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Vastberaden willen wij ons onderscheiden.
Daarom staan wij u als zaakvoerders persoonlijk bij van
de 1ste tot de laatste stap.
Steeds met de focus van een gedreven aanpak en
rechtvaardige prijzen.
Uw huis is een deel van uw leven en wij beschikken
over de ervaring en kennis om u vlot doorheen deze
periode te loodsen.
Alles begint bij een schatting van uw woning.
Deze is vrijblijvend.
Nathalie & Christoph
Markt 17 - 1785 Merchtem
052 41 28 48
Bezoek onze website www.era.be/vita of
like ons op Facebook ERA VITA.

FIJNWIJN

Openingsuren kantoor:
Maandag-vrijdag 10-12.30h en 14-17h
Zaterdag 10-12.30h
Woensdag en na de openingsuren op afspraak

Vier Vaderdag met Fijnwijn
Geef vader een cadeaubon !

Open maandag van 10-18 uur - donderdag van 10-18u (proefavond) van 19-22u,
vrijdag van 14-18u - zaterdag van 10-18u.
In onze proefbodega op ons adres :
Steenweg op Aalst 133 - 1745 Opwijk - 052/35.27.79 - 0476/39.28.89
Geert en An Van De Perre-Beerens
terecht tijdens Smokin’ Boots. Je kan er ook
terecht voor allerhande vintagespullen. Tussen
al dat moois zal er ook muziek zijn om de
namiddag de nodige schwung te geven. ’S
Avonds zal het feest naar binnen verhuizen
voor de afterparty tot in de vroege uurtjes.

Verenigingsnieuws
OPWIJK
Voordracht over het zenuwstelsel op
donderdag 12 juni 2014 in De Waag
Dr J. Duerinck, dienst neurochirurgie UZ
Brussel, geeft een globaal beeld van de
mogelijk aandoeningen van ons zenuwstelsel
en de behandeling.
Ook over de wervelzuivelpathologie (lage
rugpijn, discushernia…) en aandoeningen
van de perifere zenuwen en de behandeling
hiervan.
Vragen over specifieke aandoeningen kunnen
ter plaatse gesteld worden.
Inkomen: 3 euro.
We serveren koffie met koekje.
Iedereen is welkom.

5 juni: De Post & Koen De Graeve
De eerste passie van Koen De Graeve – één
van onze beste acteurs – is muziek. Al enkele
jaren stapelen de songs die hij zelf schrijft
zich op. Tijd om er iets mee te doen, aldus
Koen. Hij test zijn nieuwe nummers uit voor
een select publiek in een compacte podiumbezetting. De capaciteit is dus beperkt!
6 juni: Stripquiz
Op vrijdag 6 juni kunnen quizliefhebbers hun
hart ophalen. Het is een algemene quiz met
strips als leidraad. De deuren gaan open om
19u30 en de quiz zelf begint om 20u. De
inschrijving per ploeg bedraagt € 15,00, te
betalen op het rekeningnummer BE45 0012
4581 8789. Er mogen maximum vier deelnemers per ploeg zijn. Inschrijven doe je via
griet.vanbuggenhout@nijdrop.be
7 juni: Smokin’ Boots
7 juni kunnen oldtimerliefhebbers in Nijdrop

Zwerfvuil actie DROESHOUT (en
Opwijk) NET van 14 – 15 juni 2014.
Het weekend van 14 – 15 juni gaan we
voor de 2e keer op zwerfvuiljacht.
In de eerste plaats een welgemeend woordje
van dank aan al diegenen die zich elke keer
opnieuw inzetten.
Uiteraard zijn ook nieuwe vrijwilligers steeds
welkom! Na 7 jaar actie te ondernemen
zien we jammer genoeg weinig verandering
in het gedrag van de vervuilers.
Dit moeten we met ons allen blijven tegen
gaan…de aanhouder wint!
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Graag geven we ook nog volgende praktische info mee :
De HV (witte restafval zakken) ophalingen zijn voorzien op dinsdag 10 juni en
dinsdag 17 juni ‘14.
Op vrijdag 6 juni en vrijdag 20 juni ‘14
worden de PMD zakken opgehaald.
Chantal en Johan namens de zwerfvuil actie
Droeshout Net.

Met Alain Remue achter de schermen van de
Cel Vermiste Personen
Elk jaar kent ons land zo’n 1.500 onrustwekkende verdwijningen. In die gevallen wordt
de Cel Vermiste Personen ingeschakeld.
Hoofd van de cel, Alain Remue, recent nog
in het nieuws omwille van de dood van een
van zijn duikers, komt op uitnodiging van

