
Week van woensdag Og/lo/l}tot en met ts/to/13
I

gemotive.erd zijn om kwetsbare kinderen extra kansen te geven.
Mensen die een warm hart hebben om kinderen vooruitte'Àelpén.
Mensen diezich wekelijks maandag dinsdagof donderdacvan

l5:Í:-l.,tot Ur5,u. vrij kunnen maken om kináeren te begeËiden b.4
net maken van hun huiswerk. Leeftijd of opleiding speeii geen rol. 

-

ln De Huiswerkklas wordt erhuisweikondèrsteunYni arnËàboa"n
aan,een aantal minder kansrijke kinderen uit onze gëmeeïte.

:t11ï^.,.,ÍP:,ylp zorgt voor een.vrijwiiligerscontiact, vorming en
oe mogetUkheid om ervaringen uitte wisselen met andere
vrijwilligers.
De Oppasdienst
De Oppasdienst zoekt een vrijwilliger die Tich wil inzetten als

:?lt19.U ujil 6l-jarige man die naien tange revalidatieterugthuis
woont (in-Sijsele). Kunt u zich vrijmaken op'een weekdagtussen r7
en t9 u. of in het weekendtussen r4 en r7 u.? Voelt u zich"góepen
om ervoorte gaan ? Neem dan vriibliivend contact oo.
Voor contact, vragen of meer info: Viilwilligerscentrile Knokke_
Heist Meerlaan 32 - T05o630430 - vrÍjwill:rgerscentráleóknokke_
netst.De oï www.vrijwilligerscentraleknokke-heist.be

Op donderdag ro oktobervindt in CC Scharpoord een lezing plaats
doorThierry Marechal over biovoeding. Deiezine iret aàtiïrlf
,,Biologisch... zo logisch ? ?" belicht de óeerwaarÍe van Uioiá!ische
voeding, illustreeÉ.hoe gezonde.voeding kan bijdragen tot betere
sportprestatíes en legt uit hoe men op eén gezóde-manier kan
afslanken. U wordtvérwadhtom zo Jur. oeltoegin! iici.iis.
ThierryMarechal is.een gereputeera spreter Ànïi;i.,t,il' 

-.
Thierry Marechal is.een gereputeerd spreker enïi;;ii;j;- -

oprenlngen.meer dan op actuele wijze op de hoogte van hoeoprenlngen.meer dan op actuele wijze op de hoogte van ho
sporters tot betere spoÉprestaties kunnón komeídoor een
gezonde voeding afte stemmen op hun gezondheid.gezonde.voeding afte stèmmen op hun gezondheid.
Als begeleidervantopspoÉerc in basketËal, E
triatlon, atletiek, voeibà1, gevechtssporten,
powerliften... stond hij mee aan de basis van
vele (inter)nationale titels, waaronder zz
wereldkampioenstitels. Betere
sportprestaties, afslanken op een gezonde en
blijvende wijze, stamcellen, kankeïpreventie
op natuurlijke wijze, kankeÉherapièën...
komen allemaal aan bod. Ook kurit u er al uw
vragen kwijt.


