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ALLEMAAL SAMEN

MET EEN WARM HART

VOOR HET

GOEDE DOEL

Deze winter zijn we alweer toe aan de derde editie van 
de Warmste Week Bierbeek. Onder de acties ontdek je 
een aantal succesvolle vaste waarden en een aantal 
nieuwe initiatieven! Maar minstens even belangrijk als 
al die warme acties, zijn de goede doelen waarvoor we 
dit allemaal doen. Daarom bundelen we graag zeven 
waardevolle organisaties dicht bij huis én hun concrete 
projecten waarvoor ze jouw steun kunnen gebruiken.



VOOR WIE GA JIJ

ALLES GEVEN?

Een actie organiseren of een plaatje 
aanvragen, maar geen idee voor 
welk goed doel? We inspireren je 
graag met een aantal waardevolle 
projecten, dicht bij huis!

WAT?

OVERDRUKSYNDROOM

Tarlov-cysten en idiopathisch cerebrospinaal drukdysregulatiesyndroom zijn nog onbekende 
aandoeningen, die zeer zwaar worden onderkend. Patiënten ontwikkelen helse (hoofd)pijnen, krijgen 
zenuwuitval in benen en bekken, en belanden uiteindelijk de hele dag in bed. En dat is slechts een greep 
uit hun leven. Helaas is er nog geen doeltreffende oplossing gevonden om de aandoening te behandelen. 
Ook de oorzaak is nog onbekend.

Heel wat leden van de vzw Overdruksyndroom en Tarlov-cysten zijn afkomstig uit Bierbeek.
LINK MET BIERBEEK?

Vzw OSTC wil Tarlov-cysten en het overdruksyndroom bekend maken door een zo groot mogelijke 
doelgroep te informeren over deze invaliderende chronische pijnaandoening. De vzw wil ervoor zorgen 
dat wetenschappelijk onderzoek opgestart kan worden naar de oorzaak, de onderliggende mechanismen 
en de behandeling. Meer info vind je op de website overdruksyndroom.be.

PROJECT?

& TARLOV-CYSTEN

ACTIES VOOR  
DIT GOED DOEL

THEATERVOORSTELLING HENRY
vrijdag 29 november I 20.00 u I theaterzaal de borre

VERKOOP VAN LUIKSE WAFELS EN SNOEP
KERSTMARKT DE KINDERBERG 
dinsdag 17 december I van 16.00 u tot 18.30 u
URBAN TRAIL 
donderdag 19 december I vanaf 18.30 u I site de borre

DEUR-AAN-DEURVERKOOP VAN SNOEP,  
ZEEVRUCHTEN EN AMBACHTELIJKE WAFELS



WAT?

VZW DE SPIEGEL

Vzw de Spiegel is een organisatie die actief is in de verslavingszorg. In Kessel-Lo doet ze dit met 
een ontwenningsprogramma en een behandelprogramma ‘therapeutische gemeenschap’. In beide 
programma’s worden volwassenen opgenomen die al jaren kampen met een drugverslaving  alsook  
met allerlei problemen in diverse levensdomeinen.

De Spiegel werd opgericht in 1980. Van 1997 t.e.m. 2010 was de organisatie gehuisvest in het Groot Park 
in Lovenjoel. Sinds 2004 tot op heden heeft De Spiegel er een tussenhuis. In dit huis wonen een vijftal 
bewoners die zich samen stap voor stap voorbereiden op hun re-integratie.

LINK MET BIERBEEK?

Herstellen van een verslaving is een moeizaam proces in kleine stappen. Sport is een belangrijk en 
effectief onderdeel van de behandeling. Bewegen helpt om je terug fit te voelen en door je uit te leven 
krijg je opnieuw goesting in gewone dingen. Samen sporten zorgt voor verbinding en biedt een alternatief 
voor het vaak eenzame en lege leven van de gebruiker. Sporten is ook een oefening op het vlak van 
volhouden, samenwerken, omgaan met spelregels, fairplay, enz. Kortom: een geweldig therapeutisch 
middel.

Om dit te kunnen doen wil De Spiegel een oud, van de vorige eigenaar geërfd, buitensportveld 
omtoveren tot een multifunctioneel en veilig sportveld. Wat is er nodig ? Een nieuwe, duurzame 
ondergrond met een weerbestendige bovenlaag. Slijtvaste belijning zodat er verschillende sporten 
(voetbal, basketbal, volleybal) kunnen beoefend worden. Doelen en palen die in de grond verankerd 
kunnen worden. Op basis van de huidige offertes goed voor een kostenplaatje van ongeveer 35 000 euro. 
Tal van acties door het personeel van De Spiegel brachten al een flinke duit in het zakje, maar de weg is 
nog lang. 

PROJECT?

URBAN TRAIL MET WARM PLEIN
donderdag 19 december I vanaf 18.30 u I site de borre

MEERDAALWOUDTRAIL
zaterdag 21 december I vanaf 8.30 u I site de borre
zondag 22 december I vanaf 7.30 u I site de borre

ACTIES VOOR  
DIT GOED DOEL



WAT?

AVE REGINA

Ave Regina is een begeleidingscentrum dat een warme omgeving en geïndividualiseerde zorg biedt aan 
kinderen, jongeren en volwassenen met een bijzondere ondersteuningsnood, én hun netwerk. Vanuit het 
geloof in hun groei en persoonlijke ontwikkeling wordt flexibel en creatief ingespeeld op de zorgvragen en 
-behoeften. Steeds wordt een zo zelfstandig mogelijk leven en het vinden van een gelijkwaardige plaats 
in de samenleving beoogd. Ave Regina biedt dan ook ondersteuning aan onder de vorm van mobiele en 
ambulante begeleiding, dagondersteuning en/of woonondersteuning.

De hoofdzetel en verschillende woonhuizen van Ave Regina zijn gevestigd in Lovenjoel. Ave Regina en 
gemeente Bierbeek zijn regelmatig partners voor (locatie)projecten, De Lovenier zorgt wekelijks voor 
soep op het werk en sociale kruidenier Savooi vindt bij Ave Regina een ideale stek. 

LINK MET BIERBEEK?

De cliënten van Ave Regina zijn vaak prikkelgevoelig en hebben soms een beperkte frustratietolerantie. 
Daarom ligt het accent sterk op zoveel mogelijk preventief werken waarbij rustmomenten en momenten 
met individuele aandacht binnen en buiten de groep worden ingelast.  De cliënten kiezen zelf hoe ze deze 
tijd aangenaam kunnen doorbrengen (rust, muziek, snoezelen, spel,…). Met jullie steun wil Ave Regina 
op verschillende locaties ‘chill out rooms’ inrichten. Dat zijn veilige, prikkelarme ruimtes met duurzaam 
materiaal waarbij de focus ligt op rust en positieve ervaringen. Elke euro brengt hen een stapje dichter bij. 
Dus zet je beste beentje voor en steun hun project. In naam van de cliënten van Ave Regina alvast een 
welgemeende dankjewel!

PROJECT?

ACTIES VOOR  
DIT GOED DOEL

BINGO-AVOND GEZINSBOND OPVELP
zaterdag 28 september

THEATERVOORSTELLING HENRY
vrijdag 29 november I 20.00 u I theaterzaal de borre

SOEP & SHORTEN DOOR DE BERGSTRAAT
PANNENKOEKEN EN CHOCOMELK AVE REGINA

URBAN TRAIL 
donderdag 19 december I vanaf 18.30 u I site de borre

WIJ BAKKEN VERSE WAFELS
oktober - december I doorlopend I De Lovenier

ROSPOTTEN FOR LIFE 

IK KOU(S) VAN JOU DOOR AVE REGINA
te koop aan het onthaal of bij het personeel van Ave Regina



WAT?

HET ZAVELHUIS

Het Zavelhuis is een kleinschalig antwoord op de nood aan wonen en werken op maat voor 
jongvolwassenen met een beperking. Het wordt de thuis voor 16 bewoners: Aude, Axel, Birgit, Bjarne, 
Céline, Esther, Farid, Frederik, Jeremey, Katharina, Paulien, Pieter S., Pieter V., Sandra, Stijn en Sven. Zij 
zullen er levenslang wonen, dicht bij familie en vrienden en helemaal geïntegreerd in de buurt. Ze krijgen 
elk een individuele studio, rond twee gemeenschappelijke leefruimtes. Bart Swings is peter van  
het Zavelhuis.

De bouwwerken starten in het voorjaar van 2020. Het Zavelhuis wordt gebouwd op de site Molenveld in 
Herent op een grond die afkomstig is van de kerkfabriek. Het bouwproject wordt gecoördineerd door de 
sociale huisvestingsmaatschapij Volkswoningbouw Herent en architectenbureau MA+P uit Brussel. Het 
dagelijks beheer zal gebeuren door vzw het Zavelhuis, samen met professionele zorgverleners, ouders en 
vrijwilligers.

Mede-initiatiefnemers Katrien Staessens en Rik Pieraets zij afkomstig uit onze gemeente. Bovendien zal 
Birgit Celis uit Opvelp één van de toekomstige bewoners van Het Zavelhuis zijn. 

LINK MET BIERBEEK?

PROJECT?
Omdat (nog) niet elke bewoner over een persoonsvolgend budget beschikt, is alle financiële 
ondersteuning welkom. Het Zavelhuis spaart nog voor de inrichting van de twee leefruimtes, voor een 
oproepsysteem van de studio’s naar de leefruimtes en voor de aanschaf van een busje voor het vervoer 
van de bewoners naar hun dagactiviteiten.  

BANDJESFEST JEUGDRAAD
zaterdag 7 december I JH Katastroov

KERSTCONCERT: ONOIR
woensdag 18 december I 20.00 u I Sint-Hilariuskerk

WIJNVERKOOP DAVIDSFONDS

‘IK KOU(S) VAN JOU’ DOOR WERELDWINKEL
elke woensdag I 14.00 u tot 17.00 u I inkomhal de borre

ACTIES VOOR  
DIT GOED DOEL



WAT?

AMBER VZW

Amber vzw (ambulante begeleidingsdienst regio Leuven) is een organisatie binnen de jeugdzorg. Ze 
begeleiden kwetsbare gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar die vragen hebben rond opvoeding, 
alsook kwetsbare jongeren die zelfstandig willen gaan wonen. De begeleidingen zijn mobiel en vinden 
plaats in de eigen leefcontext. Amber vzw luistert naar wat de gezinnen en jongeren echt nodig hebben 
en ondersteunt hen waar nodig. Daarnaast biedt de organisatie ook de module conflicthantering aan. 
Dit traject bestaat uit een achttal gesprekken waarin ze met opvoedingsfiguren in (hoog)conflictueuze 
gezinssituaties werken rond de onderlinge communicatie, het hanteerbaar maken van conflicten en het 
effect van de conflicten op de kinderen.

Sinds de oprichting in 1985, begeleidt Amber vzw jongeren en gezinnen in het bestuurlijk arrondissement 
Leuven. Nadat ze bijna 30 jaar huurden in Leuven en Wilsele, kochten ze in 2014 een pand in Korbeek-
Lo. Op dit moment zijn er grote verbouwingswerken bezig om enerzijds de kantoren te moderniseren 
en anderzijds 2 studio’s voor jongeren te creëren. In 2020 zal Amber vzw terug intrek nemen in haar 
definitieve stek in Korbeek-Lo.

LINK MET BIERBEEK?

Dankzij jullie steun wil Amber vzw inzetten op drie concrete acties:
1. Het maken een financiële pot ‘steun voor gezinnen en jongeren’ waarop ouders en en kinderen 

beroep kunnen doen om hun ontwikkelings- en integratiekansen te vergroten. Het gaat hier vaak 
over vrijetijdsbesteding, maar soms ook over noodzakelijke aankopen zoals bijvoorbeeld een 
buskaart om een tiener naar school te laten gaan. 

2. Het samenstellen van startpakketten met informatief materiaal en een basisuitzet voor jongeren 
die zelfstandig gaan wonen. 

3. Het inrichten van de doorgangsstudio’s waarin jongeren tijdelijk verblijven zodat er tijd is om 
samen met een begeleider een meer definitieve woonst te vinden. 

PROJECT?

HUISKAMERTONEEL
zaterdag 23 november en 14 december

HET WARMSTE OPEN BEWEEGMOMENT
zondag 22 december I van 14.00 u tot 17.00 u I hal 5

ACTIES VOOR  
DIT GOED DOEL



WAT?

VRIENDEN VAN JAMBIANI

De vzw Vrienden Van Jambiani werkt rond een ontwikkelingsproject in Zuid-Zanzibar (Tanzania, Oost-
Afrika). Reeds in 1998 startten zij met een scholenband tussen de centrale school van het dorp Jambiani 
en het Heilig Hartinstituut in Heverlee. De laatste twaalf jaar werkten ze ter plaatse, telkens gedurende 
een tweetal maanden per jaar. Naast die ene school in Jambiani, werd het project nu uitgebreid naar 
de ondersteuning van een veertigtal scholen, vier medische centra, vier landbouwcoöperatieven en een 
jeugdorganisatie, allemaal in de dorpen van Zuid-Zanzibar. Deze ondersteuning gebeurt concreet via een 
jaarlijkse zending hulpgoederen, via heel wat communicatie en via logistieke, materiële en financiële hulp 
aan de genoemde entiteiten.

Een van de doelstellingen van de vzw is de capaciteitsversterking in het noorden, via o.a. inleefreizen 
naar het project. Verschillende Bierbekenaren namen hier reeds aan deel. Verder houdt de vzw ook nauw 
contact met de GRIS van Bierbeek (Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking). Reeds 
enkele jaren ondersteunen handelszaken, dokters en apotheken in Bierbeek en aangrenzende dorpen het 
project materieel. En bezieler van deze vzw is Bierbekenaar Pol Ameye.

LINK MET BIERBEEK?

Voor 2020 focust vzw De Vrienden van Jambiani op twee prioritaire projecten:
• De verdere bouw van de ruime Conferentiehal in de secundaire school van Jambiani
• De afwerking en inrichting van het wetenschapslab, dat wij dit jaar bouwden in het Teacher Centre in 

Kitogani, Zuid-Zanzibar. 

PROJECT?

STERZINGEN
zaterdag 21 en zondag 22 december 

KROKETTEN FOR LIFE DOOR SINT-HILARIUS
bestelling afhalen op dinsdag 24 december I de borre

ACTIES VOOR  
DIT GOED DOEL



WAT?

UPC SINT-KAMILLUS

UPC Sint-Kamillus biedt zorg aan volwassenen met ernstige en complexe psychische problemen. Sint-
Kamillus bestaat uit een psychiatrisch ziekenhuis en een psychiatrisch verzorgingstehuis. Daarnaast zijn er 
een activiteiten- en ontmoetingscentrum en diverse mobiele teams die personen en hun omgeving  thuis 
of in een thuisvervangende woonvorm begeleiden. Ook consultaties en begeleiding zonder opname, in 
een polikliniek of in het dagziekenhuis, zijn mogelijk. Tot slot biedt Sint-Kamillus een kleinschalig project 
waarbij patiënten zich onder begeleiding voorbereiden op zelfstandig wonen.

Sint-Kamillus heeft drie campussen: de hoofdcampus in Bierbeek en een campus in Heverlee en Leuven. 
Gezien de unieke locatie en de uitgebreide werking, werken gemeente en Sint-Kamillus regelmatig 
samen, oa. voor vrijetijdsprojecten en de Jobbus.

LINK MET BIERBEEK?

BeleefTV
Cerenah is een behandelafdeling binnen Sint-Kamillus die zich richt op mensen met een verworven 
hersenaandoening. Zij kunnen moeilijk revalidatie volgen of hebben hulp nodig bij de emotionele 
en gedragsmatige gevolgen van hun hersenletsel. Ongeveer een derde van hen heeft een lang 
revalidatietraject voor de boeg dat men op een heel eenvoudig niveau moet opstarten. De beschikbare 
middelen hiervoor zijn beperkt én aansluiting vinden bij klassieke therapieën is vaak moeilijk. Daarom 
zoekt Cerenah steeds naar nieuwe mogelijkheden zoals de ‘BeleefTV’. De BeleefTV is een interactieve 
touchscreentafel  die enorm motiverend werkt voor mensen met een hersenletsel. Dit bleek tijdens een 
testweek. De Beleef-tafel biedt heel wat individuele activiteiten die bijzonder attractief en motiverend 
zijn voor mensen die nog erg verward zijn. BeleefTV biedt ook heel wat uitbreidingsmogelijkheden en 
stimuleert ook interactie met anderen.

DJ-booth
Na het succes van de DJ-booth tijdens Krekelpop (muziekfestival Sint-Kamillus), richtte de dienst herstel 
van Sint-Kamillus een ‘DJ-werkgroep’ op met enkele patiënten en medewerkers. Zij willen maandelijks een 
dansnamiddag organiseren waarop patiënten/bewoners van alle afdelingen worden uitgenodigd. Voor 
patiënten/bewoners is dit niet enkel een muzikale uitlaatklep. Het ondersteunt hen ook effectief in hun 
herstel: ze zijn oprecht fier en helemaal in hun kracht als ze dansen op muziek die door andere patiënten/
bewoners wordt gedraaid. Beweging is erg belangrijk is een mentaal herstelproces en het stimuleert ook 
sociale interactie. Het enige wat momenteel nog ontbreekt om dit project te doen slagen is een DJ-
installatie. 

PROJECT?

Opgelet! Wil je een plaatje aanvragen of een actie organiseren 
voor Sint-Kamillus? Kies dan op www.warmsteweek.be voor vzw 
Broeders van Liefde.

ACTIES VOOR  
DIT GOED DOEL

AFTERWORK PARTY
donderdag 19 december I 18.30 u I site de borre



BIERBEEK, GEMEENTE

MET EEN WARM HART
Ontdek welke acties 
er in onze gemeente 
georganiseerd worden 
voor het goede doel. 

Gezinsbond Opvelp organiseerde voor de 5de 
keer een gezellige bingoavond met hapjes en 
drankjes. Traditiegetrouw zaten de enthousiaste 
bewoners van Ave Regina op de eerste rij.

zaterdag 28 september 
de velpe, Opvelp
Ave Regina
www.gezinsbondopvelp.be

BINGOAVOND

HANDGEMAAKT
VOOR KIKOV

Liesbeth, Anne en Marsha maken knuffelzachte 
cirkelsjaals, stoere buffs en gepimpte linnen 
tassen.

zolang de voorraad strekt 
online verkoop
Kikov (Kinderkanker Oudervereniging Leuven)
www.facebook.com/HandgemaaktvoorKIKOV 

ROSPOTTEN
FOR LIFE

Raak je die rosse muntjes in je portefeuille maar 
niet kwijt? Stop ze dan in één van de rospotten 
verspreid in onze gemeente. 

doorlopend oktober-november 
onthaal de borre, onthaal Ave Regina,...
Ave Regina
info@averegina.be 

Davidsfonds Bierbeek verkoopt naar goede 
gewoonte wijnen onder haar leden en 
sympathisanten.

woensdag 6 november 
‘t Stichelke, Lovenjoel
Het Zavelhuis
www.davidsfondsbierbeek.be

WIJNVERKOOP

SOEP EN SHORTEN

BERGSTRAAT

De Bergstraat gaat ook dit jaar voor de titel 
‘warmste straat van Bierbeek’. Met een heuse 
shorten- en rokjesverkoop én zelfgemaakte soep 
tijdens de Urban Trail.

donderdag 19 december 
bovenparking de borre (warm plein)
Ave Regina

Nog zo’n een klassieker is ‘Wij bakken verse 
wafels’ door De Lovenier! Bestel nu jouw pakjes 
van 6 wafels: vanille, kandij of een mix.

oktober tot december 
De Lovenier, Lovenjoel
Ave Regina
info@averegina.be

WIJ BAKKEN
VERSE WAFELS



CONFITUREN VOOR
CASA MAGNOLIA

An Degens uit Korbeek-Lo is vrijwilliger bij Casa 
Magnolia, een vzw die ruimte, rust en tijd wil 
bieden aan gezinnen met een zwaar ziek kind. 
Alsof dat nog niet genoeg is, zamelt ze nu ook 
geld om de vzw te helpen groeien. An verkoopt 
confituren, geleien en snoep t.v.v. het goede 
doel.

doorlopend juli tot december
verschillende verkoopmomenten
vzw Casa Magnolia
facebook: warmste week 2019 tvv Casa Magnolia 

DE WARMSTE
FRIETGouden frietjes voor het goede doel!

vrijdag 8 november vanaf 17.30 u, zaterdag 9 
en zondag 9 november vanaf 11.30 u 
KHO Bierbeek
centrum ter preventie van zelfdoding en 
Kinderkankerfonds UZ Leuven
www.facebook.com/KHOBierbeek

PC Sint-Kamillus is eigenlijk zelf een goed doel, 
maar het is hartverwarmend om te zien dat 
psychiatrische patiënten (longstay forensisch) 
zich enthousiast inzetten voor kinderen in de 
Dominicaanse Republiek. Wees welkom voor: 
• pompoensoep en verse broodjes  

van 11.45 u tot 13.30 u
• pompoensoep en croques (ook veggie)  

van 17.00 u tot 20.00 u

woensdag 20 november 
‘t Forum Sint-Kamillus, Bierbeek
Guali vzw, zorgverlening voor kinderen in de 
Dominicaanse-Haïtiaanse grensstreek
saskia.dziergwa@fracarita.org

SOEP, BROODJES

Roland Robijns is een acteur met een warm 
hart. De voorbije jaren speelde hij telkens een 
theaterstuk voor de warmste week. En dat is in 
2019 niet anders! In ‘Henry’ gaat hij aan de slag 
met de gelijknamige theatertekst van Peter De 
Graef. 

vrijdag 29 november om 20.00 u
de borre, Bierbeek
van en voor Ave Regina en Overdruksyndroom
www.ccdeborre.be

THEATERVOORSTELLING
HENRY

EN CROQUES VOOR GUALI

BANDJESFEST
zaterdag 7 december 
jeugdhuis de Katastroov
het Zavelhuis
www.facebook.com/jeugdraadbierbeek

Het Project Bierbeek en het Borrestaminee 
presenteren: Duck! Said the donkey. Maak een 
nostalgische rit naar het verleden, met klassiekers 
uit de jaren ‘60 en ‘70 in een nieuw jasje. 

zaterdag 14 december om 20.30 u
Borrestaminee, Bierbeek
centrum Ganspoel vzw
www.facebook.com/hetprojectbierbeek

BORRESTAMINEE LIVE
DUCK! SAID THE DONKEY



De werkgroepen van de Urban Trail en de 
Afterwork party slaan dit jaar de handen in elkaar 
en presenteren je op donderdag 19 december 
de perfecte afsluiter van een warme periode 
en tegelijkertijd hét perfecte begin van de 
feestdagen. Loop of wandel zoveel mogelijk 
rondjes in en rond het gemeentehuis en het 
vrijetijdscentrum en/of kom dansen voor het 
goede doel.

donderdag 19 december, vanaf 18.30 u
site de borre, Bierbeek
De Spiegel en UPC Sint-Kamillus
tickets en info via www.ccdeborre.be

MEERDAALWOUDTRAIL
Gezien het grote succes, dit jaar maar liefst 2 
dagen Meerdaalwoudtrail in Bierbeek! Dankzij 
sportevents.eu en Bierbeek Loopt, brengt dit 
evenement ook op voor het goede doel!

zaterdag 21 en zondag 22 december 
vertrek site de borre, Bierbeek
De Spiegel vzw
sportevents.eu

URBAN TRAIL
MET AFTERWORK PARTY

In het kader van De Warmste Week ontvangen 
we The Me In You in de borre. Op dinsdag 
17 december doet deze band een beroep op 
jullie goede smaak voor de goede zaak. De 
opbrengst van de avond gaat  integraal naar 
Stop Darmkanker. Liefhebbers van Bon Iver, 
Sparklehorse en Nick Drake: spits jullie oren!

dinsdag 17 december om 20.00 u
de borre, Bierbeek
Stop Darmkanker
www.ccdeborre.be

THE ME IN YOU

Naar goede gewoonte presenteren Davidsfonds 
Bierbeek en cc de borre met Onoir een 
hartverwarmend kerstconcert in de kerk. De 
opbrengst van de programmaboekjes en drank 
gaat naar het goede doel.

woensdag 18 december om 20.00 u
Sint-Hilariuskerk, Bierbeek
Het Zavelhuis
www.ccdeborre.be

KERSTCONCERT
ONOIR

KROKETTEN
FOR LIFE

Ook dit jaar zet K.H. Sint-Hilarius zich in voor 
de warmste week. Ze maken en verkopen 
ambachtelijke kroketten voor de feestdagen. 
Bestellen kan tot 19 december.

afhalen op donderdag 24 december
de borre, Bierbeek
De Vrienden van Jambiani
mailchi.mp/530b0e1fce16/krokettenforlife2019

STERZINGEN

De vrienden van Jambiani zingen deur aan deur 
voor het goede doel. 

zaterdag 21 en zondag 22 december
deur aan deur
de vrienden van Jambiani
www.vriendenvanjambiani.be

dinsdag 17 december van 16.00 u tot 18.30 u
De Kinderberg, Bierbeek
diverse goede doelen
www.vrijeschoolbierbeek.be

KERSTMARKT KINDERBERG

datum nog te bepalen
aan de schoolpoort van ‘t Klavertje, Bierbeek
vzw Pirlewit
www.gemeenteschoolbierbeek.be

KOEKENBAK ‘T KLAVERTJE



EEN BEETJE VAN JOUW TIJD
Nieuw! Vanaf dit jaar kan je ook een dag meedraaien als vrijwilliger voor een 
goed doel. In plaats van centen, schenk je hen dus een beetje van jouw tijd.  
Je beleeft van heel dichtbij waarom zoveel goede doelen, jouw steun 
broodnodig hebben! Doel en gemotiveerde vrijwilligers vinden elkaar via  
www.warmsteweek.be. 

SCHENK EEN GOED DOEL

IK KOU(S) VAN JOU

MOMENTEEL WORDEN ER AL 
SOKKEN VERKOCHT DOOR

IK KOU(S) VAN JOU DOOR AVE REGINA
onthaal of personeel van Ave Regina I t.v.v. Ave Regina

‘IK KOU(S) VAN JOU’ DOOR WERELDWINKEL
elke woensdag I 14.00 u tot 17.00 u I de borre I t.v.v. Het Zavelhuis

‘IK KOU(S) VAN JOU’ DOOR SALVENBOS
Kerstcafé I 14.00 u tot 17.00 u I Salvenbos (Sint-Kamillus) I t.v.v. Guali vzw

‘IK KOU(S) VAN JOU’ DOOR GEMEENTE BIERBEEK
onthaal de borre en dienst burgerzaken I t.v.v. UPC Sint-Kamilllus

‘Ik kou(s) van jou’ is terug! Hét warmste en leukste gadget voor de winter. 
De vraag is groot, gelukkig is de voorraad dat ook. Daarom een nieuwe kans 
om ze in huis te halen of enkele paren op reserve in te slaan! Wil jij ook je 
steentje bijdragen voor de Warmste Week, maar weet je niet goed hoe? Geef 
je als individu/vereniging op als sokkenverkoper en stort de opbrengst aan 
een zelfgekozen goed doel. Meer info via warmsteweek@bierbeek.be*.

*zolang de voorraad strekt

v.u. Johan Vanhulst - Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek


