Nieuwsbrief
BEVOLKING
HUWELIJKEN
Salaketu Imbaya en Ketsia Lupatsha Ekoko,
Schoolstraat 30, op 16/08/2019.
Bart van Gorp en Els De Vis, Kluisbeekstraat 85,
op 17/08/2019.
OVERLIJDENS
Maria Van Uytvanghe, 89 jaar weduwe van Leon
Vermeir, †20/08/2019, Kloosterstraat 75
(vroeger Heiveld 20).
Remi De Valck, 92 jaar, weduwnaar van
Leontine Nevens, †25/08/2019, Lange Molenstraat
13/0202-Lebbeke (vroeger Stwg. op Aalst 103).
Germaine Costers, 89 jaar, weduwe van Frans De Mol
†25/08/2019, Ringlaan 28 (vroeger Steenweg 177).
Maria Gauchez, 86 jaar, weduwe van Louis De
Baerdemaeker, †26/08/2019, Kloosterstraat 77/0204
(vroeger Heirbaan 15).

GEMEENSCHAPSCENTRUM
VRIJDAG 6 SEPTEMBER
Algemene en kennismakingsvergadering
met een drankje en een hapje. Voorstelling
jaarprogramma 2019-2020. Inkom gratis.
Hof ten Hemelrijk - org. Neos Opwijk
ZATERDAG 7 SEPTEMBER
30ste Stichtingstocht
Hof ten Hemelrijk – 7.30u-15u - org. Hopbelletjes
ZONDAG 8 SEPTEMBER
Eucharistieviering
St. Pauluszaal - org. COCC
Kinder- en jeugdhappening
Hof ten Hemelrijk - org. Vtb Kultuur
MAANDAG 9 SEPTEMBER
Sporteldag 50+
Hof ten Hemelrijk – 9u-17u - org. Seniorenraad
Opwijk i.s.m. gemeentebestuur Opwijk
Callanetics
Hof ten Hemelrijk – 20u-21u – org. Femma
DINSDAG 10 SEPTEMBER
Yoga
Hof ten Hemelrijk org. Govinda
WOENSDAG 11 SEPTEMBER
Yoga- en meditatielessen
Hof ten Hemelrijk – www.opwijkyoga.be
DONDERDAG 12 SEPTEMBER
Taiji
St. Pauluszaal – 18u-22u - org. San Bao Taiji school
Bloedgeven
Hof ten Hemelrijk – 18.30u-21u - org. Rode Kruis
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de speelplaats) – 19.30u
– org. AA

NIEUWS UIT HET GEMEENSCHAPSCENTRUM
Wij staan aan de start van een nieuw cultureel seizoen
in het Hof ten Hemelrijk en op locatie! Wij zorgden er
voor dat groot en klein, jong en oud aan hun trekken
komt: theater, muziek, humor, familievoorstelling, …
Groepen, vanaf 10 personen, genieten de reductieprijs
en bekomen 1 vrijkaart.
Het is fijn om te zien dat mensen vertrouwd geraken
met het onlinesysteem voor het bestellen van tickets.
Bij de aankoop van tickets kan de bezoeker nog steeds
gebruik maken van zijn/haar cultuurcheque.
Op donderdag 26 september om 20.30 uur
trekken wij ons seizoen op gang met het ATANERES
ENSEMBLE. Een 16-koppig orkest brengt in Flemish
Flavors een live vertolking van toegankelijke,
hedendaagse filmmuziek. De muziek krijgt de
hoofdrol en begeleidende filmbeelden brengen
je in de juiste sfeer.

Voor de maand oktober hebben wij volgende
lastminutes in de aanbieding: op zaterdag 12
oktober gaan wij de klassieke toer op met het
ATALANTE ENSEMBLE, het trio van twee traversen
en een cello. Afspraak om 20 uur ten huize
van F. Hendrickx en D. Leleu – Moorhoek 6 in
Londerzeel.
Op donderdag 17 oktober gaan wij de muzikale
toer op met JAN DE WILDE. Hij brengt om 20.30
uur zijn verjaardagsconcert.
Op donderdag 24 oktober om 20.30 uur maken
wij kennis met COMPAGNIE AMAI. Zij maakt de
podia onveilig met een op het moment verzonnen
combinatie van comedy en theater. Hilarisch!
Op zaterdag 26 oktober hebben wij
om 17 uur een afspraak met de SINT en dit in
het grote huis van Antonietta, die de heerlijkste
gerechten klaarmaakt!
Hopelijk tot binnenkort!
Locatie: Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk
– Kloosterstraat 7 – 1745 Opwijk (uitgezonderd het
huiskamerconcert op 12 oktober)
Tickets en info: https://reservaties.opwijk.be –
T 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).

HARTVEILIGE GEMEENTE
Opwijk is een hartveilige gemeente en investeert
daarom in opleidingen ‘reanimeren en
defibrilleren’ ingericht door het Rode Kruis
Opwijk. Drie tot vier keer per jaar kunnen inwoners
gratis komen oefenen met een AED–toestel
(Automatisch Externe Defibrillator), leren ze
hartmassagetechnieken, mond op mond beademing
en zoveel meer. Alles in een ongedwongen en nietschoolse sfeer.
De volgende opleiding vindt plaats op maandag 16
september om 14 uur in Zorgcampus Opcura, zaal
Satijn, Kloosterstraat 75 te Opwijk.
Inschrijven: E dewegwijzer@opwijk.be T 0800 113 41.

10e EDITIE SPORTELDAG 50+
Maandag 9 september in en rond Hof ten
Hemelrijk - Kloosterstraat 7 in Opwijk. Start
voormiddag: 9 uur – start namiddag 13.30 uur.
Er zijn wat misverstanden over het elektrisch
fietsen tijdens de Sporteldag. Je kan WEL mee met
de elektrische fiets, maar alleen met de tocht van 30
km en niet met deze van 70 km.
Er zijn ook nog enkele plaatsen vrij voor PADEL.
Dienst Vrije Tijd – Kloosterstraat 7
Sociaal Huis De Wegwijzer – Kloosterstraat 10
Info: T 0800 113 41 - E sporteldag@opwijk.be.

Donderdag 5 september
LENAERTS, Heiveld 27, 1745 Opwijk,
052 35 73 98

Vrijdag 6 september
VINCK, Maurits Sacréstraat 56, 1785 Merchtem,
052 37 22 24
KELLES, Moorsel-dorp 21, 9310 Moorsel,
053 77 99 89

Zaterdag 7 september
VERDESA, Nijverseelstraat 2, 1745 Opwijk,
052 35 23 85
Zondag 8 september
ESSENE, Ternatsestraat 85, 1790 Affligem,
02 582 35 09
DE JAEGER, Steenweg naar Oudegem 132,
9308 Aalst, 053 70 07 39
Maandag 9 september 2019
DE SMEDT, Sint-Hubertusplein 9, 1730 Asse
URSMARUS, St.-Ursmarusstraat 174, 9200
Baasrode, 052 33 21 21
Dinsdag 10 september 2019
AERTS, Sint-Niklaasstraat 8, 1840 Steenhuffel,
052 30 94 68
URSMARUS, St.-Ursmarusstraat 174,
9200 Baasrode, 052 33 21 21
Woensdag 11 september 2019
KELLES, Moorsel-dorp 21, 9310 Moorsel,
053 77 99 89
HEIRBAUT, Kalkoven 30, 1730 Asse, 02 453 12 13

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
sportdienst@opwijk.be.

BUURTZORG DEN HOPSTAAK
Dinsdag 10 september om 14 uur in zaal
Satijn: GRATIS LEZING VROEGTIJDIGE
ZORGPLANNING VOOR IEDEREEN! EN WAT BIJ
DEMENTIE?
Zo lang mogelijk de regie over het eigen leven
behouden is een veel voorkomende wens. Ook
wanneer je ziek wordt en er misschien een moment
komt dat je het zelf niet meer kan zeggen. Op dat
moment wil je toch dat er zo veel mogelijk rekening
gehouden wordt met je persoonlijke voorkeuren op
vlak van zorg en medische beslissingen.
En wat bij dementie? Tijdens deze lezing bekijken
we welke mogelijkheden de wetgever voorziet om
er voor te zorgen dat onze wensen en rechten zo
veel mogelijk gerespecteerd worden. Maartje Wils
maakt ons wegwijs in de begrippen vroegtijdige
zorgplanning, de euthanasiewetgeving en de
patiëntenrechtenwet.
Locatie: Buurthuis Zorgcampus De Oase,
Kloosterstraat 75.
Meer info: T 052 36 59 49 –
E denhopstaak@opcura.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: https://reservaties.opwijk.be
via ‘Tickets’.
Info: E sportdienst@opwijk.be - T 052 36 51 61.

INFOSESSIE
INBRAAK- EN BRANDPREVENTIE
Veilig wonen begint met jouw woning inbraakveilig
te maken. Het klinkt vanzelfsprekend, maar dat is
het niet altijd. Nog steeds gebeuren er inbraken en
deze gebeuren vaker overdag.
Daarnaast is het ook van groot belang om jouw
woning brandveilig te maken. Een brand is soms
snel gebeurd. En een kleine onoplettendheid kan
soms uitmonden in een brand met veel schade.
Daarom deze gratis infosessie over inbraak- en
brandpreventie op woensdag 25 september
om 19.30 uur in Hof ten Hemelrijk,
Bakhuis, Kloosterstraat 7. De preventiedienst
van de politie AMOW en de brandweer van de
hulpverleningszone Vlaams-Brabant West geven
ook tips hoe je je woning inbraak- en brandveilig
kan maken.
Tijdens de infosessie is het ook mogelijk om
rookmelders (16 euro per stuk) te bestellen.
Meer info: Woonconsulente Sylvie Cruz. T 052 36
51 46 - E woonloket@opwijk.be

VACATURE

MEDEWERKER
TECHNISCH ONDERHOUD D1-D3
(M/V)
Voltijdse of deeltijdse contractuele functie voor
onbepaalde duur met aanleg van een werfreserve.
Taken
Je staat in voor het onderhoud en herstelling 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.
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 25 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 in oktober 2019.
Meer info
Personeelsdienst, Ringlaan 20. T 052 36 51 14 E personeel@opwijk.be

