
Week 38 – nummer van 21 september 2022 

van Don Bosco Buizingen voor Sint-Martinus Halle 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



IEDEREEN DIGITAAL? 

 

 
 

Onze wereld digitaliseert razendsnel. We doen er allemaal aan mee. 

Wel of niet digitaal actief zijn, is geen zwart-wit verhaal. De verschillen hebben niet enkel te maken 

met interesse of zin om iets nieuws te leren. Ze weerspiegelen ook de bestaande ongelijkheid in 

onze samenleving. Zo lopen mensen met een laag inkomen een hoog risico op digitale uitsluiting. 

Het probleem is dat niet iedereen verbonden is.  

Met de nieuwe campagne brengt Welzijnszorg de impact van digitalisering op het leven van mensen 

in een armoedesituatie onder de aandacht. We willen een samenleving die iedereen betrekt: digitaal 

actief of niet, we laten niemand achter. 

Je kan de campagne ontdekken tijdens het startmoment op dinsdag 11 oktober in Wemmel. 

https://welzijnszorg.be/startmoment-wemmel 

 

 

 

VOORBEREIDING ADVENTSLITURGIE 

Iedereen digitaal? 

Met de nieuwe campagne brengt Welzijnszorg de impact van digitalisering op het leven van mensen 

in een armoedesituatie onder de aandacht. 

Het probleem is dat niet iedereen verbonden is.  

We willen een samenleving die iedereen betrekt: digitaal actief of niet, we laten niemand achter. 

We bereiden de adventsliturgie voor op maandag 17 oktober om 20 uur in de Don Bosco lokalen. 

Heb jij er ook zin in? 

Hartelijk welkom. 

 

 

 

KLIMOPPERSNIEUWS 

Sta je alleen en zoek je op een spontane wijze contact met andere alleenstaanden uit eigen streek? 

Klimop biedt toegankelijke activiteiten aan om op ongedwongen wijze alleenstaanden samen te 

brengen. Alle info bij Jacqueline tel. 02 356 65 34. 

Zaterdag 24 september om 15 uur in ‘Park’s café’ hoek Basiliekstraat en Park Halle – info bij 

Georgette 0478 46 59 59. 

https://welzijnszorg.be/startmoment-wemmel


Zondag 25 september Daguitstap naar zee; vertrek station Halle 9u20 via Brussel naar 

Blankenberge. Wandeling volgens de weergoden. Inschrijven bij kernleden. 

Zondag 2 oktober: ‘Halle on foot’. Wandelroute in het kader van de renovatie en herbestemming 

van voorname gebouwen binnen het Halse stadscentrum. 4 of 5 km. Afspraak aan parking station 

Huizingen om 13u30. Start wandeling om 14 uur aan de Basiliek. Info: Geogette 0478 46 59 59. 

  

 

 

VIERINGEN 

DON BOSCO BUIZINGEN 

Zondag 25 september 

10.00 u. Viering 

 

 


