Nieuwsbrief
GEMEENSCHAPSCENTRUM
VRIJDAG 30 AUGUSTUS
Catalaanse avond
Hof ten Hemelrijk - org. Jong N-VA
Vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus
Parktoestanden
Park Processiestraat - org. Shaken ’n Stirred i.s.m.
café De Plets
Zaterdag 31 augustus
Opwijks KUBB kampioenschap
Hof ten Hemelrijk - 9u - org. Pasar Actief
Zondag 1 september
Eucharistieviering
St. Pauluszaal - org. COCC
Dinsdag 3 september
Yoga
Hof ten Hemelrijk - org. Govinda
Woensdag 4 september
Yoga
Hof ten Hemelrijk - 19u - www.opwijkyoga.be

Maandag 2 september
LANGESTRAAT, Langestraat 239, Aalst,
053 21 16 22
RENNEBOOG, Nieuwestraat 9, Aalst, 053 21 44 16
Dinsdag 3 september
KNAEPS-DERKINDERE, Varkensmarkt 10, 1785
Merchtem, 052 37 21 26
VAN NUFFEL, Werf 4, Aalst, 053 21 16 22
Woensdag 4 september
DE SMEDT, Sint-Hubertusplein 9, Asse, 02 452 92 60
VAN SCHEL, Stationsstraat 105, Londerzeel,
052 30 94 14

BUURTZORG DEN HOPSTAAK
Dinsdag 3 september om 14 uur in zaal Satijn:
BINGOKAMPIOENSCHAP. Ontspannen, genieten
en een beetje competitie met de alom bekende
bingo. Hopelijk ligt het geluk aan je zijde. € 3.
Locatie: Buurthuis Zorgcampus De Oase, Kloosterstraat 75. Meer info: T 052 36 59 49 – E denhopstaak@opcura.be.

Donderdag 5 september
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de speelplaats) – 19.30u
– org. AA

CONCERTNIEUWS

De start van een nieuw schooljaar betekent ook de
start van een nieuw cultureel seizoen! Wij kijken er
alvast naar uit en hopen jullie te mogen verwelkomen in het gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk.
Op 26 september hebben wij om 20u30 een afspraak
met het ATANERES ENSEMBLE in de schuur van
Hof ten Hemelrijk.
Klassieke muziek is van alle tijden. Dat bewijzen zij
met de avant-première van FLEMISH FLAVORS
waar een 16-koppig orkest een live vertolking brengt
van toegankelijke, hedendaagse filmmuziek. De
muziek krijgt de hoofdrol en begeleidende filmbeelden brengen je in de juiste sfeer. Werk van o.a.
componisten Steve Willaert (serie ‘van eigen kweek’,
speltakelmusical ’40-’45) en Fréderic Devreese (film
‘Pauline en Paulette’).
Bij aankoop van tickets kan de bezoeker gebruik
maken van zijn/haar cultuurcheque.
Tickets: vvk: € 10 – reductie: € 9 – kassa: € 12
Reservatie & info: https://reservaties.opwijk.be –
052 36 51 72

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 zopas werd aangepast! Je vindt steeds de
meest recente lijst op www.apotheek.be (gratis).
Donderdag 29 augustus
DE BUYSSCHER, Steenweg op Brussel 138, Opwijk,
052 35 85 85
DE BOECK-HOUMAN, Gemeenteplein 1, Wolvertem,
02 269 17 43
Vrijdag 30 augustus
SEGERS, Handelsstraat 25, Malderen, 052 34 22 05
LIBENS-VAN TICHELEN, Brusselbaan 134,
Hekelgem, 053 66 71 85
Zaterdag 31 augustus
VANDER LINDEN-MOENS, Brusselbaan 134,
Opwijk, 052 35 54 02
WIJMENPUT, Hertshage 89, Aalst, 053 21 18 90
Zondag 1 september
BOGAERT, Leireken 132, Peizegem, 052 37 18 45
STUEREBAUT, R. Uyttersprotstraat 22, Moorsel,
053 21 13 26

10DE EDITIE SPORTELDAG 50 +
NU INSCHRIJVEN
Sportelen is geen nieuwe activiteit, het is een
mentaliteit. Het is sporten op eigen tempo, op
eigen maat. Cultuur snuiven, lekker eten en plezant
bewegen samen met andere 50-plussers. Het is
evengoed nieuwe vrienden ontmoeten en bestaande
vriendschapsbanden hechter maken. Bij het Sportelen
is ontspanning minstens even belangrijk als inspanning. Onze Sporteldag is intussen toe aan de 10e
editie. Maandag 9 september 2019 in en rond
Hof ten Hemelrijk - Kloosterstraat 7 in Opwijk.
Start voormiddag: 9 uur – start namiddag 13.30
uur.
Locatie: Prijs: € 10 volledige dag - € 6 halve dag
(maaltijden inbegrepen) Programma: Wandelen,
fietsen, dansen, stoelaerobic, meetschieten, djembé,
tafelvoetbal, yoga, Padel (nieuw)…
Inschrijven: Uiterlijk tot 2 september 2019 via
reservaties.opwijk.be
Info:
Dienst Vrije Tijd – Kloosterstraat 7
Sociaal Huis De Wegwijzer – Kloosterstraat 10
T 0800 113 41 - E sporteldag@opwijk.be
www.opwijk.be

KRACHT EN LENIGHEID VOOR 50+
De sportdienst organiseert ook dit jaar weer de
succesvolle lessenreeks kracht en lenigheid voor
senioren. Uit onderzoek blijkt dat kracht en lenigheid
essentieel zijn voor de levenskwaliteit op latere
leeftijd. Deze lessen zijn gericht naar 50 plussers
die hun conditie willen verbeteren en spieren willen
versterken. Een gediplomeerde, ervaren lesgever van
Celtix begeleidt jullie gedurende 10 weken.
Je kan kiezen voor een lessenreeks op maandag OF
op dinsdag, telkens van 10 tot 11 uur. De lessen
vinden plaats in de fitnesszaal Celtix, Doortstraat 4 te
Opwijk. De eerste lessen starten in de tweede week
van oktober (7 of 8 oktober).
Kostprijs: 10 euro voor 10 lessen
Inschrijven: reservaties.opwijk.be via ‘Tickets’
Info: E sportdienst@opwijk.be - T 052 36 51 61

SEPTEMBER
MAAND VAN DE SPORTCLUB
Tijdens de hele maand september kan je in diverse
Opwijkse sportclubs gratis trainingen of initiatielessen volgen. Er is een aanbod voor jong en
oud. De lijst is beschikbaar op www.opwijk.be en
verschijnt op de Facebookpagina van de sportdienst.
Je kan de lijst ook digitaal verkrijgen via een mailtje
naar sportdienst@opwijk.be

KAMPIOENSCHAP VAN OPWIJK
PETANQUE
Op zaterdag 7 september organiseren we het
Kampioenschap van Opwijk Petanque. Plaats van
gebeuren is Pitstop (Steenweg op Vilvoorde 259).
Het tornooi staat open voor inwoners, ex-inwoners
en deelnemers aan de Opwijkse competitie. Er
wordt ingeschreven en gespeeld in teams van twee
personen. Minstens 1 van beide spelers moet
woonachtig zijn in Opwijk. Starten doen we vanaf
10 uur. Deelnameprijs bedraagt 10 euro per team.
Inschrijven gebeurt op de sportdienst en kan tot 30
augustus.
OPGELET: tijdens de maanden juli en augustus
werkt de sportdienst op afspraak. Graag een seintje
naar sportdienst@opwijk.be of T 052 36 51 61 om
via een afspraak de inschrijving in orde te maken.

GROEPSAANKOOP TANKSLAG
OVERZICHT OPWIJK
Heel wat inwoners toonden een tijdje geleden
interesse getoond voor het intergemeentelijk project
‘Tankslag’. Daarbij wordt een niet meer gebruikte
stookolietank geneutraliseerd en definitief buitengebruik gesteld.
Totaal geïnteresseerden uit Opwijk: 161 of 21,9%
van de totaal geïnteresseerden uit 8 deelnemende
gemeenten (735).
Uitgevoerde saneringen in Opwijk: 114 of 90%
Nog uit te voeren saneringen: 6 of 5%
Dubbel geregistreerd: 7 of 5%
Aantal niet meer geïnteresseerden na registratie: 0
Totaal aanvragen voor saneringen of dubbel geregistreerd: 127
Aantal geïnteresseerden die niet gereageerd hebben
na ontvangst van een offerte: 34

TERUG NAAR SCHOOL
Terug-naar-schoolactie in ’t Kapstokske: bij elke
aankoop een leuk schoolartikel! Deze actie loopt van
maandag 2 tot en met zaterdag 14 september.

OUD SKATEPARK TE KOOP
Door de installatie van een gloednieuw skate- en
BMX-park is het oude overbodig geworden en mag
het weg. Het bestaat uit verschillende componenten.
Het oude skatepark bevindt zich in het park van Hof
ten Hemelrijk, Kloosterstraat 9 te Opwijk. De koper
dient zelf in te staan voor het transport. Prijs overeen
te komen. Contacteer de jeugddienst en doe een bod
vóór zondag 8 september 2019. E jeugddienst@
opwijk.be – T 052 36 51 60.

VACATURES

Medewerker groenonderhoud
D1-D3 (m/v)
Voltijdse of deeltijdse contractuele functie
voor onbepaalde duur met aanleg van een
werfreserve waaruit onmiddellijk 1 voltijdse
medewerker wordt aangesteld.
Je staat in voor de gemeentelijke
aanplantingen, paden, bermen, grasperken,
hagen enz., alsook voor het opkuisen van
bladeren, plaatsen van vuilbakjes,… Dit alles
om een positieve indruk te geven aan de
burgers en bezoekers van de gemeente.
Profiel:
Je weet van aanpakken, bent collegiaal, denkt
mee logisch na en ondersteunt waar nodig.
Minimum 1,5 jaar relevante ervaring in de
groensector en basiskennis van planten,
bomen en snoeien. 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 uittreksel
uit het strafregister tot en met 15 september
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 begin
oktober 2019.
Meer info en functiebeschrijving?
T 052 36 51 14 - E personeel@opwijk.be

Coördinator uitvoering
B4 –B5 (m/v)
Voor onmiddellijke indiensttreding in voltijds en
contractueel dienstverband en aanleg van een
werfreserve van 2 jaar. Dagelijks leiding geven
aan teamleiders en werklieden, zodat de burgers
en het personeel van de gemeente Opwijk
gebruik kunnen maken van een aangename en
verzorgde infrastructuur.
Plannen, organiseren, coördineren, uitvoeren,
opvolgen, bijsturen en adviseren van de
werkzaamheden van de groendienst en de
technisch dienst (wegen en gebouwen) en
hierover rapporteren om deze werkzaamheden
efficiënt te laten verlopen.
Profiel:
Je bezit een bachelordiploma en hebt minimum
4 jaar relevante ervaring in leidinggeven en/of
technische omgeving. Je bezit ook een
rijbewijs b.
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,
rijbewijs en uittreksel uit het strafregister
tem 15 september 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 begin oktober 2019.
Meer info en functiebeschrijving?
T 052 36 51 14 - E personeel@opwijk.be.

Vrijwillige lesgevers
Het sociaal huis De Wegwijzer organiseert
reeds verschillende jaren 'Nederlandse lessen
voor anderstaligen’. Met als doel de integratie
voor iedereen zo vlot mogelijk te maken.
Vrijwillige lesgevers bieden oefenkansen
Nederlands aan anderstaligen. Dit gebeurt in
kleine groepen. De lessen vinden wekelijks
op dinsdag plaats in de Sint Anna site,
Processiestraat 22-24 te Opwijk.
Momenteel zijn we op zoek naar
vrijwillige lesgevers voor anderstalige kinderen
op dinsdag van 8u45 tot 11u. Hiervoor wordt
een forfaitaire onkostenvergoeding voorzien.
Wij zoeken dus vrijwilligers die:
- een goede kennis hebben van het Nederlands
- van kinderen houden en hen willen helpen;
- tijd hebben om op maat te werken;
Meer info:
Sociaal Huis De Wegwijzer, Kloosterstraat 10 te
Opwijk, T. 0800 113 41 of
ria.vanmol@opwijk.be

Middagtoezichter
Kinderen leren veel op school. Na een tijd van
uitermate concentratie op de schoolbanken is
er gelukkig de middagpauze! Onze Opwijkse
basisschool MOZA-IK zoekt vrijwilligers die
samen een oogje in het zeil willen houden
tijdens de middag van 11.45 tot 12.45 uur.
Ga je graag met kinderen om? Kan je
goed communiceren? Lijkt middagtoezicht
iets voor jou? Neem dan contact op met
waarnemend directeur Marieke De Medts via
T 052 35 41 95.

OPWIJKS ARCHIEF
Vanaf 1 september 2019 wijzigen de openingsuren
van ’t Opwijks Gemeentearchief. Het archief zal open
zijn op dinsdag van 18 tot 20 uur en op donderdag
van 9 tot 12 uur. Je kan een afspraak maken via
T 052 36 51 79 of ons bereiken via mail
archief@opwijk.be
’t Opwijks Gemeentearchief, De Loods –
Doorstraat 2, Opwijk.

