Nieuwsbrief
BEVOLKING
OVERLIJDENS:
Louis De Brucker, 89 jaar, weduwnaar van Anna Heyvaert,
†16/11/2018, Ringlaan 28 (vroeger Guldenboomstraat 58).
Magda Van Limberghen, 67 jaar, echtgenote van Albert
Hoogland, †16/11/2018, Heerbaan 3.
HUWELIJKEN:
Jan De Bruyn en Nathalie Van Dorpe, Specht 8,
op 16/11/2018.

GEMEENSCHAPSCENTRUM
VRIJDAG 30 NOVEMBER
Taaltafels Frans
Hof ten Hemelrijk – 10u.
Wijnproeverij
’t Schoolhuis org. Roparun Samenloop 165
VRIJDAG 30 NOVEMBER, ZATERDAG 1 EN ZONDAG 2
DECEMBER
Blijspel ‘Oscar’
Familieheem Nijverseel - 20u (zondag: 14.30u) –
org. Toneelkring De Bloeiende Wijngaard
ZATERDAG 1 EN ZONDAG 2 DECEMBER
KERSTMARKT
Opwijk centrum
Vredeskaffee
Hof ten Hemelrijk org. Wereldwinkel
MAANDAG 3 DECEMBER
Line Dance
St. Pauluszaal – 20u – org. KVLV Opwijk
WOENSDAG 5 DECEMBER
Leesfoor
Hof ten Hemelrijk - 14.30u-15u – org. Bib
Infoavond resultaten thermografische luchtfoto
Hof ten Hemelrijk - 19u org. Milieudienst
DONDERDAG 6 DECEMBER
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:
KAMERCONCERT IN HUYSE TER KALKESTRAETE
Frank Theuns (traverso) en Siebe Henstra (klavecimbel).
Frank Theuns studeerde blokfluit en dwarsfluit aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel. Hij was leerling van Barthold
Kuijken wiens enthousiasme voor historische uitvoeringspraktijk en oude instrumenten hij deelt. Frank speelt bij de belangrijkste barokorkesten van België en Frankrijk.
Verschillende van zijn opnames werden bekroond door de in-
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ternationale muziekpers.
Gepassioneerd door de ‘originelen’, laat hij zich verleiden door
hun verschillende fascinerende timbres en hun charmante
kleine onvolkomenheden, telkens gebruik makend van de
geëigende techniek voor elk instrument. Zoals steeds omringt
Frank zich met uitstekende musici. Siebe Henstra begeleidt
Frank deze avond op klavecimbel.
Afspraak: vrijdag 7 december - 20u – Kalkestraat 112 – Opwijk
Tickets: VVK € 8 - kassa € 9 (welkomstdrankje inbegrepen) –
https://www.reservaties.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 6 december
VAN MAELE, Gemeenteplein 17, 1730 Asse, 02 452 68 93
AERTS, Sint-Niklaasstraat 8, 1840 Steenhuffel, 052 30 94 68
Vrijdag 7 december, zaterdag 8 december en zondag
9 december
DE PRIL, Krekelendries 17, 1785 Merchtem, 052 37 25 66
DE VALKENEER, Katterstraat 21, 9300 Aalst, 053 21 54 25
Maandag 10 december, dinsdag 11 december en woensdag
12 december
CAUDRON, Baardegem-Dorp 87, 9310 Baardegem, 052 35 55 53
VAN VAERENBERGH, Brusselsesteenweg 123, 1730 Asse,
02 452 75 89

BUURTZORG DEN HOPSTAAK

Elke aanwezige ontvangt een drankbonnetje. Onder de aanwezigen worden 10 energiescans verloot met elk een waarde van
€ 40. Een infoavond die je niet mag missen!

GEZOCHT: SPORTKAMPIOENEN
Het gemeentebestuur en de sportraad huldigen op vrijdag
8 februari 2019 om 20 uur de Opwijkse sportkampioenen. Hiervoor zoeken we leden van Opwijkse (sport)clubs/
verenigingen of inwoners uit Opwijk, die in de periode van
1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 op sportief
gebied (provinciaal, nationaal, Europees of wereldniveau) een
gouden, zilveren of bronzen medaille hebben gewonnen of
die als team een kampioenstitel behaalden. Er worden ook 4
speciale sportprijzen uitgereikt: Sportverdienste, Sportvrouw/
Sportman, Sportploeg en Beloftevolle jongere.
Voorwaarde is lid zijn van een Opwijkse sportvereniging of
in Opwijk wonen. Wens je iemand te nomineren? Neem dan
contact op met de sportdienst via sportdienst@opwijk.be.
Kandidaturen moeten ten laatste op maandag 7 januari 2019
de sportdienst bereiken.

VLAAMS-BRABANT
BIERPROVINCIE
Provinciaal wordt er aan een nieuwe biercampagne voor de
komende jaren gewerkt. Geen bierweekends meer maar bier
het hele jaar door. Vlaams-Brabant wordt dan ook dé bierprovincie! Daarom wordt er een inventaris opgemaakt per
gemeente van alles wat er bestaat rond bier, gaande van bierfestivals en bierproeverijen over brouwerijen en bierquizzen tot
bierroutes en bruine cafés.
Om niets of niemand te vergeten hebben we jullie hulp nodig.
Welke evenementen zullen er in 2019 plaatsvinden ? Welke
bruine cafés en unieke locaties zijn er voor het proeven van een
streekbier?…
Als je ons kan helpen, stuur je een mailtje naar toerisme@
opwijk.be of bel je naar 052 36 51 74. We sturen je dan een
formulier door dat kan ingevuld worden. De provincie
Vlaams-Brabant heeft deze info graag tegen 30 november
2018. Zorg er mee voor dat Opwijk zeker op de bierkaart komt.

DINSDAG 4 DECEMBER OM 14 UUR: RUST ROEST: ZITGYM
MET CELTIX – € 3.
Regelmatig bewegen draagt preventief bij aan een goede gezondheid en . Deze namiddag gaan we al zittend actief aan de
slag onder begeleiding van Celtixgym Opwijk.
Locatie: Buurthuis Zorgcampus De Oase, Kloosterstraat 75.
Meer info: T 052 36 59 49 – E denhopstaak@opcura.be.

PRIMEUR!
THERMOGRAFISCHE
LUCHTFOTO
Ontdek of je dak warmte verliest!
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.
De thermografische kaart wordt in primeur voorgesteld op
woensdag 5 december 2018 om 19 uur in Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7 te Opwijk.
• Welkomstwoordje en inleiding.
• Toelichting van de resultaten inclusief beeldmateriaal door
Interleuven.
• Mogelijkheid tot individuele raadpleging van het resultaat.
• Deskundigen helpen je graag de warmtefoto te interpreteren. Bovendien krijg je gratis advies over welke werken
je kan uitvoeren aan je dak en ontvang je informatie over
bestaande premies.
4

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 nutsvoor-
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zieningen. 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.
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

REANIMEREN EN
DEFIBRILLEREN
In deze drie uur durende gratis opleiding leer je de slachtoffers
van een hartstilstand reanimeren. Het Rode Kruis demonstreert hoe je een AED (automatisch externe defibrillator)
gebruikt. Eerstvolgende opleiding: maandag 10 december
van 14 tot 16 uur in het oude gemeentehuis van Mazenzele,
Steenweg 131. Inschrijven: T. 0800 113 41 E dewegwijzer@opwijk.be
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