Nieuwsbrief
BEVOLKING
OVERLIJDENS
Mariette De Knijf, 96 jaar, weduwe van Remi De Donder
†29/09/2018, Stationsstraat 30.

GEMEENSCHAPSCENTRUM
VRIJDAG 12 OKTOBER
Aan de slag met de I-Pad (3)
Hof ten Hemelrijk – 13.30u-15.30u org. bib
ZATERDAG 13 EN ZONDAG 14 OKTOBER
Vogeltentoonstelling
Hof ten Hemelrijk 14u (zat.) 9u (zon.) org. De Witte Valk
MAANDAG 15 OKTOBER
Line Dance
St. Pauluszaal – 20u – org. KVLV Opwijk
DINSDAG 16 OKTOBER
Aan de slag met de smartphone (3)
Hof ten Hemelrijk – 9u-12u – org. Bib
WOENSDAG 17 OKTOBER
Infoavond ‘Doolhof van premies’
Oude bib Mazenzele org. Samana Mazenzele
DONDERDAG 18 OKTOBER
Cursus rijbewijs
Hof ten Hemelrijk – 13u-16u - org. dienst Welzijn
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de speelplaats) – 19.30u – org. AA
NIEUWS VANUIT HET GEMEENSCHAPSCENTRUM:
MUZIEK
Donderdag 25 oktober 2018 – 20.30u – schuur Hof ten
Hemelrijk
BUURMAN ‘DANS EN DWAAL’
Films die je ziet met je ogen dicht. Dat is al tien jaar lang het
recept van BUURMAN.
Tien jaar: de tijd vliegt. Het begon met God, ik en Marjon en
Rocky.
London Stansted kwam, Mooi weer en fruitsla, Soms ben jij de
zon en ik de maan.
En zo ging het verder naar Zoals koffie hoort bij opstaan,
Zo voorbij, Dans en dwaal en Bladeren van goud...
In totaal zijn ze nu 4 albums, 16 radiosingles, 5 tournees, een
gastheerschap op Nekka-Nacht, en honderden succesvolle
concerten verder. Ode aan de verbeelding. Dansen en dwalen.
Nee, Buurman is niet meer weg te denken uit de Vlaamse muziekgeschiedenis. Kom en vier mee. Tien jaar Buurman. Gekaderd
in een voorstelling rond hun nieuwe plaat ‘Dans en Dwaal’.
Tickets: https://reservaties.opwijk.be – VVK: € 15 - € 14
(reductie) – Kassa: € 16 - 052 36 51 72. Locatie: Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk – Kloosterstraat 7 – 1745 Opwijk

GEMEENTELIJKE
WEBSITE IN NIEUW JASJE
De gemeentelijke website werd de voorbije maanden in een
nieuw fris jasje gestoken. Eens online zal je merken dat er heel
wat nieuwigheden te ontdekken vallen. Frisse kleuren, een

duidelijke strakke lay-out, focustaken die in het oog springen,
to the point nieuwsberichten, een eenvoudig toegankelijk
digitaal loket, verschillende deelsites, geen overbodige informatie… Kortom, een ideale basis om in de toekomst nog vele
nieuwe toepassingen te integreren, denk bijvoorbeeld aan een
afsprakenmodule. Ook het aanbod aan online dienstverlening
wordt in de nabije toekomst nog sterk uitgebreid.
Om de lancering van de vernieuwde website te vieren, verloot
het gemeentebestuur drie cadeaubonnen t.w.v. € 50. Wie naar
de gemeentelijke website surft, kan er antwoorden vinden op
3 wedstrijdvragen. Deelnemen kan door het bijhorende online
formulier in te vullen. Uit de juiste antwoorden die ons uiterlijk
op 31 oktober 2018 bereiken, worden drie winnaars geloot.
De gemeentelijke facebookpagina ontsnapt evenmin aan het
wedstrijdgebeuren. Ook daar wordt binnenkort een wedstrijd
gelanceerd waarmee er cadeaubonnen te winnen vallen.
Het gemeentebestuur wil op deze manier nog meer inzetten op
een snelle, duidelijke informatie voor en communicatie met haar
burgers, als aanvulling op de overige communicatiekanalen.
www.opwijk.be
www.facebook.com/gemeenteOpwijk

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 11 oktober
DE BOECK - HOUMAN, Gemeenteplein 1, 1861 Wolvertem,
02 269 17 43
ESSENE, Ternatsestraat 85, 1790 Affligem, 02 582 35 09
Vrijdag 12 oktober, zaterdag 13 oktober en zondag 14
oktober
AERTS, Sint-Niklaasstraat 8, 1840 Steenhuffel, 052 30 94 68
LIBENS-VAN TICHELEN, Brusselbaan 134, 1790 Hekelgem,
053 66 71 85
LANGESTRAAT, Langestraat 239, 9300 Aalst, 053 70 18 42
Maandag 15 oktober, dinsdag 16 oktober en woensdag 17
oktober
COOREMAN, Kempinnestraat 17, 9310 Meldert, 052 35 67 57
WEMMEL, De Limburg Stirumlaan 99, 1780 Wemmel,
02 460 75 55

BUURTZORG DEN HOPSTAAK

DINSDAG 16 OKTOBER OM 14 UUR: DE KRACHT VAN DE
NATUUR IN DE HERFST.
Een herboriste vertelt over de meerwaarde van de natuur bij
herfstkwalen en demonstreert ons hoe ze natuurlijke verzorgingsproducten maakt. € 3.
NIEUW: HAKEN!
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.

CAFÉ ZETTA
Bijzondere ontmoetingen in jeugdhuis Nijdrop.
Elke 3de woensdag van de maand is het Café Zetta in

jeugdhuis Nijdrop. De eerstvolgende ontmoeting vindt plaats
op woensdag 17 oktober van 18 tot 20.30 uur. Café Zetta brengt
mensen samen die graag iets willen komen drinken, een
gezelschapsspel willen spelen of een plaatje willen aanvragen.
Soms wordt er ook iets speciaals gedaan zoals samen haken of
op een djembé spelen. Ben je jong of oud? Gewoon of anders?
Blij of bedroefd? Samen of alleen? Een beperking of niet?
Iedereen is welkom op deze gezellige avond! De volgende
ontmoetingen vinden plaats op woensdagen 21 november en
19 december.
Meer informatie: Sociaal Huis De Wegwijzer, Kloosterstraat 10,
Opwijk. T 0800 113 41 – E dewegwijzer@opwijk.be

VERKIEZINGEN
14 OKTOBER 2018
VERKEERSMAATREGELEN
HEIVELD
De gemeente- en provincieraadsverkiezingen worden georganiseerd in de gemeentelijke sporthal, Heiveld 65 te Opwijk.
Volgende gewijzigde verkeersmaatregelen zijn van kracht op
het Heiveld:
● Op zaterdag 13 oktober vanaf 8 uur tot en met zondag 14
oktober 8 uur: parkeerverbod op het Heiveld, over de ganse
breedte van de sporthal, langs beide zijden van de straat.
● Op zondag 14 oktober vanaf 8 uur:
- parkeren op het Heiveld toegelaten voor maximum 1 uur
(kiezers), over de ganse breedte van de sporthal, langs
beide zijden van de straat.
- parkeren op de parking van de sporthal is voorbehouden
voor mindervaliden (8 plaatsen).
- het is mogelijk om op de parking van de sporthal oudere
kiezers en kiezers die moeilijk te been zijn, af te zetten en
terug op te halen.
- er worden extra fietsrekken geplaatst, dus je kan je fiets
zeker kwijt op de parking van de sporthal.
- er is tevens extra parkeermogelijkheid op de speelplaats
van het MAI, Heiveld 15.

VACATURE
MEDEWERKER SCHOONMAAK - E1-E3 (M/V)
Voor de aanleg van een werfserve van 2 jaar waaruit onmiddellijk 2 deeltijdse (0,5VTE) contractuele functies voor onbepaalde duur worden aangesteld
Je staat in voor het onderhoud van de gemeentelijke
gebouwen om personeel en burgers te kunnen ontvangen in
een nette omgeving. Je houdt van afwisseling en geeft ook
graag ondersteuning bij recepties en andere gemeentelijke
evenementen. Contact met de burger schrikt je niet af.
Profiel
Je weet van aanpakken, bent collegiaal, denkt mee logisch na
en ondersteunt waar nodig. Ervaring met onderhoud en/of
receptiewerk is een pluspunt.
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 tot en met 27 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 april 2018.
Meer info: T 052 36 51 14 - E personeel@opwijk.be

