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📣📣📣Lichtjeswandeling!!! 🕯🕯🕯 

Op maandag 23/01/2023 organiseren wij naar ‘jaarlijkse traditie’ in WZC De Winde een 

‘fakkeltocht’ voor onze bewoners.  

Allereerst willen wij alle huizen bedanken die hier vorig jaar aan hebben deelgenomen. 

Er was heel veel respons gekomen, wat ons een zeer warm gevoel gaf! 

Ook dit jaar zullen we in de meeste straten opnieuw passeren tussen 18u en 19u15. 

We vertrekken vanuit De Winde en wandelen de Zérézostraat helemaal uit, vervolgens 

rechtsaf, einde Werftstraat gaan we naar links. Hier zullen we straat Leyndekker inslaan. 

Deze wandelen we uit richting school De Wissel. Hierna wandelen we de Pastorijkluis 

straat aan het school in, tot aan de Pastorijstraat. Hier steken we schuin over naar 

Veldbraak. Op het einde van de straat slaan we naar rechts Mispad in. Nadien steken we 

de Oude Geelsebaan over om via Wijngaardbos en Vest naar Binnenveld te gaan. Aan 

Dongenblok gaan we rechtsaf de straat in. Daarna volgen we de weg rechts richting 

Kabienstraat. Hier nemen we het padje achter de kerk! We zullen via de Leyndekker 

terug de Werftstraat inslaan en onze wandeling eindigen in de Zérézostraat.  

Om onze wandeling helemaal af te maken, zouden wij graag aan de inwoners van deze 

straten, jullie medewerking vragen. Julie zouden ons kunnen helpen door tegen 18u een 

kaarsje voor jullie huis te laten branden. (Opgelet: In sommige straten passeren we 2 

keer.) Onze bewoners zouden het fijn vinden dat de wandelweg mooi verlicht is.  

Bij slecht weer gaat de wandeling niet door.  

Wij willen iedereen vooraf graag bedanken voor de medewerking!  

Voor meer informatie kan u mailen naar info@dewinde.be.  

 

Met vriendelijke groeten,  

De bewoners en het personeel van WZC De Winde 
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