Nieuwsbrief
BEVOLKING
OVERLIJDENS:
Roger Saerens, 83 jaar, echtgenoot van Clotilde Heyvaert,
†06/11/2018, St. Jansstraat 245.
Julia Meert, 87 jaar, weduwe van Joannes Vereman,
†13/11/2018, Ringlaan 28 (vroeger Dries 12).
HUWELIJKEN:
Gunther Franssens en Cindy Vandroogenbroeck,
Zottegemstraat 33, op 10/11/2018.
Christophe Koldrasinski en Sandra Vereeken, Pachthofweg 1,
op 13/11/2018.

GEMEENSCHAPSCENTRUM

2) Handwerk in Den Hopsteek – gratis.
Iedereen met interesse in handwerk (breien, naaien,
haken,…) gecombineerd met een gezellig samenzijn is
deze namiddag welkom. Vrijwilligers helpen je graag op
weg, geven inspiratie of een warme wollige babbel. Brei het
voort…
Locatie: Buurthuis Zorgcampus De Oase, Kloosterstraat 75.
Meer info: T 052 36 59 49 – E denhopstaak@opcura.be.

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 22 november
VERDESA, Nijverseelstraat 2, 1745 Opwijk, 052 35 23 85
MEEUS-DENEVE, Mechelsestraat 19, 1840 Londerzeel,
052 30 91 42

VRIJDAG 23 EN ZATERDAG 24 NOVEMBER
Blijspel ‘Oscar’
Familieheem Nijverseel - 20u – org. Toneelkring De Bloeiende
Wijngaard
26ste tweedaagse herfstwandelingen 6, 12, 18 km
St. Pieterszaal – vertrek tussen 9u en 15u - org. WSV Horizon
Opwijk

Vrijdag 23 november, zaterdag 24 november en
zondag 25 november
DE LINDEBOOM, Dendermondsesteenweg 26, 1730 Asse,
02 461 22 20
POPPE, Denderstraat 14A, 9300 Aalst, 053 21 13 56
AUDENAERT, Korte Zoutstraat 11, 9300 Aalst, 053 70 09 44

MAANDAG 26 NOVEMBER
Line Dance
St. Pauluszaal – 20u – org. KVLV Opwijk

Maandag 26 november, dinsdag 27 november en
woensdag 28 november
COOREMAN, Kempinnestraat 17, 9310 Meldert, 052 35 67 57
ESSENE, Ternatsestraat 85, 1790 Affligem, 02 582 35 09

DINSDAG 27 NOVEMBER
Stressbestendigheid op het werk
’t Schoolhuis - 19.30u - org. dienst Welzijn i.s.m. CM
WOENSDAG 28 NOVEMBER
Leesfoor
Hof ten Hemelrijk 14.30u-15u org. Bib
DONDERDAG 29 NOVEMBER
Cursus rijbewijs
Hof ten Hemelrijk org. dienst Welzijn
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de speelplaats) – 19.30u – org. AA
NIEUWS VANUIT HET GEMEENSCHAPSCENTRUM:
KERSTMARKT IN OPWIJK
Op zoek naar inspiratie voor een leuk eindejaarsgeschenk?
Of kom je graag de kerstsfeer opsnuiven? Dan heten wij jullie
graag welkom op onze overdekte kerstmarkt op zaterdag
1 december van 18 tot 04 uur en zondag 2 december vanaf
13.30 uur in het GC Hof ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7. Zondag
2 december vindt er van 13.30 tot 19 uur ook een grote kerstmarkt plaats in het centrum van Opwijk.
Allen daarheen!

MOZA-IK OP DE MARKT
T.V.V. RODE NEUZEN
Bubao MOZA-IK steunt rode neuzen, rode neuzen steunen
bubao MOZA-IK. Ook vrijdag 23 november kan je ons vinden
op de markt te Opwijk. Onze leerlingen bakken koekjes,
knutselen originele kerstkaartjes… Enerzijds de beste rekenen taallessen waar ze enorm leergierig allerlei voor opzoeken,
berekenen, uitschrijven… Anderzijds een mooie actie als steun
aan de rode neuzendag. Bedankt aan allen die de vorige
vrijdag al steunden! Hartelijk welkom aan wie ons de komende
vrijdag nog wil steunen. Vanwege de leerlingen en het team
MOZA-IK.

BUURTZORG DEN HOPSTAAK
NIEUWE BIBLIOTHEEKWEBSITE

DINSDAG 27 NOVEMBER OM 14 UUR:
1) Quiz: Was het nu uit de jaren 40, 50, 60, 70 of 80? Sunlight,
de eerste telefoon, een slazwierder,… Wanneer kwamen ze
er ook alweer? Een quiz die ons aan het denken zet, maar
vooral fijne herinneringen ophaalt.

De website van de bibliotheek van Opwijk bestond tot voor
kort uit een online catalogus met een blog als welkomstpagina. Op de achtergrond werd de afgelopen weken gewerkt aan
een totaal nieuwe modernere website die makkelijker geraadpleegd kan worden op verschillende toestellen, ook mobiel. Op
dinsdag 4 december schakelt de nieuwe bibliotheekwebsite
over op de live versie voor publiek.
Neem eens een kijkje en haal nog meer voordeel uit de bibliotheek! http://opwijk.bibliotheek.be

ANNULATIE OPENBARE
VERKOPING GRONDEN
De aangekondigde openbare verkoping van 2 bouwgronden in
Mazenzele op donderdag 29 november 2018 in café De Sportwereld (Dorp 37, Mazenzele) gaat NIET door. De verkoop wordt
uitgesteld tot begin volgend jaar.

THERMOGRAFISCHE
LUCHTFOTO
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 waarop je
kan zien hoeveel warmte via de daken van de huizen verloren
gaat. Wie wenst dat zijn woning niet zichtbaar wordt gemaakt
op de kaart met resultaten van de thermografische luchtfoto
Opwijk wordt verzocht dit tegen uiterlijk vrijdag 30 november
te melden bij de milieuambtenaar – eric.roelands@opwijk.be T 0521 36 51 31.

BEGRAAFPLAATSEN OPWIJK MAZENZELE - DROESHOUT
Volgens het politiereglement van de gemeentelijke begraafplaatsen dienen alle bloemen, geplaatst op de graven ter gelegenheid van Allerheiligen, in de loop van de maand november
verwijderd te worden. Vanaf 3 december 2018 worden ze
opgeruimd door de gemeente, zonder dat de plaatser er nog
eigendomsrechten kan op laten gelden.

VACATURE COÖRDINATOR
RUIMTE A4A –A4B (M/V)
Voor onmiddellijke indiensttreding in voltijds en statutair
dienstverband en aanleg van een werfreserve van 2 jaar voor
een statutaire aanstelling.
Je bent op zoek naar een functie met maatschappelijke relevantie, wilt deel uitmaken van het managementteam en wenst
een beleidsondersteunende stem te vertolken in een lokale
omgeving, De afdeling “Ruimte” streeft ernaar om woon-,
leef en werkomgeving in de gemeente Opwijk te bewaren en
waar mogelijk te verbeteren. Je geeft leiding aan verschillende
diensten en stuurt mee in projecten m.b.t. duurzame ontwikkeling, urbanisatie, mobiliteit, uitbestede werken en nutsvoorzieningen. Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van de
gemeentelijke infrastructuur en het gemeentelijk patrimonium. Je geeft ook leiding aan de dienst die omgevings-, stedenbouwkundige en milieuvergunningen verleent.
Profiel
Je bezit een masterdiploma en hebt minimum 4 jaar relevante in
“ruimte” gebonden beleid (bouwkunde, wegenwerken, mobiliteit,
omgeving en duurzaamheid) en leidinggeven. Ook kandidaten
met een bachelorsdiploma zullen worden toegelaten. Zij dienen
wel te slagen in een capaciteitstest op universitair niveau die in
de loop van de selectieprocedure extra zal worden afgenomen.
Ons aanbod
Wij bieden je een inhoudelijk uiterst boeiende en maatschappelijk belangrijke job met veel verantwoordelijkheid in een
lokale omgeving. Je geniet van verschillende sociale voordelen
(maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding
en voordelen GSD-V), een opleidingsprogramma op maat
en een gunstige vakantieregeling. Verloning volgens barema
waarbij alle relevante beroepservaring in de privésector of als
zelfstandige in aanmerking wordt genomen.

keuken. Hopelijk zijn er heel wat keukenprinsessen aanwezig.
Allen op post!
Tot dan xx
D&H

Solliciteren
Stuur je sollicitatiebrief met cv, kopie diploma en uittreksel uit
het strafregister tem 7 december 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 2019.
Meer info, functiebeschrijving:
T 052 36 51 14 - E personeel@opwijk.be.

VACATURE DESKUNDIGE
SPORT B1-B3 (M/V)
Een tijdelijke opdracht van 4 maanden in contractueel
dienstverband
Verantwoordelijkheid opnemen voor het beleid en beheer van
de sportdienst van de gemeente Opwijk en de dagelijkse werkzaamheden organiseren en superviseren om een efficiënte en
continue werking van het team te garanderen. Je hebt sterke
administratieve en organisatorische vaardigheden.
Profiel
Verkorte Aanwervingsprocedure: je bent minimum in het bezit
van een bachelor diploma., richting sport.
Aanbod
Een competitief salaris, aangevuld met maaltijdcheques, fietsvergoeding, voordelen GSD-V 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 30 november 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 december 2018.
Meer info
T 052 36 51 14 - E personeel@opwijk.be.

Sloebers en Samsons:
We gaan zondag proberen overleven op een
welbewoond eiland. Om te kunnen overleven
moet je sterk, slim, competitief en geduldig zijn.
Doe je best zodat ze je er niet uitstemmen bij
de eilandraad. Wie zal expeditie 12+ Robinson
uiteindelijk winnen?
Daltons:
Deze week hebben we een speciale activiteit
voor jullie. Aangezien jullie verassingen leuk
vinden houden we het nog even geheim. Ben jij
ook benieuwd ? Ssssssht.
Fam. de Bock:
De caelifera, ook bekend als sprinkhaan, zien we
vaak vrolijk rondspringen tussen het gras. Maar
hoe zou het zijn om steeds te springen? Wij
testen het uit en gaan naar Jumpsky Lebbeke.
Allemaal:
Sinterklaas in in aantocht, tijd voor een Sinterklaasfeestje dus. Jullie worden 1 december
verwacht in de oude bib. Maak nog maar extra
mooie tekeningen en knutselwerkjes want naast
wortels en suiker krijgen de Sint en de zwarte
pieten dat graag.
( meer info zal nog volgen)

SPORT
VOETBAL

KYOTOMOBIEL
De Kyotomobiel van 3Wplus staat dit najaar in Droeshout en
in het centrum van Opwijk. De Kyotomobiel, waar het mogelijk
is om gratis advies in te winnen over energie besparen, zal op
iedere locatie telkens één week ter plaatse blijven.
Wat is de Kyotomobiel?
• In de Kyotomobiel zit een energiedeskundige klaar om gratis
al jouw vragen over energie besparen, isoleren en alternatieve energie te beantwoorden.
• Voor slechts 40 euro voert die deskundige een energieaudit
van jouw woning uit, gevolgd door een rapport met advies op
maat en een concreet stappenplan
• Om energie-investeringen betaalbaar te houden, geven
we alle informatie over onder meer premies, de voordelige
Vlaamse energielening, de groepsaankopen
Waarom de Kyotomobiel?
• Besparen op energieverbruik in tijden van stijgende
energieprijzen
• Minder energie verbruiken betekent minder CO2-uitstoot,
wat goed is voor het milieu
• Energie-investeringen zorgen voor een beter wooncomfort
door minder warmteverlies, tocht en condensatie.
De Kyotomobiel: waar staat die?
• van 10 tot 14 december aan de Sint-Jozefkerk in Droeshout.
• van 17 tot 21 december op de parking van gemeenschapscentrum Hof Ten Hemelrijk.
De Kyotomobiel: wanneer geopend?
• woensdag van 12 tot 15 uur
• donderdag van 16 tot 19 uur
• vrijdag van 9 tot 12 uur
De Kyotomobiel: contact
• E-mail: kyotoindewijk@3wplus.be
• GSM: 0488 55 98 55

kansen maar telkens de doelman in de weg. Deze
speelde een berematch. Steven R trof nog eens de
paal maar 10’ voor tijd dan toch eindelijk 2-1 via
Samir. De ingevallen Jitse maakte er zelfs nog 3-1
van. Hierdoor komt de A ploeg als 2e opnieuw op 6
punten vd leider.
Zat. 17.11 Sjoeters B – Flora Likert 1-3
Tegen het lager geklasseerde Flora werd het geen
goeie match voor de b ploeg. De bezoekers speelden
goed mee en konden op 2’ tweemaal scoren na zo’n
15’. Voor de rust veranderde de stand niet meer.
Direct na de pauze konden de Sjoeters dan snel
scoren via Fank VR. Iedereen dacht dat het nog
zou goed komen maar het spel was niet zo goed en
doelpunten vielen er niet meer voor de Sjoeters. Het
waren de bezoekers die er even voor tijd op counter
nog 1-3 van maakten, een spijtige nederlaag voor
de Sjoeters B.
Zat. 17.11 Sjoeters Y – ZSV Overijse 3-3
De youngsters vd Sjoeters speelden een zeer sterke
1e helft en kwamen zowaar 3-0 voor via doelpunten v kapitein Jan A (2) en Joren Callaert. De
bezoekers die 4e staan in de stand wisten niet wat
hen overkwam. Na de pauze evenwel een ander
spelbeeld. De Sjoeters kregen het wat moeilijk en
het werd 3-1, nog niks aan de hand; Toen het na
zo’n 20’ 3-2 werd werd alles weer mogelijk. Wat
er zat aan te komen gebeurde in de voorlaatste
minuut. Het werd zowaar 3-3. Spijtig nadat de
ploeg zo’n goeie vooruitzichten had op de driepunter bij de rust. Volgende week beter!
Vr. 23.11 20u Sjoeters recreatief – Oudegem
Zat. 24.11 9u30 The Hammers – ZVK Sjoeters
13u
Jezus Eik B – Sjoeters Y
15u
Sporting Boys - Sjoeters A
16u
Jezus Eik C – Sjoeters B
TE ONTHOUDEN!!! 1 en 2 dec
SJOETERS in de DUIZENDPOOT

EETFESTIJN

OZVK
UITSLAG WEDSTRIJDEN
ploeg niet aanwezig 20/10/18 rob & co
yellows 27/10/18 cardon arne
the hammers 27/10/18 segers arthur
vedett 27/10/18 leemans thomas
sjoeters 27/10/18 de ridder eddy
rode ster jupiter 27/10/18 cooreman vincent
soccerpunch 10/11/18 truyts kevin

AVVV VOETBAL VK DE SJOETERS
Vr. 16.11 Sjoeters recreatief – Impegem
3-1
De recreatieven waren gemotiveerd na de 5-2
van vorige week en begonnen sterk aanvallend.
Jelle Stevens kon al snel er 1-0 van maken. De
thuisploeg bleef de betere ploeg en het was
Joren De Clerck die er mooi 2-0 van maakte.
Na de pauze wat weerwerk vd bezoekers en het
werd 2-1 zodat de recreatieven opnieuw voluit
aan de bak moesten. Het bleef spannend tot
Bachirou er toch 3-1 van maakte even voor tijd,
de match gespeeld en opnieuw een overwinning
voor de recreatieven!
Zat.
17.11
Sjoeters A – De Vossers
Alsemberg 3-1
Voor de start vd A ploeg konden de gasten weer
genieten van een lekker etentje tgv de eerste
seats vd Sjoeters in het nieuwe seizoen; een
gratis etentje voor sponsors en sympathisanten!
De A ploeg wilde iets rechtzetten na het gelijkspel van vorige week en begon sterk aan
de partij maar de bezoekers waren ook sterk
en weerstonden de eerste aanvalsgolven en
konden zelfs na zo’n 10’ scoren (0-1). De
Sjoeters probeerden snel terug te komen maar
het lukte maar niet. De doelman vd bezoekers
speelde een sterke partij en verhinderde de
gelijkmaker. Op 5’ voor de rust moest hij zich
toch gewonnen geven. Steven R maakte er 1-1
van. Na de pauze direct druk vd Sjoeters maar
het lukte maar niet om te scoren ondanks vele

EMO 4 LIFE : VERGEET NIET IN TE
SCHRIJVEN
OPDAT WE THOMAS ,STIJN EN KAMIEL
NOOIT ZOUDEN VERGETEN…

Op zaterdag 22/12/2018 is opnieuw zo ver !
We gaan stappen & fietsen richting Provinciaal
domein Puyenbroeck Wachtebeke om onze cheque
te overhandigen aan de presentatoren van Studio
Brussel tijdens de Warmste week 2017.
Dit jaar is er gekozen om de opbrengst te schenken aan
http://www.missingyou.be/
En we gaan d’er voor zorgen dat we gezien worden !
Optie 1 : wandeling vanuit Eksaarde :
10 km – vertrek 9u vanuit Tesseskouter met bus
(deelnemer terug met bus naar Opwijk) – deelname
15€
Optie 2 : wandeling vanuit punt X :
25 km – vertrek 6u vanuit Tesseskouter met bus
(deelnemer terug met bus naar Opwijk) – deelname
15 €
Optie 3 : fietsen heen :
40 km – vertrek 8u30 vanuit Tesseskouter (deelne-

