Nieuwsbrief
daarin. Hij speelde de voorstelling in theaters maar ook al een
paar keer met veel succes exclusief voor boeren en mensen uit
de agrarische sector.

BEVOLKING
HUWELIJKEN
Laurent Lepoint en Laetitia Foucart, Klei 191/0201, op
15/09/2018

GEMEENSCHAPSCENTRUM
VRIJDAG 28 SEPTEMBER
Taaltafels Frans
Hof ten Hemelrijk – 10u
ZATERDAG 29 SEPTEMBER
2de handsbeurs
Hof ten Hemelrijk – 13u tot 15u - org. Femma
Duvel TD
St. Pauluszaal org. Chiro Pol
ZONDAG 30 SEPTEMBER
Rommelmarkt
Opwijk centrum – vanaf 12.30u - org. ORC
Namiddagconcert met BARBARA DEX ‘Dex tot de tweede
macht’
Hof ten Hemelrijk – 15u – org. Gemeenschapscentrum
Afwachtingswedstrijd voor dames elite
Dries Mazenzele - 11.30u
Kampioenschap van Vlaanderen wielrennen voor dames jeugd
Dries Mazenzele – 15u
MAANDAG 1 OKTOBER
Line Dance
St. Pauluszaal – 20u – org. KVLV Opwijk
Filmvoorstelling “King of The Belgians”
Hof ten Hemelrijk – 14u - org. dienst Welzijn

“De Man is een geboren verteller. Hij lardeert luchtige grapjes
met bittere ernst.”: de Volkskrant.

NIEUWS VANUIT HET GEMEENSCHAPSCENTRUM:
THEATER
Donderdag 4 oktober 2018, 20.30u
LUCAS DE MAN ‘WIJ, VARKENLAND’
In samenwerking met de Landelijke Gilde en de gemeentelijke
Landbouwraad.
Voorstelling over verlangen, roots, terugkeren, heimwee, varkens
en ‘wanderen’. Lucas de Man ging voor de voorstelling ‘Wij Varkenland’ een maand lang op stage bij verschillende varkensboeren. Hij interviewde graanhandelaars, bankiers, boerenbondleden, veeartsen en agrarische hulpverleners. Met deze bagage
schreef hij de actuele solo ‘Wij Varkenland’, die zowel bij (boeren)
publiek als pers hoge ogen gooide.
De solo, geschreven en gespeeld door Lucas De Man in nauwe
samenwerking met Johan Dehollander gaat over Stijn, een jongen
van 30 jaar die na 12 jaar rondtrekken in de wereld terugkeert naar
zijn geboortestreek. Zijn ouders waren varkensboeren, zijn broer
heeft de boerderij overgenomen, hij zelf wilde ridder zijn.
Lucas gebruikt het varken en de varkenswereld als metafoor voor
onze huidige veranderende wereld en de zoektocht naar zijn rol

Deze filmvoorstelling vindt plaats op maandag 1 oktober om
14 uur in zaal De Schuur van het Gemeenschapscentrum Hof
ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7 te Opwijk.

Locatie: Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk – Kloosterstraat 7 – 1745 Opwijk
Tickets: https://reservaties.opwijk.be – 052/ 36 51 72 – VVK: € 9,
Reductie: € 8, Kassa: € 10

HOE GELDIG STEMMEN?

Op dezelfde lijst :
● ofwel bovenaan de lijst (lijststem)
● ofwel naast de naam van 1 of meerdere kandidaten van dezelfde lijst (naamstemmen)

APOTHEKERS VAN WACHT

OPGELET!

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 27 september
STUEREBAUT, Raymond Uyttersprotstraat 22, 9310 Moorsel,
053 21 13 26
DE WITTE, Kattestraat 3, 1730 Asse, 02 452 63 42
Vrijdag 28 september, zaterdag 29 september en zondag 30
september
DELCOURT, Rozenlaan 6, 1730 Mollem, 02 452 68 92
VAN LAECKEN, Nieuwstraat 33, 9280 Wieze, 053 77 43 17
Maandag 1 oktober, dinsdag 2 oktober en woensdag 3
oktober
DERIJCK, Kapellestraat 31, 9320 Erembodegem, 053 70 87 70

BUURTZORG DEN HOPSTAAK

DINSDAG 2 OKTOBER
Ik zie u zitten – Infoavond burn-out
Hof ten Hemelrijk – 19.30u-21.30u – org. dienst Welzijn i.s.m. CM
DONDERDAG 4 OKTOBER
Cursus rijbewijs
Hof ten Hemelrijk – 13u-16u - org. dienst Welzijn
Theatervoorstelling ‘Wij, Varkenland’ met Lucas De Man
Hof ten Hemelrijk - 20.30u – org. Gemeenschapscentrum i.s.m.
de Landelijke Gilde en de gemeentelijke Landbouwraad
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de speelplaats) – 19.30u – org. AA

de Balkan, een tocht vol ongewenste situaties, onverwachte ontmoetingen, onvoorziene dilemma’s en onverhoopte
momenten van vreugde.

Gemeente- en
Provincieraadsverkiezingen
van 14 oktober 2018

DINSDAG 2 OKTOBER OM 14 UUR: SPELNAMIDDAG MET
WAFELENBAK.
Kom langs en speel een gezelschapsspel of een spel van
vroeger. € 3.
Alle activiteiten vinden 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.

GRATIS FILMVOORSTELLING
KING OF THE BELGIANS
Een roadmovie waarin een ingedommelde Koning het leven en zichzelf - ontdekt.

VACATURE
DESKUNDIGE JEUGD EN DOELGROEPENBELEID
B1-B3 (M/V)
Voor onmiddellijke indiensttreding
in voltijds en contractueel dienstverband
en aanleg van een werfreserve van 2 jaar
Voorbereiden en inhoudelijk uitwerken van de doelstellingen
voor een bepaalde doelgroep (jeugd, senioren, ondernemers,…).
Aansturen en motiveren van alle betrokken partijen om het
beleid voor een specifieke doelgroep (vb. jeugd) optimaal uit te
bouwen. Professionele communicatie en rapportering naar alle
betrokkenen verzorgen.
Profiel
Aanwervingsprocedure: je bent minimum in het bezit van een
bachelor diploma.
Bevorderingsprocedure: je voldoet aan de bevorderingsvoorwaarden voor een functie B1-B3
Affiniteit met jeugdbeleid is een pluspunt.
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 20 oktober 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 begin november 2018. Meer info: T 052 36 51
14 - E personeel@opwijk.be

Nicolas III is een eenzame ziel die al lang het gevoel heeft dat
hij een verkeerd leven leidt. Hij vertrekt op staatsbezoek naar
Istanbul waar een Britse cineast, Duncan Lloyd, in opdracht
van het Paleis een documentaire maakt om het imago van de
Koning wat op te fleuren.

HUISDIERENSTICKER
VOOR NOODGEVALLEN

Tijdens het bezoek komt plots het bericht dat Wallonië de onafhankelijkheid heeft verklaard. De Koning moet onmiddellijk
terug om zijn koninkrijk te redden! Nog voor de Koning klaar
is om te vertrekken, verstoort een krachtige zonnestorm alle
telecommunicatie en vliegverkeer. De Koning en zijn entourage
zitten vast in Istanbul. Erger nog, de Turkse veiligheidsdiensten moeten niets weten van hun voorstel om dan maar ter
land terug te keren. Maar de Koning wil niet bij de pakken
blijven zitten. En zo begint hun undercover odyssee doorheen

De Vlaamse overheid liet een huisdierensticker voor noodgevallen ontwerpen. Je kan deze op een goed zichtbare plaats aan
je woning hangen. De sticker maakt in een oogopslag duidelijk
welke dieren zich in de woning bevinden, zodat de hulpdiensten
in het geval van nood ook de huisdieren kunnen redden. De huisdierensticker kan gratis worden opgehaald in het Gemeentelijk
Administratief Centrum I, Marktstraat 55 en in de bibliotheek,
Kloosterstraat 7.

Er moet 2x gestemd worden :
●
1 x voor de Gemeenteraad
●
1 voor de Provincieraad
Volg de instructies op het scherm

PROEFSTEMMEN

van dinsdag 2 tot woensdag 10 oktober 2018 :
Bibliotheek (Kloosterstraat 7)
● ma en do:
16u-20u
● di:
15u-18u
● woe:
13u-16u
● vrij:
9u-12u
● za :
9u-12u
Burgerzaken (Marktstraat 55)
● ma-woe-do-vrij: 9u-12u
● di:
9u-12u 13u30-16u
● zaterdag 6 okt:
9u45-11u45
● of na afspraak:
052 36 51 42

18u-20u

Sociaal Huis – De Wegwijzer (Kloosterstraat 10)
● elke voormiddag:
9u-12u (niet op donderdag)
● di-avond :
18u-20u
● of na afspraak :
0800 113 42
Woonzorgcentrum OPcura (De Oase) (Kloosterstraat 75)
● ma tot vrij:
9u-12u
13u30-16u30

