Nieuwsbrief
APOTHEKERS VAN WACHT
BEVOLKING
OVERLIJDENS:
Albert Vanderstappen, 90 jaar, echtgenote van Alice De Boeck,
†21/11/2018, Doortstraat 116.
Marleen Vermoesen, 64 jaar,
†21/11/2018, Gasthuisstraat 53.
Ghislaine Luypaert, 64 jaar, echtgenote van Hedwin Lelie,
†22/11/2018, Brusselsesteenweg 52/0201-Lebbeke (vroeger
Heirbaan 130)
Julienne De Smedt, 92 jaar, weduwe van Henri Van Hulle,
†23/11/2018, Kloosterstraat 77/0112.
Maria Van Malderen, 94 jaar, ongehuwd,
†23/11/2018, Sint-Katelijne-Waver (vroeger Kerkstraat 5A)
André Esselens, 77 jaar, echtgenoot van Jeannine Maes,
†23/11/2018, Stwg. op Dendermonde 224.
René Vermeir, 69 jaar, ongehuwd,
†28/11/2018, Kalkestraat 59.
HUWELIJKEN:
André Esselens en Jeannine Maes, Stwg. op Dendermonde
224, op 22/11/2018.
Bart Van Haudt en Nancy Mertens, Schoolstraat 80, op
23/11/2018.

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

ZATERDAG 8 DECEMBER
Kaas- en wijnavond
Hof ten Hemelrijk org. Femma
DINSDAG 11 DECEMBER
“Beestenboel” Dirk Draulans
Hof ten Hemelrijk – 20u – org. Natuurpunt IJsvogel Opwijk
DONDERDAG 13 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:
OPROEP OPWIJKSE VERENIGINGEN …
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het gemeentebestuur op
nieuwjaarsdag een receptie in het Hof ten Hemelrijk, gevolgd
door een groots vuurwerk in het park. Een nieuw jaar, een nieuw
concept! Niet meer de klassieke chalets, maar een receptie in
de schuur en dit van 18 tot 18.50 uur. Het vuurwerk schiet zijn
eerste pijlen af 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 14 december via gc.info@opwijk.
be. Indien er meerdere verenigingen geïnteresseerd zijn, zal er
een trekking gebeuren door een onschuldige hand. Meer info:
T 052 36 59 31
WIJZIGING MUSICI KAMERCONCERT 17 JANUARI 2019
Hou je van slagwerk? Dan verwelkomen wij je graag met een
drankje in de Kersenpit in Mazenzele. Niels Pannecoecke, die
eerst was voorzien, laat hem vervangen door Carlo Willems
en Mathias Roofthooft. Wij gaan van start om 20 uur.
Tickets: VVK: € 8 // Kassa: € 9 (welkomstdrankje inbegrepen) –
https://www.reservaties.be

Interesse om het gemeentelijk infoblad 6 x jaar huis aan huis
te bedelen in heel Opwijk? In het totaal gaat het om ongeveer
6707 bussen. Hiervoor krijg je 5 werkdagen de tijd. Deze
opdracht kan gecombineerd of aangevuld worden met andere
bedelingsrondes van gemeentelijke drukwerk, zoals JEGO,
flyers, uitnodigingskaarten, enz. Stel je kandidaat en deel je
prijsvoorwaarden om drukwerk te bedelen mee ten laatste op
vrijdag 7 december 2018 aan het gemeentebestuur Opwijk,
t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Ringlaan 20
te Opwijk. Meer info: dienst communicatie T 052 36 51 24.

STEUNPUNT BOS
Het provinciaal Steunpunt Bos helpt jou, als boseigenaar, om
jouw bos te beheren, dit met aandacht voor het economisch,
ecologisch en sociaal aspect en volgens de eigen wensen. Het
steunpunt biedt advies en ondersteuning bij het beheer van
jouw bos, bij de opmaak van een natuurbeheerplan, bij bosbeheerwerken en herbebossing en bij de openstelling van
jouw bos. U kan vragen om een verkennend terreinbezoek en
administratieve ondersteuning (kapmachtigingen, subsidies,
wetgeving ...).
Regio Brabantse Kouters: Matthias Vermeire,
E matthias.vermeire@vlaamsbrabant.be. T 0471 66 21 8. Boscompensatie- en uitbreiding: Margot Degroote,
E margot.degroote@brabantsekouters.be. T 02 253 43 04.
www.vlaamsbrabant.be/steunpunt-bos

GEMEENSCHAPSCENTRUM
VRIJDAG 7 DECEMBER
Kamerconcert met Frank Theuns (traverso) en Siebe
Henstra (klavecimbel) – reservaties.opwijk.be
Huyse ter Kalkestraete, Kalkestraat 112, Opwijk – 20u - org.
Gemeenschapscentrum

OPROEP BEDELING
GEMEENTELIJK DRUKWERK

DINSDAG 11 DECEMBER OM 14 UUR: KERSTSTUKJE – € 3.
Wees welkom en ga creatief aan de slag om onze kersttafel te
decoreren.
Locatie: Buurthuis Zorgcampus De Oase, Kloosterstraat 75.
Meer info: T 052 36 59 49 – E denhopstaak@opcura.be.

IK ZIE U ZITTEN
KERSTFEEST VOOR
ALLEENSTAANDE 65+
Woensdag 26 december
om 11.30 uur
Alleenstaanden
hebben
tijdens de kerstperiode,
vaak nog meer dan anders,
behoefte aan de warmte van
mensen onder elkaar. Een
gezellige namiddag onder
elkaar en gekruid met lekker
eten, optredens, muziek en dans, maar vooral veel vriendschap, dat is het menu van deze dag.
Prijs: € 5. Inschrijven: E lutgard.vanderborght@gmail.com - T
0497 28 09 66 (Lutgard) - T 0496 52 63 63 (Hilde), T 0474 52 85
83 (Gwen). Locatie: GC Hof ten Hemelrijk, zaal Schuur,
Kloosterstraat 7, Opwijk.

KYOTOMOBIEL
De Kyotomobiel van 3Wplus staat dit najaar in Droeshout en
in het centrum van Opwijk. De Kyotomobiel, waar het mogelijk
is om gratis advies in te winnen over energie besparen, zal op
iedere locatie telkens één week ter plaatse blijven.
WAT IS DE KYOTOMOBIEL?
- In de Kyotomobiel zit een energiedeskundige klaar om
gratis al jouw vragen over energie besparen, isoleren en
alternatieve energie te beantwoorden.
- Voor slechts 40 euro voert die deskundige een energieaudit
van jouw woning uit, gevolgd door een rapport met advies
op maat en een concreet stappenplan
- Om energie-investeringen betaalbaar te houden, geven
we alle informatie over onder meer premies, de voordelige
Vlaamse energielening, de groepsaankopen
WAAROM DE KYOTOMOBIEL?
- Besparen op energieverbruik in tijden van stijgende
energieprijzen
- Minder energie verbruiken betekent minder CO2-uitstoot,
wat goed is voor het milieu
- Energie-investeringen zorgen voor een beter wooncomfort
door minder warmteverlies, tocht en condensatie.

KERSTCONCERT - LET IT BEE
Tom de pauw in samenwerking met Sint-Pieterskoor en de
Opwijkse Honingbie op zaterdag december om 20 uur.
Het concert vertelt het verhaal van Tom, een Opwijkenaar, een
honingmaker en ook iemand die kampte met psychoses. Tom
heeft een moeilijke periode achter de rug. Gelukkig was er iets
wat hem de kracht gaf om door te gaan en te blijven geloven:
muziek! Dit concert wil het taboe mee doorbreken. Vergis je
niet, een psychose kan iedereen overkomen!

DE KYOTOMOBIEL: WAAR STAAT DIE?
- van 10 tot 14 december aan de Sint-Jozefkerk in Droeshout.
- van 17 tot 21 december op de parking van gemeenschapscentrum Hof Ten Hemelrijk.

Prijs: € 5 t.v.v. Oxot. Kaarten te koop bij leden St.-Pieterskoor
en Opwijkse Honingbie. E t_de_pauw@hotmail.com. Locatie:
Kerk, Dorp te Mazenzele.

DE KYOTOMOBIEL: CONTACT
- E-mail: kyotoindewijk@3wplus.be
- GSM: 0488 55 98 55

DE KYOTOMOBIEL: WANNEER GEOPEND?
- woensdag van 12 tot 15 uur
- donderdag van 16 tot 19 uur
- vrijdag van 9 tot 12 uur

