
         
  

Drie wereldburgers op vier komen in grote problemen bij de minste tegenslag. Voltijds werken, toch arm zijn. 
Ziek worden en je behandeling niet kunnen betalen. Ontslagen worden, je oogst vernield zien of je handel 
zien instorten en geen inkomen hebben. Een leven lang werken en geen pensioen krijgen. Werkelijkheid 
voor ruim 5 miljard mensen!   
 
Meer info of zelf iets organiseren? Kijk op www.socialebescherming.be of loop langs in de bibliotheek. 
Beweeg mee voor sociale bescherming. Bekijk alvast dit filmpje (en deel het met familie en kennissen): 
https://www.youtube.com/watch?v=1mlMcM_-pH4.  
 

11.11.11 in TIENEN 
 

Zondag 8 november - 14u (Natuur.Huis De Gors, Metselstr.75  Vissenaken)   
NOORD-ZUID WANDELING met aandacht voor duurzame ontwikkeling 
Initiatief van 11.11.11 Tienen en Natuurpunt Tienen. Zo’n 10 km stappen in de mooie Vissenaakse 
omgeving, met aandacht voor landschap en duurzame ontwikkeling. Verwarmende tussenstop bij Yggdrasil. 
 

Woensdag 11 november van 8 tot 11u in Sint-Alexius, Veldbornstraat 26 
(H)EERLIJK ONTBIJTBUFFET met lekkere producten van hier en elders 
Oxfam Wereldwinkel Tienen organiseert al voor de 5e keer t.v.v. 11.11.11. 
Deelname: Volwassenen: € 10 – Kinderen (3-10 jr): € 5. 
Iedereen welkom, om goed te kunnen organiseren wel vooraf inschrijven per mail (tienen@oww.be), op tel. 
0479-24.45.07 (Liesbeth) of in Wereldwinkel Tienen - liefst tegen 3 november. 
 

Woensdag 18 november om 20u in de Bibliotheek, Grote Markt 3 Tienen 
INFO-AVOND over ‘Sociale Bescherming’   
Koen Detavernier (11.11.11) illustreert met film, beeld & uitleg hoe dat zit wereldwijd en geeft antwoord op 
uw vragen.  Inkom gratis, iedereen welkom.  
 

November:  ‘In de Kijker’ in de Bibliotheek (Gr. Markt 3) over internationale samenwerking, eerlijke handel, 
culturen van overal en duurzame ontwikkeling.  
 

3-30 november:  ’11.11.11-wedstrijd’-stand in Bibliotheek, CC De Kruisboog en Oxfam Wereldwinkel 
Tienen (Beauduinstraat 21) en op www.tienen.be. 
 

Info 11.11.11 Tienen: Hendrik Decroos (11.tienen@gmail.com - 0485/83.66.90)  
 

11.11.11 in HOEGAARDEN 
 

Zondag 8 november – 14u: 11.11.11 Wandeling. Vertrek St-Janscollege Meldert (Waversestwg 1 Meldert) 
Bij minder goed weer, is er een weerbestendig alternatief voorzien op het St-Janscollege van Meldert. 
Een initiatief van 11.11.11 Hoegaarden en de GROS Hoegaarden t.v.v. 11.11.11 projecten. 
Deelname: 3 € ten voordele van 11.11.11 (warme drank inbegrepen). Voorzie aangepast schoeisel. 
 

Vrijdag 20 november – vanaf 21 uur: FUIF 11.11.11 in het PAENHUYS  
 

6-15 november: huis-aan-huis omhaling. 
November: Tentoonstelling in de Bibliotheek van Hoegaarden, op 11 november ook in het Gemeentehuis. 
 

Info 11.11.11 Hoegaarden: Greet Van Cauwenberge (greetvancauwenberge@hotmail.com)  
 

11.11.11 in BOUTERSEM 
 

Vrijdag 6 november – 20  uur QUIZ in de Gemeentelijke Feestzaal (Kerkomsesteenweg 45 Boutersem). 
Door OWW Boutersem t.v.v. 11.11.11. Info & inschrijvingen: boutersem@oww.be of JP Mart 016/72.05.85). 
 

Info 11.11.11 Boutersem: Jean-Pierre Mart (jp.mart@skynet.be - 016/72.05.85) 
 

11.11.11 in GLABBEEK 
 

Zaterdag 7 november – 17-21 uur in zaal Solveld (Wever): BUFFETAVOND (info: 0475/67.17.95) 
Zondag 8 november – 17-21 uur in JH De Bunker (Glabbeek): SPAGHETTISOIREE (info: 0497/26.17.10) 
 

Info 11.11.11 Glabbeek: Martine Geens (martine.geens@gmail.com) 

https://www.youtube.com/watch?v=1mlMcM_-pH4

