LICHTJESSTOET en WINTERMARKT
Vrijzinnig Willebroek organiseert op zondag 16 december 2018
voor de 4de maal een ‘Lichtjesstoet’ tijdens de stemmige
Wintermarkt op het Van Landeghemplein te Willebroek.

Dit evenement maakt deel uit van ‘De Warmste
Fakkeltochten', die elk jaar in verschillende steden
mensen op een gezellige manier samenbrengen in
donkere winterdagen en waarbij alle opbrengsten naar
een goed doel gaan in het kader van ‘De Warmste
Week’ van Music For Life.
‘De Warmste Fakkeltochten’ zijn een initiatief van
Humanistisch Verbond Provincie Antwerpen en
huisvandeMens/deMens.nu

Wat valt er te beleven?
Vanaf 14 u kan je aan de stand van Vrijzinnig Willebroek terecht voor een hapje, een
drankje en een gezellige babbel. Wandel langs de talrijke kraampjes en snuif de
sfeer op van de kerst- of wintermarkt.
Om 17u vertrekt de ‘Lichtjesstoet’ voor een muzikale optocht langs de kraampjes van
de Wintermarkt en door de centrumstraten van Willebroek.
De muzikanten van Percussie-ensemble Deugd & Vlijt zorgen opnieuw voor de
muzikale omlijsting met swingende deuntjes die door jong en oud worden
meegezongen.
Traditiegetrouw houden we even halt bij de gemeentelijke kerstboom voor een
fotoshoot.
Na de lichtjesstoet of lampionnentocht kan je heerlijk nagenieten met warme
hotdogs, frisdranken en geestrijke dranken aan het kraam van het Humanistisch
Verbond.

‘De Warmste Week’-campagne van Music for Life.

De ‘Lichtjesstoet’ en het gekozen goede doel zijn vooraf geregistreerd bij ‘De
Warmste Week’-campagne van Music for Life.
De opbrengst van de verkoop van hapjes, drankjes, lampionnetjes ,… wordt integraal
geschonken aan dit goede doel.

Een warme oproep!
Vrijzinnig Willebroek wil de ‘Willebroekse Warmste Lichtjesstoet’ laten uitgroeien tot
een evenement waar niet alleen de kinderen met blinkende oogjes naar uitkijken,
maar waaraan ook hun ouders, sympathisanten en allen die het gekozen goede doel
een warm hart toedragen, graag willen deelnemen.
Daarom nodigen wij iedereen uit om mee te stappen in de lichtjesstoet op zondag 16
december en om op die manier uw steentje bij te dragen aan ‘De Warmste Week’campagne van 2018.

Hoe kan je deelnemen?
Info via: www.dewarmstefakkeltocht.be
Via een klik op de afbeelding van de ‘Vredesbrug’ van Willebroek surf je naar de
desbetreffende fakkeltochtpagina, waar je alle praktische informatie vindt en ook
meteen kunt inschrijven of ons goede doel kan steunen via een gift.
Een beeldverslag van vorig jaar vind je via
http://www.hvv-provincie-antwerpen.be/mfl-en-fakkeltochten-2017.html
Meer informatie nodig? Mail naar de secretaris van Humanistisch Verbond
Willebroek: vera.vanepperzeel@rvl.be.

