IMPROVISATIETHEATER - COMPAGNIE AMAI - IMPRO
Donderdag 24 oktober – 20.30u – Schuur Hof ten Hemelrijk
THEATER: SIMONE MILSDOCHTER – DE WETTEN VAN MENSELIJKE STUPIDITEIT
Donderdag 7 november – 20.30u – Schuur Hof ten Hemelrijk
TICKETS ONLINE: https://reservaties.opwijk.be – T 052 36 51 72

Nieuwsbrief
GEMEENSCHAPSCENTRUM

APOTHEKERS VAN WACHT

ZATERDAG 26 OKTOBER
Sintvoorstelling ‘Sint op dieet’ https://reservaties.opwijk.be - 052 36 51 72
(laatste tickets!)
Hof ten Hemelrijk - 17u org. Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk

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).

ZONDAG 27 OKTOBER
Eucharistieviering
St. Pauluszaal - org. COCC
MAANDAG 28 OKTOBER
Dansnamiddag
Hof ten Hemelrijk – 13u – org. OKRA
Line-dance
Sint-Pauluszaal – 20u tot 21u – org. KVLV Opwijk
DINSDAG 29 OKTOBER
Yoga
Hof ten Hemelrijk - org. Govinda
WOENSDAG 30 OKTOBER
Yoga- en meditatielessen
Hof ten Hemelrijk – www.opwijkyoga.be
DONDERDAG 31 OKTOBER
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de speelplaats) – 19.30u
– org. AA

NIEUWS UIT HET GEMEENSCHAPSCENTRUM
THEATER MET SIMONE MILSDOCHTER DE WETTEN VAN MENSELIJKE STUPIDITEIT
Donderdag 7 november 2019 – 20.30u –
Schuur Hof ten Hemelrijk
We leven in een wereld
die ons intelligenter
kan maken dan ooit.
We beschikken over
meer boeken en meer
informatie dan we ooit
kunnen gebruiken.
Duizenden universiteiten,
tienduizenden tvkanalen en miljoenen
websites hebben we tot
onze beschikking. Hoe
komt het dan, dat er
zoveel domheid heerst?
Menselijke stupiditeit
omringt ons. Toch slagen we er maar niet in om
een sluitende definitie voor stupide gedrag te
formuleren. Met het satirische essay van Carlo M.
Cipolla (hoogleraar economische geschiedenis)
in haar hand, brengt Simone Milsdochter, op
hilarisch welsprekende en bijna wetenschappelijke
wijze, de menselijke stupiditeit in kaart. Met veel
humor en even zoveel pijn in het hart komt zij
tot de constatering dat elke schatting naar de
hoeveelheid domme mensen binnen de gehele
samenleving altijd een ruime onderschatting
zal blijken te zijn. En dat de omgang met deze
domkoppen steevast uitdraait op een kostbare
vergissing. U houdt zich dus maar beter niet van
de domme! Zie wel en doe niet dom.
Tickets: VVK: € 12 / Reductie: € 11 / Kassa: € 14
Reservatie: GC Hof ten Hemelrijk Opwijk –
T 052 36 51 72 - https://reservaties.opwijk.be

BEGRAAFPLAATSEN
ALLERHEILIGEN
Het plaatsen van grafstenen moet op voorhand
gemeld worden aan de grafmaker via
M 0477 50 44 75. Er kunnen geen grafstenen
geplaatst worden in de week voor Allerheiligen.
Fietsen en honden zijn niet toegelaten op de
begraafplaatsen. Meer info: Dienst Burgerzaken –
Marktstraat 55. T 052 36 51 41 –
E burgerzaken@opwijk.be

Donderdag 24 oktober
MAST, Nieuwelaan 1, 1785 Brussegem, 02 461 13 26
BRECKPOT, Espanadeplein 20, 9300 Aalst,
053 78 02 43
Vrijdag 25 oktober
DE PRIL, Krekelendries 17, 1785 Merchtem,
052 37 25 66
LANGESTRAAT, Langestraat 239, 9300 Aalst,
053 70 18 42
Zaterdag 26 oktober
VAN DER LINDEN - MOENS, Marktstraat 38,
1745 Opwijk, 052 35 54 02
Zondag 27 oktober
D'HAESE, Heiveld 76, 1745 Opwijk, 052 35 50 06
Maandag 28 oktober
CAUDRON, Baardegem-Dorp 87, 9310
Baardegem, 052 35 55 53
MIJLBEEK, Moorselbaan 146, 9300 Aalst,
053 21 17 73
Dinsdag 29 oktober
HOPLAND, Bloklaan 20, 1730 Asse, 02 452 29 57
HELLINGS, Hogeweg 143, 9320 Erembodegem,
052 21 38 93
Woensdag 30 oktober
DE LINDEBOOM, Dendermondsesteenweg 26,
1730 Asse, 02 461 22 20
JONGEN, Binnenstraat 292, 9300 Aalst,
053 77 74 60

AED’S MAKEN EEN VERSCHIL
Wil je als Opwijkse organisatie, vereniging of
bedrijf een verschil maken bij een hartstilstand
in jouw omgeving? Dan kan het volgen van een
opleiding reanimeren en defibrilleren alsook
de aankoop van een Automatisch Externe
Defibrillator (AED) hierbij een handje helpen.
Hartstilstand? Defibrillator van levensbelang,
ook in je werkomgeving! Minder dan een op
tien personen overleeft een plotse hartstilstand.
De eerste minuten zijn het cruciaalst om de
bloedsomloop en het zuurstoftransport bij het
slachtoffer te herstellen. Als iemand een hartfalen
ervaart, is het wenselijk dat omstaanders weten
hoe ze kunnen helpen en dat er een AED in de buurt
beschikbaar is.

Het is bewezen: hoe groter de groep omstanders,
hoe kleiner de kans dat iemand ingrijpt. Dit noemt
men het ‘omstandereffect’. Om dit tegen te gaan,
kan je je teamgenoten aanmoedigen om een
opleiding reanimeren en defibrilleren te volgen.
De gemeente Opwijk streeft ernaar een hartveilige
gemeente te zijn en biedt in samenwerking met het
Rode Kruis deze opleidingen gratis aan.
Opleiding reanimeren en defibrilleren
Dinsdag 26 november om 19.30 uur in
de Parochiezaal van Droeshout, Steenweg op
Vilvoorde 227. Inschrijven:
E dewegwijzer@opwijk.be - T 0800 113 41

Via een groepsaankoop kan je korting krijgen
bij leveranciers voor een degelijk kwalitatief
AED-toestel. De gemeente biedt Opwijkse
organisaties, verenigingen en bedrijven de
mogelijkheid om allemaal hetzelfde AEDtoestel te kopen en dit tegen een betere prijs.
Op deze infoavond zijn alle geïnteresseerde
Opwijkenaren welkom voor de demonstratie van een
toestel. Ze krijgen uitleg over de prijsmodaliteiten
van een potentiële aankoop. Laat geheel vrijblijvend
weten of u interesse heeft voor de aankoop van een
AED-toestel via T 0800 113 41 of
E dewegwijzer@opwijk.be.
Infomoment Groepsaankoop AED’s
Dinsdag 12 november om 19.30 uur
in Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk,
zaal Bakhuis, Kloosterstraat 7.

OPENDEURDAGEN
'T KAPSTOKSKE
Donderdag 24 oktober, vrijdag 25 oktober en
zaterdag 26 oktober van 8.30 tot 16 uur in ’t
Kapstokske, Kattestraat 18. 10% korting op elke
aankoop. Klanten worden verwend met een hapje
en een drankje.

BUURTZORG DEN HOPSTAAK
Dinsdag 29 oktober om 14 uur in zaal Satijn:
Creatieve namiddag met schilder-, macraméen kleiatelier – € 3.
Enkele Opwijkenaren komen deze namiddag hun
talenten met ons delen. Hilde Berghman verkent
met ons de wereld van macramé. Maak een houder
voor een tas, een fotolijst of, voor wie het wat meer
mag zijn, een plantenhouder.
Patrick Bosman helpt je een mooi schilderwerk
neer te zetten en Zonnelied helpt ons om in klei
een mooi eindproduct te maken. Geen zin op de
creatieve kant op de te gaan? Kom dan gewoon de
gezelligheid opsnuiven.
Locatie:
Buurthuis
Zorgcampus
De
Oase,
Kloosterstraat 75. Meer info: T 052 36 59 49 –
E denhopstaak@opcura.be.

PARTICIPATIEAVOND
BLAUWE ZONE
STATIONSOMGEVING
Uit het jongste parkeerbeleidsplan blijkt duidelijk
dat verschillende blauwe zones in het centrum aan
herziening en/of uitbreiding toe waren. Tijdens de
participatieavond worden de voorstellen van het
adviesbureau, samen met de bewoners, besproken.
Een tweede participatieavond vindt plaats op
donderdag 24 oktober om 19 uur in GAC II
(trouwzaal), Ringlaan 20 te Opwijk. Doelgroep zijn
de bewoners van de ruime stationsomgeving, maar
iedereen is welkom.

VERKEERSMAATREGELEN
VELDLOPEN DROESHOUT
De dames- en herenveldloop van AC Opwijk vindt
plaats op zondag 3 november op een locatie
aan Steenweg op Vilvoorde 259 in Droeshout.
Er geldt van 11 tot 19 uur een parkeerverbod in
Langeveldstraat (aan beide zijden van de rijbaan,
vanaf het kruispunt met Steenweg op Vilvoorde
tot het kruispunt met Langeveldweg) en in de
Guldenboomstraat
(tussen
Droeshoutstraat
en Steenweg op Vilvoorde aan de rechterzijde
in de richting van Droeshoutstraat/Steenweg op
Vilvoorde).

ROOKMELDERS TE KOOP
Vanaf 1 januari 2020 zijn rookmelders verplicht
in alle woningen. Heeft u nog geen rookmelder
in uw woning? Het woonloket verkoopt nog
tot en met 31 december 2019 rookmelders.
Deze kosten € 16 per stuk en hebben een garantie
van 10 jaar. De betaling dient te gebeuren via
overschrijving op rekeningnummer BE70 0910 1257
0825 met vermelding van het aantal rookmelders,
uw naam en adres. Daarna kan je de rookmelders
afhalen aan het woonloket, op vertoon van uw
betalingsbewijs. Deze actie werd opgestart i.s.m.
Stichting Brandwonden.
Meer info: GAC I, Woonloket, Marktstraat 55 te
Opwijk. E woonloket@opwijk.be – T 052 36 51 46

KRASSE BUURT 2019
Zorgcampus OPcura (Kloosterstraat 75 - Opwijk)
lanceert voor het derde jaar op rij het project “Krasse
Buurt”. Met dit project willen we thuiswonende
ouderen uit Opwijk ondersteunen. Inwoners worden
hierbij aangespoord om een bezoekje te brengen
aan een oudere buur. Het project kende in 2017 een
mooie start en werd in november 2018 herhaald met
een geslaagde tweede editie. De derde editie vindt
plaats tijdens de Ouderenweek 2019 van maandag
18 november tot en met zondag 24 november.
Héél veel mensen en organisaties doen immers
tal van inspanningen voor hun buurt. Via het
project “Krasse Buurt” wensen wij deze inzet te (h)
erkennen en aan te moedigen. We dagen tijdens
de Ouderenweek 2019 dan ook buurtbewoners uit
om met een oudere buur een talent te delen of een
gezellige ontmoeting te hebben.
Buurtbewoners dienen voor 8 november hun
bezoek te registreren via de zorgcampus
(E
denhopstaak@opcura.be)
of
door
de
invulstrookjes te deponeren in de voorziene
brievenbus in de bibliotheek (Kloosterstraat 7) of
in Woonzorgcentrum De Oase (Kloosterstraat 75).
Vanaf
dinsdag
13
november
kan
de
buurtbewoner een goed-gevoel-zakje afhalen in
het woonzorgcentrum. In dit zakje zitten leuke
hebbedingen voor ouderen, gesponsord door
Opwijkse handelaars. Tijdens de week van 18 tot
en met 24 november brengt de buurtbewoner
vervolgens een bezoekje aan de oudere buurman
of -vrouw en overhandigt hem of haar het
goed-gevoel-zakje.
Een geschenkje bezorgen aan de oudere en hierdoor
een gezellig moment met elkaar delen tijdens de
Ouderenweek, dat is het opzet van deze derde
editie van de “Krasse Buurt”!
Zowel de buurtbewoner als de oudere ontvangt
daarna nog een kraslotje als bedanking voor hun
deelname. Tien deelnemers maken hierbij kans
op een waardebon, te spenderen bij Opwijkse
handelaars.
De buurt met de meest geregistreerde
bezoekjes maakt bovendien aanspraak op de
titel van “Krasse Buurt 2019”. In deze buurt
wordt een exclusief uithangbord “Krasse Buurt”
geplaatst.
Meer info: T 052 36 59 49 –
E denhopstaak@opcura.be

