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VRT NWS Connect is het initiatief van VRT NWS ten voordele van 12 

goede doelen van De Warmste Week. Vzw OSTC is er daar eentje 

van! 

De opbrengst van dit event gaat integraal naar de 12 gekozen 

goede doelen van onze sprekers. Niemand minder dan Wim De 

Vilder en Loufti Belghmidi hebben onze vzw uitgekozen! 

VRT NWS Connect biedt de bezoeker een gevuld programma vol 

talks, workshops en interessante ontmoetingen met nieuwsmakers. 

Je kan ook op de marktplaats komen experimenteren en 

ontdekken hoe nieuws wordt gemaakt. 

VRT NWS Connect is een groots evenement met 4 events op 4 

verschillende locaties, telkens van 16 tot 23 uur:  

 op 22 november in Antwerpen 

 op 28 november in Hasselt (Campus Diepenbeek) 

 op 4 december in Kortrijk  

 op 5 december in Gent 

Meer info op vrtnwsconnect.be 

 

VRT NWS Connect op 22/11, 28/11, 4/12 en 5/12 

 

 

Surf naar de website 
https://dewarmsteweek.
stubru.be/goededoelen

/overdruksyndroom-
tarlov-cysten 

Voor het laatste 
overzicht van alle acties 
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Vzw overdruksyndroom en Tarlov cysten 

De Warmste Week voor OSTC 

 Wij doen mee aan de Warmste Week van Music for Life, 

georganiseerd in samenwerking met Studio Brussel! Daarom was het 

even wachten op onze nieuwsbrief. Met veel trots stellen we jullie in 

deze nieuwsbrief alle acties ten voordele van vzw OSTC voor! 

 

Wat je hier leest is niet alles: er zijn al heel wat acties achter de rug, 

zoals een wafel- en truffelverkoop en een wijnverkoop. En enkele 

leden en sympathisanten verkochten samen met hun kids ook 

lekkernijen in scholen, tijdens de verkiezingen en deur-aan-deur. 

Alvast bedankt voor jullie inzet!  

 

Heb je zin om ook nog de handen uit de mouwen te steken en iets 

te organiseren, voeg het dan toe op de website.  

 

Jeneverbar – Davidsfonds Bierbeek 

Wij doen mee aan de Warmste Week van Music for Life, georganiseerd 

in samenwerking met Studio Brussel! Daarom was het even wachten op 

onze nieuwsbrief. Met veel trots stellen we jullie in deze nieuwsbrief alle 

acties voor die op til staan.  

Heb je zin om ook nog de handen uit de mouwen te steken en iets te 

organiseren, voeg het dan toe op de website.  

In de tussentijd hebben jullie allemaal onze brochure ontvangen. Wie 

Naast de opbrengst van hun wijnverkoop, schenkt Davidsfonds 

Bierbeek de opbrengst van hun jeneverbar aan vzw OSTC: 

 op 19 december: kerstconcert 

 op 20 december: Urban Trail in Bierbeek 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fhetvooruitzicht.vrtnws.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Fevent--full%2Fpublic%2Fevents%2Fwim_de_vilder.jpg%3Fitok%3DJRRMVV4F&imgrefurl=https%3A%2F%2Fhetvooruitzicht.vrtnws.be%2Fwim-de-vilder&docid=PUL7NODdiwmsoM&tbnid=FY8xPYOkB_uh7M%3A&vet=10ahUKEwiW-onFjtneAhWMJlAKHSmVCUgQMwg_KAEwAQ..i&w=800&h=800&bih=510&biw=1163&q=wim%20de%20vilder&ved=0ahUKEwiW-onFjtneAhWMJlAKHSmVCUgQMwg_KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fhetvooruitzicht.vrtnws.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Fevent--full%2Fpublic%2Fevents%2Fwim_de_vilder.jpg%3Fitok%3DJRRMVV4F&imgrefurl=https%3A%2F%2Fhetvooruitzicht.vrtnws.be%2Fwim-de-vilder&docid=PUL7NODdiwmsoM&tbnid=FY8xPYOkB_uh7M%3A&vet=10ahUKEwiW-onFjtneAhWMJlAKHSmVCUgQMwg_KAEwAQ..i&w=800&h=800&bih=510&biw=1163&q=wim%20de%20vilder&ved=0ahUKEwiW-onFjtneAhWMJlAKHSmVCUgQMwg_KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/vrt-nws-connect/vrt-nws-connect-sprekers/wim-de-vilder/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/vrt-nws-connect/vrt-nws-connect-sprekers/wim-de-vilder/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/vrt-nws-connect/vrt-nws-connect-sprekers/loutfi-belghmidi/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/vrt-nws-connect/
https://dewarmsteweek.stubru.be/goededoelen/overdruksyndroom-tarlov-cysten
https://dewarmsteweek.stubru.be/goededoelen/overdruksyndroom-tarlov-cysten
https://dewarmsteweek.stubru.be/goededoelen/overdruksyndroom-tarlov-cysten
https://dewarmsteweek.stubru.be/goededoelen/overdruksyndroom-tarlov-cysten
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Tijdens deze week organiseert Syntra, samen met docenten en 

cursisten, heel wat activiteiten op hun campus in Leuven: 

 verkoop kerstkaarten 

 schoonheidsbehandelingen  

 kapsalon 

 culinaire proevertjes van de bakkers en koks 

 … 

 

Syntra Leuven – 1 tot 7 december 

 

 

 

Glühwein for OSTC op 8 december te Rillaar 

 

 

Pompoenverkoop - tot 1 december  

 

 

Verkoop van pompoenen, butternuts en spaghettipompoenen te Baal, Bossepleinstraat 15 

(Tremelo).  

 Zorg Leuven – Chocomelk, speculaas en soep 

 Zorg Leuven houdt verschillende acties: 

 Chocomelk for life - 3 tot 6 december op willekeurige plaatsjes in Leuven 

 Speculaasverkoop - 5 december van 12 tot 15 uur in dienstencentrum Edouard Remy 

 Soepmarathon 

o 26/11 tot 2/12 - dienstencentrum Ter Putkapelle 

o 3/12 tot 8/12 - dienstencentrum Ruelenspark 

o 1/12 tot 16/12 - dienstencentrum Ter Vlierbeke 

 

 
Tijdens de kerstmarkt die plaatsvindt aan café ’t Kapelhof te Rillaar van 14 tot 23 uur.  

De opbrengst hiervan gaat integraal naar de vzw. 

 Lekkernijen op de kerstmarkt te Hoegaarden op 16 december 

 Van 10 tot 24 uur: verkoop van wafels, snoepzakjes en chocolade-zeevruchten op de kerstmarkt in 

Hoegaarden 

 

Kaasplateaus voor vzw OSTC te Woluwe op 20 december 

 
Van 16 tot 18.30 uur verkoopt de leerlingen van het Meertalig Atheneum Woluwe kaasplateaus 

aan ouders van de leerlingen en aan kennissen. Zo helpen ze een oud-leerkracht in haar strijd 

tegen deze ziekte. 

 
Gospelkoor in hartje Leuven op 22 december 

 
De Gospelrats zingen van 14 tot 17 uur aan het bakkertje in de Diestsestraat in Leuven.  

 

Warmathon in Leuven op 19 december 

 
Van dinsdag 18 december tot en met zondag 23 december is er elke dag in een andere stad een 

Warmathon: je kan lopen, stappen of joggen voor jouw zelfgekozen goed doel. Deelnemen kost 

15 euro, waarvan 10 euro rechtstreeks naar je zelfgekozen goed doel gaat. 

Online inschrijven kan tot 23 uur op de dag voor de Warmathon, zolang er beschikbare tickets zijn. 

Je kan zowel individueel als in groep inschrijven. Indien er nog beschikbare plaatsen zijn, kan je ook 

ter plaatse inschrijven.  

 

https://dewarmsteweek.stubru.be/goededoelen?c=leuven
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ONTDEK ALLE SHOPS  

Loop, wandel en ontdek mee de ongeziene ruimtes van De Borre, het gemeentehuis, de 

voetbalkantine, de kleuterschool, de D’store en nog veel meer. En geniet ondertussen van tal 

van animaties in de ruimtes waar je doorheen loopt. 

Op ons “warm plein “ op de bovenparking van De Borre is straattheater en animatie voor al wie 

niet meeloopt of na het lopen wil genieten van muziek, eten, soep, wijn, jenever of bier. Een 

gezellig samenzijn voor jong en oud! 

Een actie van Sportraad Bierbeek en Bierbeek Loopt 

 19 tot 20 uur 

 lopen of wandelen langs een uniek parcours (1,5 km/ ronde) 

 toegankelijk voor groot en klein 

 1 uur lopen hoeft niet, 1 rondje is al genoeg 

 19 tot 22 uur 

 genieten van straattheater, muziek en lekkers op 'het warm plein' 

De Borre - Speelpleinstraat 10 - 3360 Bierbeek 

Koop je tickets via deze link.: 8 jaar: 4 euro, +18 jaar: 8 euro, gezinskaart: 20 euro 

Urban Trail op 20 december in Bierbeek 

 

Op vrijdag 23 oktober is het Black Friday. Er wordt ondertussen meer aangekocht op Black Friday 

en het aansluitend weekend dan tijdens de hele soldenperiode. De omzet van 1 maand wordt op 

1 dag gerealiseerd. Dus die dag is erg belangrijk voor onze Trooperpagina: 

www.trooper.be/overdruksyndroom! Alle bekende Troopershops doen mee. 

 

Goed nieuws, Sinterklaas hoeft dit jaar niet eens zijn huis uit om de pakjes te vinden!  

Hij gaat gewoon naar www.trooper.be/overdruksyndroom. Daar vind je heel wat leuke shops die 

wellicht hebben wat je zoekt, vaak zelfs voordeliger! 😉 

 Vertel het zeker verder:  

hoe meer kliks, hoe meer extra centjes! 

 

Troopernieuws 

 

In de tussentijd hebben jullie allemaal onze brochure ontvangen. Wie graag een aantal extra 

exemplaren wil, mag ons dat laten weten via mail: info@overdruksyndroom.be 

 

http://links.trooper.be/wf/click?upn=oF9Hs25A04ytul9SvCW-2BL6yZNOfhHXaafGichKeYv8If-2FWD9arypRFxiBH1bx8ih_1wK5EHVKq-2B-2FK-2B3Tt-2BPjfhYrU6L3nuqJJHxy7vtSheH-2BEr6qBGPBofSZcSZw6EmEVwzeCw6iateXJhDHJZu6lY-2F17SEdcvDFgM6GdC4Rg38-2Fa8-2FgJ-2Fn-2Bf30jZ50XqnJ8Sz00eAk2TLWk8OGTm9H5Pd2Oz1VrXC0RHIrI2DWmtn6yErQqETzWdOC3ew3qc-2FoVBiyYQ9nqx3ClDjt-2FNn6JUKlBSJYTWIQD1SqSbE5tUaUDRFwIih7r2rA2Ne2dlFn-2BpBFsSXS8btx3kfPYHe6Ed8pzCWzQQb0kmwD9vgGaKnO-2FoavlCoMvgkXwQpfn0a0NDNBaSkYaaI9ipmc15rEPp0AK404CKCmYlZtoq2m6VDdlK8IEjBb3mQ1i3g0cInpHOPEeh6yTqWvdvCixPQ6ri2OtD3SmqZXyxXvHy2x3-2F21Y-3D
https://apps.ticketmatic.com/widgets/Cc_De_Borre/addtickets?event=10807&returnurl=http%3A%2F%2Fwww.ccdeborre.be%2Fprogramma&flow=basketwithcheckout&accesskey=46feac662f5f001e05e3950a&signature=2536d75c07d5661363423d56ce28ff8d1091a41c9bdd2e97a54f8a063ced0d9c&_ga=2.245646788.1744583829.1542321322-607734491.1540391677#/addtickets
http://www.trooper.be/overdruksyndroom
http://www.trooper.be/overdruksyndroom

