Krasse buur(t) 2019
Bezoek en verras een krasse buur
met een goed-gevoel-zakje!

Verantwoordelijke uitgever: OPcura, Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk.

Héél veel mensen en organisaties doen tal van inspanningen voor hun buurt.
Via het project “Krasse buurt” wensen we deze inzet te (h)erkennen en aan te moedigen.
We dagen de buurt uit om - naar gewoonte - met een oudere buurman of buurvrouw
een talent te delen of een gezellige ontmoeting te hebben.
Enkele voorbeelden: hou een gezellige koffieklets, bespreek het nieuws van de dag, spreek eens
dialect, deel je oude en recente reisverhalen, doe samen handwerk, speel met de kaarten,
maak het leuk met een gezelschapsspel, sla een praatje over de moestuin, maak lekkere soep,….
Zo ontstaat er een (nieuw) contact tussen verschillende generaties, tussen jong en oud.
Attent zijn voor elkaar en een gezellig moment delen is wat telt!
Is je krasse buur 75 jaar of ouder, dan schenken we graag een goed-gevoel-zakje.
Regel een bezoekje met je krasse buur in de week
van maandag 18 november tot en met
zondag 24 november 2019
en verwen hem/haar met een goed-gevoel-zakje.

Invulstrook: zie achterzijde >

✁

Krasse buur(t) 2019
Invulstrook

Krasse buur(t) 2019
Bezoek en verras een krasse buur
met een goed-gevoel-zakje!

A.	Registreer (vooraf) je bezoek en reserveer voor 8 november 2019
je goed-gevoel-zakje voor jouw krasse buur via:
• T 052 36 59 40
• E denhopstaak@opcura.be
• Of deponeer de invulstrookjes in voorziene brievenbus in de BIB of op de zorgcampus.
B. Haal vanaf dinsdag 13 november 2019 een goed-gevoel-zakje op de zorgcampus,
Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk en bezorg deze aan je krasse buur.
C.	Iedere geregistreerde deelnemer ontvangt een kraslotje.
10 deelnemers maken kans op een waardebon, te spenderen bij Opwijkse handelaars.
D.	De buurt met de meeste geregistreerde bezoekjes, dus ook kraslotjes,
wint het exclusieve straatuithangbord “Krasse Buurt”.

Registreer je bezoek en/of reserveer een goed-gevoel-zakje telefonisch,
via deze invulstrook of per e-mail.

✁
Uw voornaam + naam:

Leeftijd:

Uw adres:

Naam + voornaam:
(uw krasse buur):

Leeftijd:

Adres (uw krasse buur): 

Ik kom een goed-gevoel zakje ophalen:

ja /

neen

Bezorg deze ingevulde kaart aan Buurthuis Den Hopstaak,
Kloosterstraat 75 te Opwijk of via E denhopstaak@opcura.be.

