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Schrijf in
deze krant!
Wil je reageren op onze mening
of één van de artikels in de krant?
Wil je ons iets vertellen over een
boek dat je las? Heb je misschien
een leuk verhaal over jezelf?
Schrijf dan je eigen tekst voor
Wablieft en stuur die naar ons.
Iedere tekst is mooier met een
foto erbij. Dus heb je een foto bij
je tekst, stuur die dan samen naar:
kranten@wablieft.be

25 jaar Persephone
W ablieft kreeg
een brief van Rita
Mampaey. Zij is lid
van Persephone. Dat
is een vereniging voor
vrouwen met een
handicap of een zware
ziekte. Eind september
vierde Persephone
feest. Want de
vereniging bestaat 25
jaar. Rita vertelt ons
erover.

Of stuur een brief naar:
W ablieft - lezers
Frederik de Merodestraat 27
2800 Mechelen

De voorzitter opende het feest. Ik mocht
zelf ook vertellen hoe dit hele project
gegroeid was. We toonden een stukje
geschiedenis over de Griekse godin
Persephone. En we vertelden over wat
onze vereniging allemaal doet.
Bruno Verheyden zorgde voor een lied.
We mochten door corona niet samen
zingen. Maar we klapten en bewogen mee
vanop onze stoel.
Nelle Hens en Sarah Lederman (van
ONTMOET) maakten samen de film
'Bewogen dromen'. Ze gingen bij mensen
thuis filmen. Mensen vertelden over hun
dromen. N elle nodigde hen uit om te
dansen of te bewegen.
Het was een leuke dag met een mooi
einde. Maar het is nog niet gedaan: Ann
en Marijke gaan hun sponsor-tocht met de
rolstoel verder uitrijden, als dat weer kan!

Boek van de maand

november
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Elke maand kan je een Wablieft-boek kopen
voor een lagere prijs. Dit keer is dat:

Jelle
Gil vander Heyden
Bestel op: wablieft.be/boeken

Lees een jaar lang Wablieft!
Naam:

Voornaam:

Iedere woensdag de duidelijkste krant

Straat:

bij je thuis, voor maar 34 euro per jaar.

Postnummer:

•

Nummer:

Bus:

.

Gemeente:

.

Telefoonnummer:

.

E-mailadres:

.

Bestel makkelijk en snel via onze website.
Ga naar www.wablieft.be. En kies daar voor kranten.
Opmerking:

•

.

(bijvoorbeeld een ander facturatieadres, ... )

Of bestel met dit formulier.
Vul rechts je gegevens in en stuur dit formulier
naar het adres van Wablieft (zie hieronder). Je krijgt
later een overschrijving om te betalen via de bank.

Adres

Wablieft

Wablieft
F. de Merodestraat 27
2800 Mechelen

Redactie: 015 44 65 07
Boeken: 015 44 65 09
Tekstadvies: 015 44 65 06

(BELGIË)

E-mail: kranten@wablieft.be

Abonnementen

Facturen krant

Telefoon: 015 44 65 10
E-mail: abo@wablieft.be

Abonnementen land
Telefoon: 02 808 21 79

ma - vr: 9.00 tot 15.30 uur
woe: 9.00 tot 12.00 uur

E-mail: klantenservice@
abonnementenland.be

Redactie: Michel Helaers, Dominique Piedfort,
Ruud Meert, Lynn Claerhout
Lay-out: Ibrahim Moumouh \ Strip: Lectrr
Abonnementen: Karina Tuerlinckx \ Druk: Corelio
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