraat 22, 9310 Moorsel,
053 21 13 26
DE WITTE, Kattestraat 3, 1730 Asse, 02 452 63 42

INTERNATIONALE DAG
VAN DE VREDE
VRIJDAG 21 SEPTEMBER
Vrede vzw plaatst dit jaar de internationale dag van de vrede
opnieuw in het teken van het verdrag voor een kernwapenverbod. België heeft dit tot op heden niet ondertekend. Daarom
lanceren de steden en gemeenten een open oproep voor de
bestuurders van ons land om het VN-kernwapenverbod te
tekenen. Het college van burgemeester en schepen van Opwijk
besliste in zitting van 10 juli 2018 om deze open oproep te onderschrijven! Naar trouwe gewoonte zal op vrijdag 21 september
de vredesvlag worden gehesen aan het gemeentehuis.

SPORT NA SCHOOL
Met de Sport-Na-Schoolpas kunnen leerlingen van het
secundair onderwijs in Opwijk aan gunstige voorwaarden
onbeperkt sporten in Merchtem, Opwijk en omgeving. Voor
de eerste periode van 15 weken (24/09/18- 25/01/19) betaal je
slechts 30 euro. Dit geldt ook voor de 2de periode van 15 weken
(28/01/19-31/05/19). Een SNS-pas voor het hele schooljaar
(30 weken) kost 45 euro. Via het ziekenfonds kan een deel van
het inschrijvingsgeld gerecupereerd worden.
Surf naar www.sportnaschool.be voor het volledige aanbod
of informeer bij de gemeentelijke sportdienst naar de
mogelijkheden. Sportdienst, Heiveld 65. T 052 36 51 61 –
sportdienst@opwijk.be

VERKEERSSITUATIE
KARENVELDSTRAAT
In de Karenveldstraat werden maatregelen getroffen om de
doorstroming bij het einde van de schooldag te verbeteren.
De voetgangers die het gecombineerd voet-fietspad gebruikten, hinderden de fietsers, waardoor deze massaal op de straat
gingen rijden en het autoverkeer belemmerden.
In overleg met het VKO en politie werd voorgesteld om de parkeerstrook te verwijderen en de vrijgekomen ruimte her aan te
leggen als fietspad, zodat voetgangers en fietsers ieder hun
ruimte krijgen. Om de grens tussen fietspad en rijstrook te accentueren en te voorkomen dat men uit gewoonte op het
fietspad zou parkeren, werden er tijdelijk bakens (met lint tussen)
geplaatst op de rand van het fietspad. Deze bakens worden
eerstdaags terug verwijderd. In afwachting van de verbreding
van het fietspad, dat vermoedelijk pas in 2019 wordt uitgevoerd,
worden er vaste paaltjes geplaatst op de rand van het fietspad.

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,
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 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
STUDENTEN (M/V) VOOR RECEPTIEWERK EN/ OF
SCHOONMAAK
Interesse om bij gemeentelijke recepties alles in goede banen
te helpen leiden? Of spreekt het je meer aan om de gemeentelijke gebouwen mee netjes te onderhouden?
Profiel
Minimum 17 jaar. Ervaring en/of affiniteit met horeca of
schoonmaken. Bereid om tijdens weekend of avond in te
springen voor korte opdrachten. Discreet en ordelijk werken.
Vrolijk en dynamisch.
Aanbod
Verloning als student per uur. Opdrachten op afroep.
Solliciteren
Bezorg je CV (ten laatste op 25 september 2018) en we nemen
zo snel mogelijk contact op! Verduidelijk je voorkeur. Meer info:
T 052 36 51 14 - E personeel@opwijk.be

