
Meer info

www.komopwijktegenkanker.be
vzw KOM OPwijk TEGEN KANKER
LOCATIE: Cafetaria Hof ten Hemelrijk - Kloosterstraat 7 - 1745 Opwijk

KANKOFOON: 052/35 41 15
i.s.m. het gemeentebestuur Opwijk en het GC Hof ten Hemelrijk

DONDERDAG 13 april 2017
Schuur HTH - 20u

GETUIGENIS OVER BORSTKANKER
Een persoonlijke getuigenis over borstkanker met
begeleidend fi lmmateriaal door Gertjie Bryssinck.

VEILING KUNSTWERK
Tijdens de theatervoorstelling zal het beeld van de Opwijkse beeldende kunste-
nares Kristien Joostens onthuld worden. Biedingen t.v.v Kom Opwijk tegen 
Kanker kan je doen via de formulieren te verkrijgen in de cafetaria.
Tevens wordt er ook een juwelenset van de hand van Alexandra Van Nijverseel 
geveild t.v.v. het Kinderkankerfonds.

IMPROVISATIETHEATER ‘DE KEVINS’
Dit improgezelschap, dat volledig bestaat uit Kevins, staat voor top-entertainment. 
I.s.m. GC Hof ten Hemelrijk. Inkom: € 5 (zonder reservatie)
Info kaarten: Gc.tickets@opwijk.be of 052 36 51 77.

VRIJDAG 14 april 2017

GOEIEDAGRADIO 48-UREN MARATHON
start om 21u tot zondag 21u - Cafetaria HTH  
Goeiedagradio gaat ‘op verzoek’ vanuit de cafetaria. Bestel uw favoriete plaat en 
steun KOTK op 052 35 91 92, op www.goeiedagradio.be
of vraag een plaatje aan in de cafetaria via de bestelformulieren.

KOTK-KWIS
Schuur HTH - deuren 19u30 - start 20u stipt
100 vragen algemene kennis. Ploegen van 5 pers. - 20 euro/ploeg.

Info & inschrijvingen: Danny Vrydag - 0474/90 32 07 - dannyvrydag@telenet.be

KAPPERS MET EEN HART - De 100 mooiste van Opwijk
van vrijdag 19u tot zaterdag 20u - Groene Zaal HTH

Verschillende Opwijkse kappers en kapsters ruilen hun 
kapsalon voor het Groene Zaaltje. Laat daar je haar kappen 
en schrijf ook in voor een massage of de barbier.

Reserveer op www.komopwijktegenkanker.be
of bij de deelnemende kappers

”70-80-90-FUIF” 
Jeugdhuis Nijdrop - vanaf 21u - DJ: NDRP ALL STARS. Inkom: 5 euro

ZATERDAG 15 april 2017

KOTK-WANDELTOCHT  Start tussen 07u en 14u
KOTK organiseert i.s.m. WSV Horizon Opwijk en WSV De Hopbelletjes Opwijk 
zijn ”Op zijn paas(zaterdag)best-wandeltocht”.
Afstanden: 5 km -7 km - 8 km - 13 km - 15 km. Inschrijving: Bakhuis HTH

KOTK-LOOPTOCHT  Start vanaf 13u
Afstand: 5 km -7 km - 8 km - 13 km - 15 km
Meer info via www.komopwijktegenkanker.be

SPAGHETTIFESTIJN
Schuur HTH - vanaf 17u tot 21u

CAFÉ CHANTANT met LIVE MUZIEK
Bakhuis HTH - vanaf 19u
Jan Lefère geeft met zijn live muziek het beste van zichzelf. Kom genieten van een 
goed glas wijn of een speciaal streekbier in een gezellige sfeer.

FIFA-PLAY-STATION TORNOOI  Duivenzolder HTH

14u30: KIDS (van 7-12 jaar) - 19u30: VOLWASSENEN (duo’s)
Info & inschrijving: Jens Vermeir - jens.vermeir@gmail.com
5 euro/kind - 15 euro/duo volwassenen

ZONDAG 16 april 2017

GEZELLIG PAASONTBIJT
Schuur HTH
Een heerlijk paasontbijt in het gezelschap van twee
schattige paashazen. Voor de vroege vogels tussen 7u30 
en 9u, voor de langslapers tussen 9u en 10u30.
Inwoners die niet in de Schuur geraken maar toch een 
ontbijt wensen, kunnen dit aan huis laten leveren door een 
van hun sympathieke buren. Geïnterreseerden daarvoor 

kunnen zich melden tot 7 april in de cafetaria van het Hof ten Hemelrijk.

Kaarten te verkrijgen in cafetaria HTH aan 10 euro/persoon.

SPRINGKASTELENFESTIVAL
Park HTH - van 14u tot 17u

i.s.m. jeugddienst en jeugdraad. Inkom: 3 euro

HET OPWIJKS DESSERTENBUFFET
Schuur HTH - van 14u tot 17u
Voelt u zich geroepen om uw lekkerste
dessert te laten proeven? Kom dan met uw
creatie naar het dessertenbuffet.

Een vakjury geeft professionele punten en het
dessert met de meeste punten wordt dé
STER van het buffet en wint een mooie prijs.

Info & inschrijving: verhaegen.veerle@gmail.com

KOTK HIGHLAND GAMES
Park HTH - om 14u

Wij zoeken de STERKSTE of SCHOTSTE clan van Opwijk!

De kandidaten nemen het in groepen van
min. 4 pers en max. 8 pers. (+18 jaar)
tegen elkaar op in een echte Highland-
Games-wedstrijd met 5 praktische proeven:
paalslalom, tonheffen, wielfl ippen,
paal-werpen en zakwerpen.

De winnaars mogen zich DE
SCHOTSTE MANNEN (of VROUWEN) VAN 
OPWIJK noemen.
Deelnemers graag getooid in gepaste
kledij, want wij voorzien ook een prijs
voor de MOOIST VERKLEDE clan!

                                    i.s.m. 

VOORAF INSCHRIJVEN IS GEWENST!
Deelname per ploeg: 20 euro (verzekering inbegrepen)
Inschrijving en betaling kan in Cafetaria Hof ten Hemelrijk (bij Eliane),
Kloosterstraat 7, Opwijk of via info@komopwijktegenkanker.be


