Activiteiten 'Den Hopstaak'
dinsdag 24 september 2019
'Let it bee' - € 3,00 - 14u
Tom De Pauw brengt een getuigenis over het leven met een bipolaire stoornis en
de rol en kracht van muziek.
Handwerk in Den Hopsteek - gratis - 14u
Iedereen met interesse in handwerk (breien, naaien, haken,...) gecombineerd met
een gezellig samenzijn is deze namiddag welkom. Vrijwilligers helpen je graag op
weg, geven inspiratie of een warme wollige babbel. Brei het voort...
dinsdag 1 oktober 2019
Dessert met woorden van Rembrandt - € 3,00 - 14u
Merchtemse dichter Rembrandt brengt deze namiddag enkele van zijn gedichten
en doet ons stilstaan bij ons dialect.
Heb je zelf gedichten of gedachten, zelf neergeschreven of ergens gehoord en fijn
om te delen? Breng zeker mee.
dinsdag 8 oktober 2019
Film Will Tura 'Hoop doet leven' - gratis - 14u
'Hoop doet leven' is een ontroerende en boeiende film geworden die ons niet alleen
laat zien wat een groot artiest Will Tura is, maar ook een ode wil zijn aan een
samenleveing en cultuur waarvan wij allen deel uitmaken en waarvan Will Tura als
het ware het muzikale symbool is.
Handwerk in Den Hopsteek - gratis - 14u
Iedereen met interesse in handwerk (breien, naaien, haken,...) gecombineerd met
een gezellig samenzijn is deze namiddag welkom. Vrijwilligers helpen je graag op
weg, geven inspiratie of een warme wollige babbel. Brei het voort...
dindag 15 oktober 2019
Modeshow Stephano - gratis - 14u
Kom de collectie van modekleding Stephano uit Baardegem bewonderen. Loop je
zelf graag mee, kom je graag in gezelschap een kijkje nemen of trakteer je jezelf
graag op iets nieuws? Kom deze namiddag dan zeker eens langs. Na de
modeshow helpen de medewerkers van Stephano je graag verder en is er de

mogelijkheid tot aankoop van kledij.
dinsdag 22 oktober 2019
Mijmeren over Opwijkse caféverhalen uit de goeien ouwen tijd - € 3,00 14u
Het Opwijks Gemeentearchief is op zoek naar straffe verhalen en oude foto's van
het Opwijkse caféleven. De zoektocht is de voorbereiding op Erfgoeddag 2020 dat
'Nacht' als thema heeft. De initiatiefnemers willen te weten komen welke cafeetjes
vroeger echte trekpleisters waren. Wat is er intussen gebeurd met de verdwenen
cafés? Waar was de jeugd welkom of waar wed duchtig gekaart? Als jullie komen
luisteren naar of zelf verhalen vertellen over cafes in Opwijk die je zijn bijgebleven,
dan voorzien wij graag een pannekoek.
Handwerk in Den Hopsteek - gratis - 14u
Iedereen met interesse in handwerk (breien, naaien, haken,...) gecombineerd met
een gezellig samenzijn is deze namiddag welkom. Vrijwilligers helpen je graag op
weg, geven inspiratie of een warme wollige babbel. Brei het voort...
dinsdag 29 oktober 2019
Creatieve namiddag met schilder-, macramé- en kleiatelier - € 3,00 - 14u
Enkele Opwijkenaren komen deze namiddag hun talent 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 kan zijn, een plantenhouden.
Patrick Bosman helpt je een mooi schilderwerk neer te zetten en Zonnelied help
ons in klei tot een mooi eindproduct te komen.
Geen zin om de creatieve kant op te gaan? Kom dan gewoon de gezelligheid
opsnuiven.

