De vzw Ambras overhandigde een cheque van 1.500 euro aan therapeuten Tinneke en Hannah van groepspraktijk De Stap uit Mollem. De vzw
Ambras werd eind 2011 opgericht door zes mensen die vonden dat het
tijd werd om iets extra te doen voor mensen met een beperking. Binnenkort wordt dankzij vzw Ambras een initiatief naar kinderen met autisme
gestart. De vzw Ambras hoopt zoveel mogelijk mensen te helpen en kan
rekenenopvelevrijwilligers.Info: www.vzwambras.be. Foto Mozkito (WDS)
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Nieuwjaarsreceptie van Open Vld verwelkomt Annemie Neyts

VLEZENBEEK

Scrabbleb
bloemetje

Op de nieuwjaarsreceptie van Open Vld kwam
ook Annemie Neyts even langs. De zaal Parecia
inLeerbeekliepaardigvoltijdensdenieuwjaarsreceptie van de Gooikse Open Vld. Daarnaast
mocht de pas verkozen voorzitter Laeticia Ceci

ooknoganderemensenverwelkomenzoalsLuc
Van Biesen en Irina De Knop burgemeester van
Lennik.
«Als ik hier eens rond mij kijk dan moet ik vaststellen dat de zaal hier vanavond meer dan vol
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zit. We gaan dan ook met veel vertrouwen naar
de verkiezingen, maar vandaag is het eerst nog
een beetje feest vieren voor het nieuwe jaar»,
aldus Ceci.

Vic Feytons Erediploma voor
organist Jozef Sluys
HetDavidsfondsvanSint-Pieters-LeeuwkendehetVicFeytonsErediploma toe aan organist Jozef Sluys uit Vlezenbeek. Het diploma wordt elk
jaar uitgereikt aan mensen die de gemeente op cultureel vlak op de kaart
zetten. Jozef Sluys was jarenlang de organist van de Sint-MichielskathedraalinBrussel.AlsartiestvanwereldniveautradhijopvandeVerenigde
Staten tot Nieuw-Zeeland, van Mexico tot Zuid-Afrika en tot in de vroegere Sovjet-Unie. Eind 2012 rondde hij zijn artistieke loopbaan af. Zijn
echtgenote nam op de nieuwjaarsreceptie van het Davidsfonds de prijs
in ontvangst. Foto Mozkito (BKH)
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Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia or

De Koninklijke Harmonie Sinte-CeciliaHalleorganiseert op
1 februari een muzikaal feest.
Het jaarlijkse winterconcert
staat garant voor een aangename avond. Ook nu weer
brengt het orkest een gevarieerd programma: Van ‘Romeo
and Juliet’ van Nino Rota tot
‘How to train your dragon’ van
John Powell. Ook het jeugdorkest ‘t Harmonieke maakt zijn
opwachting. Het concert start
om 19.30 uur in cultuurcentrum ‘t Vondel. Kaarten zijn in
voorverkoopbeschikbaarvoor
7 euro bij muzikanten en bestuursleden via 02/306.62.24
(vanaf 18 uur) of www.khhalle.be. Aan de kassa kost een
kaart10euro. Foto Mozkito (BKH)

SINT-PIETERS-LEEUW

Hub Moonen en Rita
JanDesmethvanSint
voor de scrabblewee
georganiseerd. Hub
en kan sinds kort ook
zevenhonderdschoo
om hen creatief te ler

