Nieuwsbrief
BEVOLKING
GEBOORTEN
Deniz Elmali, zoon van Ali en Boz Tugba Nur,
°07/08/2018, Eeksken 214.
Onno De Coster, zoon van Toon en Nele Hens,
°29/08/2018, Kalkestraat 26.
OVERLIJDENS
Miel Van Campenhout, 79 jaar, echtgenoot van Alice
Vandenbroucke
†21/09/2018.
Guy Van Huffel, 64 jaar, echtgenoot van Marie Jeanne
De Bondt,
†23/09/2018.
Jeannine De Nil, 70 jaar, echtgenote van André Hofmans,
†25/09/2018.
HUWELIJKEN
Joris Van den Bosch en Marijke Van Buggenhout, Heiveld
86/0202, op 22/09/2018

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 4 oktober
DERIJCK, Kapellestraat 31, 9320 Erembodegem, 053 70 87 70
Vrijdag 5 oktober, zaterdag 6 oktober en zondag 7 oktober
VAN DER LINDEN - MOENS, Marktstraat 38, 1745 Opwijk,
052 35 54 02
Maandag 8 oktober, dinsdag 9 oktober en woensdag 10 oktober
DE BOECK - HOUMAN, Gemeenteplein 1, 1861 Wolvertem,
02 269 17 43
ESSENE, Ternatsestraat 85, 1790 Affligem, 02 582 35 09

AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de speelplaats) – 19.30u – org. AA
Inkorving
Hof ten Hemelrijk – vanaf 18u - org. De Witte Valk
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.
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 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.
Tickets: VVK: € 9, Reductie: € 8, Kassa: € 10
DANS
Zaterdag 6 oktober 2018 – 20u – schuur Hof ten Hemelrijk
INCAR ‘ESCAPE’
Incar Dansspektakel vzw is een semiprofessionele Lebbeekse
dansgroep die werd opgericht in 1958. Al meer dan 50 jaar
betoveren ze het publiek met hun creaties en dit zowel in
binnen- als buitenland. De showkledij en een wervelende
lichtshow maken het geheel tot een totaalspektakel.
Met ESCAPE volgen we verschillende wegen om even te kunnen
ontsnappen aan het leven van elke dag. Met actuele thema’s,
aangrijpende muziek en vernieuwende choreografieën vertellen
onze dansers hun moedig en warm verhaal. Een verhaal over
durven en kunnen, over stilstaan en weer doorgaan …
Tickets: VVK: € 12 – Kassa: € 13
Locatie: Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk – Kloosterstraat 7 – 1745 Opwijk
Tickets: https://reservaties.opwijk.be

BUURTZORG DEN HOPSTAAK

ZONDAG 7 OKTOBER
Pannenkoekenfestijn
Hof ten Hemelrijk org. Liberale Vrouwen
MAANDAG 8 OKTOBER
Line Dance
St. Pauluszaal – 20u – org. KVLV Opwijk
DINSDAG 9 OKTOBER
Inschrijving 2de handsbeurs
Hof ten Hemelrijk – 18u – org. Gezinsbond
WOENSDAG 10 OKTOBER
Leesfoor
Hof ten Hemelrijk – 14.30u-15u – org. bib
DONDERDAG 11 OKTOBER
Cursus rijbewijs
Hof ten Hemelrijk – 13u-16u - org. dienst Welzijn

Tijdens de weg- en rioleringswerken die plaatsvinden van
15 oktober 2018 tot en met 15 januari 2019 wordt de Ringlaan
(gedeelte tussen de Oude Brugstraat en de Broekstraat) volledig
afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de
Sint-Paulusbaan, Nanovestraat, Karenveldstraat, Heiveld en
Ringlaan. Voor een vlot verloop wordt gevraagd de voorgestelde
omleiding en bijhorende signalisatieborden strikt op te volgen.

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

THERMOGRAFISCHE KAART

GEMEENSCHAPSCENTRUM
ZATERDAG 6 OKTOBER
Optreden Incar ‘Escape’
Hof ten Hemelrijk – 20u - org. St. Pauluspaardenprocessie
i.s.m. GC
Campagnebal Domi ‘19
St. Pauluszaal org. OKV Sjchief

VERKEERSHINDER RINGLAANHOLLESTRAAT-BRUGGEVELD

DINSDAG 9 OKTOBER OM 14 UUR: VAN EREMBALD TOT
KRAVAAL BOS.
Een projectmedewerker van het regionaal landschap brengt
ons een ontspannende namiddag over de invloed van de abdij
van Affligem op ons landschap. Daarbij onder andere verwijzingen naar hop, visvijvers, hoeves, molens en Kravaal. € 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.

93 REGISTRATIES
ORGAANDONATIE
Naar aanleiding van het televisieprogramma Make Belgium
Great Again organiseerde het gemeentebestuur op zondag 23
september een speciaal registratiemoment voor orgaandonatie. Dat leverde 93 registraties op. Bedankt!
Ook op andere dagen kunnen inwoners terecht om zich te
laten registreren. Aanmelden kan tijdens de openingsuren
bij de dienst burgerzaken in het Gemeentelijk Administratief
Centrum I, Marktstraat 55. T 052 36 51 42.

Tijdens de nacht van maandag 5 februari 2018 vloog een
vliegtuig over het grondgebied van Opwijk en maakte opnames
met een warmtecamera. De opnames of warmtebeelden
werden verwerkt tot een thermografische kaart. Op deze kaart
of warmtefoto van de gemeente kan je zien hoeveel warmte via
de daken van de huizen verloren gaat.
AANDACHT
De thermografische kaart wordt in primeur voorgesteld
op woensdag 5 december om 19 uur in Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7 te Opwijk.
Indien je niet wenst dat je woning zichtbaar is op de thermografische luchtfoto, vragen wij dit uitdrukkelijk te
melden ten laatste op 15 oktober 2018 bij de milieudienst,
Marktstraat 55. T 052 36 51 31 – E milieudienst@opwijk.be

INFOAVOND CYBERPESTEN
Gepest worden maakt je leven tot een heuse hel. Zeker als het
ook online gebeurt: het komt extra hard aan en houdt niet op
wanneer je thuis in je zetel zit.
De infoavond vindt plaats op donderdag 25 oktober van 19.30
tot 22 uur in het oud gemeentehuis Mazenzele, Steenweg 131.
Gratis toegang.
Info en inschrijvingen: T 0800 113 41 / E huisvanhetkind@opwijk.be

