Bij iedere kerstboom vind je één kerstfiguurtje dat je kan afvinken hieronder.
Vind jij ze allemaal?

✓

VU: Schepen Ine Somers, Grote Mart 1, 9100 Sint-Niklaas

Wandelbingo

HARTVERWARMENDE
WINTERWANDELING
Verrassende verhalen van hier,
voor goede doelen van hier.

Deel je mooiste
wandelmoment.
Maak een foto of filmpje
bij je favoriete boom en tag
@ontdeksintniklaas

Meer beleven in Sint-Niklaas? Blijf op de hoogte via www.ontdeksintniklaas.be
en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Samen houden we het veilig. Kom met maximum 4 personen wandelen.
Draag een mondmasker. Hou 1,5 meter afstand. Denk aan de avondklok die
vanaf middernacht ingaat.
KOM MAAR EENS...

Hartverwarmende Winterwandeling
Samen met jou blikken we graag terug op een bewogen, maar vooral warm en
solidair jaar. Deze winterwandeling van ongeveer 3 km neemt je mee langs 13
hartverwarmende verhalen van Sint-Niklazenaren. Dwaal gezellig langs de
verrassende kerstbomen waar telkens een uniek verhaal te horen is en beleef
met je oren én ogen de sfeer van eindejaar en de warmte in onze stad.
Vanaf vrijdag 18 december tot en met zondag 10 januari.
Telkens van 16u tot 22u.
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Stadhuis
Jef Burm Park
Castrohof
Gerdapark
Gorinchemstraat 21
H. Heymanplein
Grote Markt
Stationsstraat
Casinopark
Stationsplein
Regentieplein
Mercatorpark
Houtbriel
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Nu je toch onderweg
bent, let dan zeker op
de mooie kerstetalages.
Bloemenkunstenaar
Daniël Ost heeft een aantal
prachtexemplaren ingericht. Kan jij ze vinden?
Meer info via
www.ontdeksintniklaas.be
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5 warme zorginstellingen
uit Sint-Niklaas in de kijker
Sint-Niklaas telt veel straffe zorginstellingen die het voorbije jaar in de vuurlinie
van de coronacrisis stonden. Tijdens deze warme wandeling zetten we Vesta,
De Klokke, Dagcentrum Sint-Niklaas, Bijs en Het Veer in de spotlights. Deze
vijf organisaties hebben allemaal hetzelfde doel: mensen met een mentale
en/of fysieke beperking ondersteunen en een warme thuis bieden.
Vesta vzw ondersteunt
personen met een beperking om samen met hun
familie en netwerk hun
levenskwaliteit te verbeteren.
De Klokke vzw biedt
woon- en dagondersteuning aan op maat van personen
met een beperking.
Ze streven naar een inclusieve samenleving waarin hun bewoners kunnen
groeien en op een actieve en kwalitatieve manier kunnen deelnemen aan
het dagelijkse leven.
Het Veer is een samenwerkingsverband tussen een Centrum voor
Ambulante Revalidatie
(CAR) en een therapeutisch (kinder)
dagverblijf waar kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen
terechtkunnen.
Dagcentrum
Sint-Niklaas vzw
organiseert dagbesteding voor volwassenen met
een beperking die niet kunnen worden tewerkgesteld in een beschutte
werkplaats.

Bijs vzw is een open huis
waar mensen met een
verstandelijke en/of
motorische beperking
dag en nacht kunnen verblijven.

Draag jij jouw
steentje bij aan
hun werking?
Deze opmerkelijke zorginstellingen kunnen jouw steun vandaag meer dan ooit gebruiken.
Je kan een centje doneren
via de QR-code die je vindt
aan iedere kerstboom of via
een overschrijving naar BE59
0910 2239 7026. De opbrengst
wordt achteraf gelijk verdeeld.
Een warme dankjewel!

