Nieuwsbrief
BEVOLKING
GEBOORTEN:
Mattis Van Dooren, zoon van Jeroen en Lien Robberechts,
†10/12/2018, Neerveldstraat 23.
OVERLIJDENS:
Louis Geens, 69 jaar, echtgenoot van Marie-Anne Van Elsen,
†01/01/22018, Mansteen 120.

GEMEENSCHAPSCENTRUM
DONDERDAG 24 JANUARI
AA-BIJEENKOMST
’t Schoolhuis (ingang langs de speelplaats) – 19.30u – org. AA
NIEUWS VANUIT HET GEMEENSCHAPSCENTRUM
VOORDRACHT: LIEVE BLANCQUAERT – LAST DAYS
Het werk van Lieve Blancquart was de voorbije jaren altijd een
drieluik. Eén verhaal over de drie grote momenten uit een
mensenleven: de geboorte, de liefde en de dood. Het begin,
het midden en het einde van het leven. De eerste twee zijn
al verteld, maar de cirkel is pas rond wanneer ook het laatste
deel van de trilogie aan bod komen.
Oud worden en sterven is vandaag een brandend actueel
thema en op veel manieren ook een taboe. Ik wil heel graag
oud worden en zonder angst kunnen sterven. Hoe doet de
wereld dat?
Op die vraag probeert zij antwoorden te vinden.
Afspraak: donderdag 7 februari 2019 – 20.30u – Hof ten
Hemelrijk.
Tickets: VVK: € 12 - € 11 (reductie) - Kassa: € 13
Tickets online: https://reservaties.opwijk.be

SPORTKAMPEN 2019
Jaarlijks organiseert de sportdienst sportkampen tijdens de
krokus-, paas- en de zomervakantie (maand juli). Er kan per
dag ingeschreven worden. Je kan uitsluitend online inschrijven
via https://reservaties.opwijk.be. Je dient hiervoor eerst een gezinsprofiel aan te maken. De betaling gebeurt onmiddellijk bij
inschrijving via online bancontact. Als inwoner betaal je 8 euro/
dag. De activiteiten gaan meestal door in de gemeentelijke
sportinfrastructuur. Wekelijks bieden we een gevarieerd sportaanbod aan onder begeleiding van gediplomeerde monitoren.
Voor- en naopvang wordt voorzien door 3Wplus. Hiervoor dien
je rechtstreeks via hen in te schrijven via I-school/login.
Meer praktische info kan je altijd bekomen op de sportdienst
of op de website van de gemeente. De inschrijvingen voor de
sportkampen van de krokusvakantie 2019 lopen nog tot 20
januari.

AFVALKALENDER 2019
Eind december viel de afvalkalender 2019 in elke brievenbus. Je kan de afvalkalender ook digitaal raadplegen via www.
intradura.be. Of download de handige app. Vragen over de
afvalophaling of niet opgehaalde afvalzakken? Afvalintercommunale Intradura – T 02 334 17 40 - digitaal meldingsformulier
www.intradura.be. Wie nog een afvalkalender nodig heeft,
kan een gratis exemplaar afhalen in GAC I, Marktstraat 55
(infostand milieu of bij de milieudienst).

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 17 januari
HOPLAND, Bloklaan 20, 1730 Asse, 02 452 29 57
LANGESTRAAT, Langestraat 239, 9300 Aalst, 053 70 18 42
Vrijdag 18 januari
AERTS, Sint-Niklaasstraat 8, 1840 Steenhuffel, 052 30 94 68
LIBENS-VAN TICHELEN, Brusselbaan 134, 1790 Hekelgem,
053 66 71 85
Zaterdag 19 januari
VERDESA, Nijverseelstraat 2, 1745 Opwijk, 052 35 23 85
VAN OOST, Parklaan 111, 9300 Aalst, 053 77 69 41
Zondag 20 januari
DE BUYSSCHER, Steenweg op Brussel 138, 1745 Opwijk,
052 35 85 85
CAUWENBERG, Hoogstraat 10, 1861 Wolvertem
Maandag 21 januari
LIBENS-VAN TICHELEN, Brusselbaan 134, 1790 Hekelgem,
053 66 71 85
DELANG, Winkelstraat 14, 2890 Sint-Amands,
052 33 33 45
Dinsdag 22 januari
DELCOURT, Rozenlaan 6, 1730 Mollem, 02 452 68 92
HELLINGS, Hogeweg 143, 9320 Erembodegem, 052 21 38 93

Taken: Je staat in voor het onderhoud en reparatie van de
gemeentelijke gebouwen: vb. loodgieterij, verwarming,
nieuwe technieken, allerhande klusjes. Je staat in voor het
onderhoud en de aanleg van openbaar domein: vb. rioleringen, voetpaden, straten,… Materiële dienstverlening.
Profiel: Je hebt minimum 1,5 jaar ervaring in onderhoud
gebouwen, klusjes of wegenwerken. Je weet van aanpakken,
bent collegiaal, denkt mee logisch na en ondersteunt waar
nodig. Bij voorkeur kennis van loodgieterij, verwarming of
nieuwe technologieën of rioleringen. Je bent in het bezit van
een rijbewijs B.
Ons aanbod: Een competitief salaris, aangevuld met maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, 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 recent uittreksel uit het strafregister tot en met 31 januari 2019 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 eind februari 2019.
Meer info: T 052 36 51 14 - E personeel@opwijk.be.

BUURTZORG DEN HOPSTAAK

Woensdag 23 januari
VAN MAELE, Gemeenteplein 17, 1730 Asse, 02 452 68 93
BEUCKELAERS, Topmolen 126, 1840 Londerzeel, 052 30 31 94

VACATURE

DINSDAG 22 JANUARI OM 14 UUR.
BINGOKAMPIOENSCHAP – € 3. Vandaag organiseren we een
bingokampioenschap met kleine prijzen. Hopelijk ligt het geluk
aan je zijde.

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER- SECRETARIAAT
ONDERWIJS (M/V).
Aanleg van een algemene werfreserve van 2 jaar voor administratief medewerker voor voltijdse en deeltijdse functies en
contracten van bepaalde en onbepaalde duur.

HANDWERK IN DEN HOPSTEEK: 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…

Je draagt bij tot een vlotte en correcte administratieve ondersteuning van gemeentelijke scholen. Je beheert en volgt de
administratie op om efficiënt en effectief te kunnen werken
aan dossiers. Je werkt mee aan de optimalisatie van administratieve processen.

Locatie: Buurthuis Zorgcampus De Oase, Kloosterstraat 75.
Meer info: T 052 36 59 49 – E denhopstaak@opcura.be.

Profiel: Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair
onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs Je bent nauwkeurig en administratief onderlegd.
Ons aanbod: Een competitief salaris en een gunstige vakantieregeling. Kortom, een boeiende job in een dynamische
omgeving!
Solliciteren: Stuur je sollicitatiebrief met cv, kopie diploma en
recent uittreksel uit het strafregister tot en met 31 januari 2019
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 in de 2de helft van februari
2019.
Meer info: T 052 36 51 14 - E personeel@opwijk.be
1 MEDEWERKER TECHNISCH ONDERHOUD D1-D3 (M/V).
Voltijdse of deeltijdse contractuele functie voor onbepaalde
duur met aanleg van een werfreserve.

CURSUS SMARTPHONE
VOOR SENIOREN
Aan de slag met de smartphone, nieuwe cursussen voor
senioren.
In oktober en november 2018 gingen er lessen voor senioren
door over het gebruik van tablets en smartphones. Zeker voor
de smartphones waren er toen meer kandidaten dan beschikbare plaatsen. Daarom organiseert de bibliotheek opnieuw
twee cursusreeksen:
Beide cursussen met Maria Jennes van Seniornet Vlaanderen
zijn gepland voor dinsdag 29 januari, vrijdag 1 en vrijdag 8
februari 2019.
• “Aan de slag met de iPhone” telkens van 9 tot 12 uur
• “Aan de slag met de Android-smartphone” telkens van 13 tot
16 uur
Het aantal deelnemers is beperkt. Meer informatie en inschrijvingen in de bibliotheek.

OPVOEDINGSAVOND
“LUISTER NU EENS NAAR MIJ”

Over het effect op de gevoelens en het
gedrag van kinderen na een echtscheiding, gebracht door Lut Celie van vzw De
Bleekweide.
Mama en papa gaan uit elkaar! We horen het
bijna dagelijks. Zo’n gebeurtenis zorgt vaak
voor verwarring, onrust en onveiligheid bij
de kinderen. Veel wordt boven hun hoofden
geregeld. Houden we rekening met hun
onmacht, hun onzekerheid hun kwaadheid of
angsten?Hebben we nog tijd om te luisteren
naar hun verhaal? Wat zijn hun signalen? Hoe
kunnen we onze kinderen het meest nabij
zijn op deze intens moeilijke momenten? We
zoeken mogelijkheden om kinderen te helpen
hun angsten, emoties en onzekerheden een
plaats te geven.
Dinsdag 12 februari 2019 van 20 tot 22 uur in
GC Hof ten Hemelrijk (Bakhuis),
Kloosterstraat 7, Opwijk.
Inschrijvingen: via
https://www.archeduc.be/
lut-celie-luister-nu-eens-naar-mij.

WINTERKERMISLOOP
Op vrijdagavond 25 januari organiseert de
gemeente Opwijk in samenwerking met de
werkgroep en de atletiekclubs AC Opwijk en
Achilles Run4fun vzw de eerste Winterkermisloop in en rond het centrum én de kermis
van Opwijk.
Planning:
18.30 u: start kinderjogging (250m, 500m,
750m). Elk kindje krijgt een lekker aandenken.
Kleuters: 250m Kinderen 1ste – 3de leerjaar
(2010, 2011, 2012): 500m Kinderen 4de – 6de
leerjaar (2007, 2008, 2009): 750m
19.30 u: start 6 km of 12 km (voorzie zeker
een hoofdlamp - het parcours is hier en daar
donker). Met soepverkoop door Spoekadee
van vzw Zonnelied.
Inschrijvingen: vanaf 17 u in Zaal De Schuur Hof Ten Hemelrijk - Kloosterstraat 7
Kostprijs: vrije bijdrage. Inkomsten
gaan integraal naar het goede doel VZW
Caprioolkinderen.

OUDEREN
TELLEN VOGELS
Ouderen van zorgcampus Opcura helpen
Natuurpunt vogels tellen. Jij ook?
26 en 27 januari is het nationale vogeltelweekend. Dat is de ideale manier om na te
gaan hoe het met onze vogels in Vlaamse
tuinen is gesteld. Natuurpunt zag de
bewoners van woonzorgcentrum De Oase
als ideale partner om vogels te tellen. De
bewoners vertoeven vaak voor hun raam met
uitzicht op de tuin en zijn de ideale mensen
om mee aan de slag te gaan.
Woensdag 23 januari om 14 uur trakteren ze
de bewoners en alle andere geïnteresseerden op een infosessie over vogels in de tuin:
het belang en de methode van tellen, hoe
voederen we vogels,....
Naast deze infosessie voorzien ze met hulp
van de firma De Neef - Horta de campus
van vogelzaad, vetbollen, voederplanken en
nachtkastjes. Met al deze tips kunnen we 26
en 27 januari zelf aan de slag gaan. Hopelijk
doen jullie ook mee?

CURSUS EERSTE HULP
In
februari
organiseert
het
Rode Kruis Vlaanderen, afdeling
Opwijk/Merchtem
terug
een
gratis cursus Eerste Hulp en
Helper.
Deze cursus behelst 24 lesuren
(2u per avond), telkens op
dinsdag- en donderdagavond,
start op 19 februari om 19.30u en
gaat door in het Rode Kruislokaal
Doortstraat 2, Opwijk.
De cursus ‘Eerste hulp’ is een basisopleiding waarin de cursisten
leren hoe ze een noodsituatie
moeten benaderen en gepaste
eerste hulp kunnen verlenen.
Je leert kleine en grote wonden
verzorgen, bloedingen stelpen,
omgaan met verslikking, breuken,
verstuikingen en ontwrichtingen.
Ook vergiftigingen en hoofd- en
wervelletsels komen aan bod, en
de aanpak van een hartaanval of
een beroerte. Bovendien leer je
reanimeren.
De cursus ‘Eerste hulp’ wordt
gevolgd door de cursus ‘Helper’
waarin onderwerpen uit de cursus
‘Eerste hulp’ uitgediept worden
en extra onderwerpen behandeld
worden zoals hoe om te gaan
met flauwte, insectensteken en
tekenbeten,
kortademigheid,
hyperventilatie,
onderkoeling,
zonneslag en hitteslag, epilepsie,
koortsstuipen en diabetes
Iedereen die minstens 16 jaar
is of wordt in het kalenderjaar waarin de cursus start mag
deelnemen aan deze cursus. De
cursus wordt gevolgd door een
examen voor het behalen van het
brevet “Eerste hulp en Helper”.
Vooraf inschrijven is verplicht.
Schrijf je snel in want de plaatsen
zijn gelimiteerd.
Inschrijven kan je telefonisch
bij Jozef De Man
GSM: 0474 39 20 39 of via
E-mail:
jozef.deman@telenet.be Hier
kan je ook terecht indien je nog
bijkomende vragen hebt.

ACHTERAF BEKEKEN

SNEEUW?
Ze hebben er in Oostenrijk deze weken zo veel van, en wij kregen
nog zo weinig. Eigenlijk, zeg maar: niets! Terwijl een beetje sneeuw
zo’n deugd kan doen! Krakend wandelplezier, de eerste voet-indrukken in een onbetreden landschap, sneeuwmannen maken met
kinderen, het glijden op door oude opa’s nog zelfgebouwde sleeën
en op de gladgesleten schoen. De veldwegen in waar een paard wat
verweesd en grasontberend in de witte wei te staan staat, en waar
de vogels voor het eerst dit jaar in lichte paniek rondvliegen: waar
is ons dagelijks brood nu toch zo plots naartoe?
Het vriest dan lichtjes, eerst is er nog sneeuwvolle, donkere wolkenzwaarbeladenheid, maar dan komt er een koude, droge zon door
die we weldoend voelen in onze extremiteiten: vingertoppen en
tinteltenen. We halen diep adem, en voelen de gerechtigheid van de
seizoenen die ons toebedelen waar we nu tijdsmatig ons deel van
op mogen eisen: sneeuw, vrieskou, winterlandschapwandelingen en
bij thuiskomst ontkleumen aan de weliswaar milieu-onvriendelijke
kaphoutkachel.
Van de ellende voor automobilisten zwijgen we, maar zouden we,
datzelfde milieu terwille, niet ook radicaal met het leeuwenaandeel
van ons wagenpark komaf moeten maken? Laat de spijbelende
schoolkinderen daarvoor maar staken!
Maar goed, alle winterweer-ellende op een stokje: die gezellig
koude, trage, wollige sneeuw mag nu stilaan toch gaan komen met
haar schoonste, maagdelijk witte kanten. De onprettige floddertoestanden die er meestal ook bij horen laat ze, samen met de metersdikke, dak-drukkende Oostenrijkse mega-hoeveelheden, toch maar
liefst achterwege…
wiwi

