
Visie ¬  30 augustus 201318          ¬ Regio Brussel-Halle-Vilvoorde

 
(W)arm-kracht, Welzijnsschakel Vilvoorde, organiseert twee boeken-en schriftkaftmomenten, waar je ook hulp krijgt bij het invullen van  
schooldocumenten. Voor 6- tot 12-jarigen en hun ouders. Kaftpapier en etiketten worden door ons voorzien, zolang de voorraad strekt! 
 

Woensdag 4 september 2013 
DIENSTENCENTRUM KASSEI 14u tot 17u - Vlierkensstraat 83 a - Vilvoorde 
 

Zaterdag 7 september 2013 
BUURTHUIS “DEN DRIES” HOUTEM 11u tot 14u - Karel Trekelsstraat 46 a - Vilvoorde 
 
 INFO: “(W)arm-kracht… armen aan het woord“ 
Rollewagenstraat 152 – 1800 Peutie - tel: 0498 51 47 54 
warmkracht@gmail.com - www.warmkracht.be 
 
Met de steun van de Provincie Vlaams-Brabant en de Stad Vilvoorde    

Boeken en schriften kaften in Vilvoorde

 

Wat brengt de 25ste editie van Open Monumentendag?

Beleef met Pasar de Open Monumentendag! 

Kort en bondig: feest! Op 8 september 2013 viert Open Monumentendag Vlaanderen immers z’n 25ste verjaardag! Op een kwarteeuw tijd is Open 
Monumentendag uitgegroeid tot het belangrijkste en meest succesvolle culturele eendagsevenement in Vlaanderen. En dus is er weer heel wat te 
bekijken en te beleven in …

  SINT-PIETERS-LEEUW 
 

Op deze Open Monumentendag staan de Sint-Stevenskerk en de eerste 
parochiepriester (pastoor Vellemans) in de kijker. We nemen in groep deel 
aan de gratis gidsbeurt in de kerk. Vertrek om 15u30 aan de Sint-
Stevenskerk, Weerstandsplein 1, Negenmanneke, Sint-Pieters-Leeuw.  
Info: www.pasar.be/St-Pieters-Leeuw of bij Armand Stallaert 02/377 37 06 

 
  TERVUREN 
 

Monumentenfietstocht met vrij vertrek tussen 10u en 18 u of begeleid om 
14u aan het Spaans huis, Warandepark Tervuren.  
Zie ook www.omdtervuren.be voor het hele Open Monumentendag-
programma (Tervuren herdenkt 150 jaar Henry van de Velde, die in 
Tervuren leefde van 1928 tot 1947) 
Meer info bij Geert Vandendriessche 0499/58 54 62 

  GRIMBERGEN (georganiseerd door Pasar Vilvoorde) 
 

We maken een kapellenwandeling van 10 kilometer in Grimbergen, langs 
kerk- en veldwegen. Onderweg komen we een tiental kapellen tegen. Na 
de tussenstop wandelen we terug via rustige landelijke wegen. 
Individuele prijzen: Leden: volwassene (>12) :0.5 €, kind (<12) :0 € / Niet 
Leden: volwassene (>12) :1 €, kind (<12) :0 € 
Meer info over vetrek en uitstap bij Eduard Van Camp 02/252 20 26    

REGIOSTAPPEN
PASAR
• Daguitstap naar Mechelen
15/9 - Vertrek:10 u. Mechelen. Deelna-
me: 27 € (gedeelde reiskosten, mid-
daglunch, stadsgids. Inschrijven voor 
8/9: www.pasar.be/ternat 02/582 07 87

• Dagfietstocht naar Denderleeuw en 
Aalst (53 km)
15/9 - Vertrek:10 u. OLV Kerk Kerkstraat 
Merchtem. Info: www.pasar.be/mercht-
em 052/37 23 92

• Op zoek naar de eerste stadsomwal-
ling van Brussel (4 km)
15/9 - Vertrek:14.30 u. uitgang metro (lijn 
5) Sint-Katelijneplein Brussel. Info: www.
pasar.be/St-Pieters-Leeuw 02/377 37 06

• Houwaartse bergwandeling (7 km)
15/9 - Vertrek: 14 u. Kasteel van Horst 
St-Pieters Rode
Info: www.pasar.be/Zaventem 016/20 61 
65 

• Bezoek moestuin kasteeldomein 
Ronsevaal
22/9 - Vertrek:14 u. Kasteel Ronsevaal. 
Inschrijven tot 11/9: 054/34 29 24 www.
pasar.be/roosdaal    

Vzw Mangoboom in Bloei 
zoekt 

2 vrijwillige lesgevers voor begeleiding Nederlandse Taal-ateliers 
voor kinderen van 6-12 en 12-18 jaar

Het Internationaal Comité (IC) is één van de 14 landelijke federaties van en voor migrantenorganisaties in 
Vlaanderen. Vzw Mangoboom in Bloei is al jaren lid van IC, en organiseert alfabetiseringslessen, taallessen en 
culturele activiteiten. Vzw Mangoboom in Bloei wil met de Nederlandse Taal-ateliers kinderen van anderstalige 
ouders ondersteunen bij het verwerven en oefenen van de Nederlandse taal in Brussel.

Praktisch? (kinderen 6-12 jaar) 
- Wekelijks begeleiden van het taalatelier voor  
   kinderen van 6-12 jr 
- De lessen zullen plaatsvinden in 1070 Brussel op  
   ma-di-do van 16u-18u. 
- Vanaf 9 sept ’13 tot juni ‘14

Praktisch? (kinderen 12-18 jaar) 
- Wekelijks begeleiden van het taalatelier voor  
  kinderen van 12-18 jr 
- De lessen zullen plaatsvinden in 1070 Brussel op    
   woensdag van 14u-18u. 
- Vanaf 9 sept ’13 tot juni ‘14 

Wie zoeken wij (voor beide functies)? 
- Een creatieve en geëngageerde persoonlijkheid met interesse en respect voor andere culturen 
- Nederlandse taal schrijven en spreken is goed tot zeer goed 
- Kennis Franse taal 
- Ervaring in lesgeven is een pluspunt 
 
Aanbod en voordelen 
Een toffe en leerrijke ervaring als vrijwilliger. Ondersteuning door het educatieve team van Mangoboom in 
Bloei. Onkosten- en vrijwilligersvergoeding  
 
Interesse? Stuur dan je gemotiveerde sollicitatiebrief en CV vóór 7 september 2013  naar Angélique Mayele via 
mangoboominbloei@skynet.be of bel voor meer info naar IC 02/557 87 75.  


