HUISKAMERCONCERT: JORIS VERDIN – HARMONIUM
Zaterdag 14 december – 20 uur – Huyse ter Kalkestraete
TENTOONSTELLING: RETROSPECTIEVE LUC-PETER CROMBÉ – 1920-1965
Van donderdag 9 januari tot zondag 26 januari 2020 – De Kersenpit
TICKETS ONLINE: https://reservaties.opwijk.be - 052 36 51 08

Nieuwsbrief
BEVOLKING
GEBOREN
Dylan Van Nijverseel, zoon van Gerrit en Caroline
Pontzeele, °13/11/2019, St.-Pietersweg 5.
Daan Aelbrecht, zoon van Erik en Lies
Franssens, °14/11/2019, ’t Kintstraat 76

GEMEENSCHAPSCENTRUM
VRIJDAG 6 DECEMBER
Fakkeltocht t.v.v. Kom Op Tegen Kanker
Start school – van 20.30u tot 21.15u – org.
Basisschool De Duizendpootrakkers
De
Schrijfwijzen
–
Het
Groot
Dictee
Heruitgevonden – Inschrijven balie bib/
bibliotheek@opwijk.be
Zaal Kersenpit – 20u - org. bibliotheek
ZATERDAG 7 DECEMBER
Kaas- en wijnavond
Hof ten Hemelrijk - org. Femma Opwijk
43ste quiz
Kersenpit - org. Vtb Kultuur
ZONDAG 8 DECEMBER
Eucharistieviering
St. Pauluszaal – 12u – org. COCC
Familievoorstelling ‘bOOm’ door Compagnie
quand je serai grand-e (visueel theater vanaf
3 jaar) –
https://reservaties.opwijk.be – T 052 36 51 08
Hof ten Hemelrijk – 15u – org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk
MAANDAG 9 DECEMBER
Dansnamiddag
Hof ten Hemelrijk – 14u-16u - org. OKRA
Callanetics
Hof ten Hemelrijk – 20u tot 21u – org. Femma
DINSDAG 10 DECEMBER
Workshop ‘Rouwen, hoe doe je dat’
Hof ten Hemelrijk - org. CM SMB
Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19u - org. Govinda
WOENSDAG 11 DECEMBER
Yoga- en meditatielessen
Hof ten Hemelrijk – www.opwijkyoga.be
DONDERDAG 12 DECEMBER
Humor met Robrecht Vanden Thoren ‘De
hoogste berg’ – https://reservaties.opwijk.be –
T 052 36 51 08
Hof
ten
Hemelrijk
–
20.30u
–
org.
Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk
Bloed geven
Kersenpit – 18u-21u - org. Rode Kruis Vlaanderen
– afdeling Opwijk
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de speelplaats) – 19.30u
– org. AA

NIEUWS UIT HET GEMEENSCHAPSCENTRUM
OPROEP OPWIJKSE VERENIGINGEN …
Zondag 5 januari 2020 vanaf 18 uur organiseert
het gemeentebestuur voor alle inwoners een
nieuwjaarsreceptie in het Hof ten Hemelrijk, gevolgd
door een prachtig vuurwerk met lasershow in het
park. Dit diervriendelijk vuurwerk vliegt de lucht in
om 19 uur.
Het verzorgen van de receptie willen wij in handen
geven van een aantal Opwijkse verenigingen in ruil
voor een vergoeding. Inschrijven kan tot vrijdag
13 december 2019 via gc.info@opwijk.be
Indien er meerdere verenigingen geïnteresseerd
zijn, volgt een trekking door een onschuldige hand.
Meer info: T 052 36 51 70.
LATE BESLISSERS: AANBIEDINGEN DECEMBER
Op zondag 8 december brengt Compagnie

Quand je serai grand-e het levensverhaal van
de boom op de scène. Poëtisch en trefzeker voor
kindjes vanaf 3 jaar. Afspraak om 15 uur.
Op donderdag 12 december hebben wij om
20.30 uur een afspraak met Robrecht Vanden
Thoren, bekend van Hasta la vista, Tom & Harry,
Wat Als, …. Hij brengt met ‘De Hoogste Berg’ humor
op de planken. Op zaterdag 14 december gaan
wij de klassieke toer op met Joris Verdin en
zijn harmonium. Geniet van deze unieke muziek
met de onvervangbare klanken van toen. Vanaf
19.30 uur verwelkomen wij jullie in Huyse ter
Kalkestraete, Kalkestraat 112, Opwijk. Locatie:
Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk –
Kloosterstraat 7. (uitgezonderd huiskamerconcert)
Tickets via https://reservaties.opwijk.be. Meer info:
T 052 36 51 08.

FEESTZAAL DE BOOT
BEZOEKDAG VERENIGINGEN
Wij nodigen op zaterdag 14 december alle
verenigingen vriendelijk uit om de nieuwe feestzaal
in de gemeentelijke basisschool De Boot (Heiveld
61) te bezichtigen. De deuren worden geopend van
10 tot 14 uur. De feestzaal gaat in verhuur vanaf 1
februari 2020. Je kan de zaal reserveren via https://
reservaties.opwijk.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 zopas werd
aangepast! Je vindt steeds de meest recente lijst op
www.apotheek.be (gratis).

Donderdag 5 december
KELLES, Moorsel-dorp 21, 9310 Moorsel, 053 77 99 89
HEIRBAUT, Kalkoven 30, 1730 Asse, 02 453 12 13
Vrijdag 6 december
VERDESA, Nijverseelstraat 2, 1745 Opwijk, 052
35 23 85
Zaterdag 7 december
DE DECKER, Heizijdestraat 5, 9280 Lebbeke,
052 41 04 05
APOBELLE, Kapellenstraat 57 , 9280
Denderbelle, 052 57 54 37
Zondag 8 december
DUOPHARM, Dendermondsesteenweg 7, 9280
Lebbeke, 052 41 12 42
HEIRBAUT, Kalkoven 30, 1730 Asse,
02 453 12 13
Maandag 9 december
HET CENTRUM, Kerkplein 3, 9280 Lebbeke,
052 41 03 78
COOREMAN, Kempinnestraat 17, 9310 Meldert,
052 35 67 57
Dinsdag 10 december
HET CENTRUM, Kerkplein 3, 9280 Lebbeke,
052 41 03 78
AERTS, Sint-Niklaasstraat 8, 1840 Steenhuffel,
052 30 94 68
Woensdag 11 december
VINCK, Maurits Sacréstraat 56, 1785
Merchtem, 052 37 22 24
HET CENTRUM, Kerkplein 3, 9280 Lebbeke,
052 41 03 78

BUURTZORG DEN HOPSTAAK
Dinsdag 10 december om 14 uur in zaal Satijn:
MUZIKALE BINGO & HOGER LAGER. Welke liedjes
brengen je geluk vandaag tijdens de muzikale
bingo en weet je nog wie ze zingen? Hopelijk ligt
ook bij hoger lager het geluk aan jouw zijde!
Locatie: Buurthuis Zorgcampus De Oase,
Kloosterstraat 75. Meer info: T 052 36 59 49 –
E denhopstaak@opcura.be.

GEZOCHT: SPORTKAMPIOENEN
Het gemeentebestuur en de adviescommissie Sport
huldigen op vrijdag 7 februari 2020 om 20 uur
de Opwijkse sportkampioenen.We zoeken hiervoor
leden van Opwijkse (sport)clubs/verenigingen
of inwoners uit Opwijk, die in de periode van 1
januari 2019 tot en met 31 december 2019 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. De voorwaarde is dat je lid bent van een
Opwijkse sportvereniging of dat je in Opwijk woont.
Wens je iemand te nomineren? Neem dan contact
op met de sportdienst via sportdienst@opwijk.
be. Kandidaturen dienen ten laatste binnen te zijn
op maandag 6 januari 2020.

BELANGRIJKE MEDEDELING
AANKOOP ROOKMELDERS
Door achterstand bij de productie van rookmelders,
is het niet mogelijk om te garanderen dat alle
rookmelders vóór 31 december 2019 geleverd
worden. Iedereen die rookmelders via de gemeente
Opwijk heeft besteld en betaald, zal deze ontvangen.
Van zodra de rookmelders geleverd worden, zal dit via
de gemeentelijke informatiekanalen
gecommuniceerd
worden.
De
rookmelders worden volgens datum
van aankoop uitgedeeld.
Meer
info: Woonloket, Marktstraat 55. E
woonloket@opwijk.be T 052 36 51 46

HAAG- EN FRUITBOOMACTIE
BEHAAG JE TUIN 2019
De samenaankoop voor (fruit)bomen, hagen,
heggen en houtkanten georganiseerd door de
regionale landschappen van Vlaams-Brabant was dit
jaar opnieuw een groot succes. In totaal werden 968
bestellingen geregistreerd, waarvan 182 bestelling
bij het regionaal landschap Brabantse Kouters.
Voor Opwijk werden 20 bestellingen genoteerd,
met
als
inhoud
29
haagpakketten,
30
hoogstamfruitbomen,
20
hoogstamloofbomen,
6 klimplanten en 10 wilgentakkenbundels. De
bestellingen kunnen afgehaald worden op zaterdag
7 december tussen 9 en 12 uur in De Loods,
Doortstraat 2 – Opwijk.

KINDERRAADSLEDEN GEZOCHT
De kinderraad buigt zich over thema’s die
belangrijk zijn voor de kinderen binnen
onze gemeente. Dit doet de kinderraad
door advies te geven aan de gemeenteraad
over alles wat met kinderen te maken heeft
(speelterreinen, activiteiten, openbare ruimte,
verkeersveiligheid,…).
Wat doe je als lid van de kinderraad?
•
De kinderraadvergadering tweemaandelijks
bijwonen.
•
Bespreken en organiseren van een aantal
activiteiten.
•
Je oren te luister leggen in de klas, bij
vrienden, thuis en in de wijk… en hun tips,
wensen en problemen meebrengen naar een
van de vergaderingen.
•
Je goed humeur en al je ideeën meebrengen
naar de vergadering.
Ben jij tussen 10 en 14 jaar en wil je je steentje
bijdragen om Opwijk een kindvriendelijke

gemeente te maken en te houden? Dan zijn wij op
zoek naar jou als lid van de kinderraad!
Zin om je kandidaat te stellen? Stuur dan voor 27
december 2019 een mailtje naar jeugddienst@
opwijk.be. Zet in dit mailtje een voorstel of idee
waarrond jij wilt werken.
Meer info: jeugddienst@opwijk.be |
https://vrijetijd.opwijk.be/kinderraad.

AFVALOPHALINGEN 2020
Binnenkort valt de afvalkalender in elke
brievenbus. Je kan deze ook terugvinden op www.
opwijk.be (à afval en milieu/afval/afvalkalender).
Huis-aan-huisophalingen in januari 2020:
Maandag 6 januari: papier & karton
Dinsdag 7 januari: GFT + snoeihout + oude
kerstbomen
Woensdag 8 januari: PMD
Dinsdag 14 januari: restafval (huisvuil)
Dinsdag 21 januari: GFT + snoeihout + oude
kerstbomen
Woensdag 22 januari: PMD
Dinsdag 28 januari: restafval (huisvuil)
Snoeihout mag voortaan bij elke ophaling van
GFT-afval meegegeven worden.
Voorwaarden snoeihout:
- maximum 1m³ per ophaalbeurt
- samengebonden met een stevige koord
(natuurtouw)
- maximum lengte: 2m
- maximum gewicht: 20 kg
- maximale dikte takken: 5 cm
- geen wortelstronken, geen takken van meer dan
5 cm dikte, geen grond of stenen
Voorwaarden ophaling kerstbomen:
- geen versiering, geen pot
Afval aan straatkant zetten voor ophaling:
De dag voorafgaand aan de ophaling vanaf 18 uur
en uiterlijk om 6 uur op de ophaaldag.

VACATURE
Ploegbaas gebouwen en technisch instructeur
tewerkstellingscel D4 –D5 (m/v)
Voor onmiddellijke indiensttreding in voltijds en
contractueel dienstverband en aanleg van een
werfreserve van 2 jaar.
•
Dagelijks leiding geven en coaching en
meewerken met sociaal tewerkgestelden binnen
de tewerkstellingscel met als doel hen te laten
doorstromen naar het reguliere arbeidscircuit.
•
Aansturen en meewerken met een ploeg van
werklieden om alle gebouwen van gemeente en
OCMW in een goede staat te behouden.
•
Instaan voor het technisch beheer en onderhoud
van infrastructuur, werkmiddelen en materiaal.
Profiel: Je bezit minimum 4 jaar relevante ervaring
in onderhoud gebouwen en klusjes. 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,
rijbewijs en uittreksel uit het strafregister ten
laatste op 20 december 2019 naar het college
van burgemeester en schepenen, Ringlaan 20 in
1745 Opwijk of bezorg het via e-mail: personeel@
opwijk.be. De selectieproeven vinden plaats midden
januari 2020.
Meer info en functiebeschrijving:
Personeelsdienst, Ringlaan 20. T 052 36 51 14 E personeel@opwijk.be

