
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, grootouders en vrienden, 

Misschien herinnert u zich nog wel de vorige fakkeltochten die door de scholen en de gemeente 

Vorselaar werden georganiseerd? Een massale opkomst resulteerde telkens in een stille optocht 

door Vorselaar. Mensen voor mensen … hartverwarmend!  

Vorselaar toonde telkens zijn hart. 

Vandaag geloven we dat Vorselaar er opnieuw wil  staan als het op solidariteit en samenhorigheid 

aankomt. Met een zesde fakkeltocht willen we opnieuw geld inzamelen WANT armoede mag ons 

niet koud laten. Dit jaar werkt Welzijnszorg nationaal rond het thema ‘Een toekomst zonder 

armoede’. 

 

Heel dicht bij huis willen we met deze optocht opnieuw  ‘Welzijnsschakel ’t Kiertje’ steunen.  

Welzijnsschakels vzw gaat met lokale vrijwilligersgroepen de strijd aan tegen armoede en sociale 

uitsluiting. ’t Kiertje verdient onze aanmoedigingen, onze steun en de harten van velen. 

Mensen voor mensen, daar blijven we ook na 5 jaar voor gaan.  

 

Opnieuw zullen we de handen in elkaar slaan en samen iets kunnen betekenen voor onze 

samenleving.  

 

We hopen u zeker te mogen verwelkomen op de zesde fakkeltocht die doorgaat op vrijdag 16 

oktober 2015. 

We verzamelen op de speelplaats van de lagere school  Windekind om 18.00 uur.  

Na een stille optocht door het dorp kan u genieten van een heerlijke tas soep, een stukje cake, … 

Op deze manier steunt u ’t Kiertje niet alleen financieel maar moedigt u hen aan om verder te doen. 

 

Lees snel door voor meer informatie over de fakkeltocht! 

We hopen stiekem natuurlijk op een nog grotere opkomst dan vorige keren … u komt toch ook? 
 

Alvast bedankt en hopelijk tot dan! 

Duizendpoot, Wervetuin en Windekind i.s.m. de gemeente Vorselaar  en Welzijnsschakel ’t Kiertje 

We bedanken nu al graag de vele vrijwilligers voor de steun die we mochten genieten bij het op touw 

zetten van deze fakkeltocht. Er kunnen er nog altijd bij! Geef maar een seintje aan de klasleerkracht! 

    Wie zijn deur op een kiertje zet, 

    opent zijn hart voor aparte verhalen  

    van bijzondere mensen. 

    Wie zijn deur op een kiertje zet,  

    toont ook zijn eigen kwetsbaarheid. 

    Wie zijn deur op een kiertje zet, 

    Verrijkt zich elke dag. 

 



 

 

 

 

 

 

 

18.00  - Verzamelen op de speelplaats van WINDEKIND 

     waar fakkels worden verkocht t.v.v. ’t Kiertje    

                         Vorselaar 

  - lied door alle kinderen 

  - duiding van deze actie  

18.45  - FAKKELTOCHT DOOR VORSELAAR 

  Deze tocht is zeer toegankelijk! Ook mensen met buggy’s en rolwagens kunnen dus  

  mee opstappen in deze tocht.  

  Met dank aan de politie die ons veilig door Vorselaar gidst! 

 

Aan alle kinderen die mee opstappen vragen we om een zaklamp mee te brengen. 

Omwille van veiligheidsredenen verkopen we dit jaar enkel fakkels aan volwassenen.  

Voor de kinderen voorzien we kleurrijke ledlampjes waarmee ze kunnen opstappen 

in de fakkeltocht en zo hun steentje kunnen bijdragen.  

 

20.00 - SOEP / Fruitsap Oxfam / koffie en thee Oxfam/ 

    cake en VERSE WARME CHOCOMELK 

  Vooral het samen steun betuigen en samen solidair zijn, vinden we hier belangrijk. 

  Er worden daarom geen alcoholische dranken of frisdranken geschonken. 

 

 
  

 

 

BELANGRIJK 

Bij regenweer heten we iedereen van harte welkom in de refter van de lagere 

school ‘Windekind’. Op deze manier kan alles toch gewoon doorgaan en maken we 

er samen een onvergetelijke zesde editie van! 

U bent toch ook van de partij ? 

 

 

 

 

 



Naast de soep en de (h)eerlijke drankjes bieden 

we graag een stukje cake aan na de fakkeltocht 

(uiteraard aan een zacht prijsje). 

 

U raadt het al, Wij zijn op zoek naar bakkers!  

U hoeft zeker geen volleerd patissier te zijn om 

ons te helpen hoor. 

Vul gewoon onderstaand strookje in en bezorg het 

via uw kind aan de klasleerkracht. 

 

Heel veel dank!!! 

 

U bent helaas niet vrij op vrijdag 16 

oktober 2015 maar wil toch uw steun 

betuigen?  Dit kan! 

Voor alle mensen die de fakkeltocht toch 

willen steunen verkopen we steunkaarsjes. 

 

Een steunkaars kost € 2 en ontvangt u door 

heel eenvoudig bovenstaand strookje in te 

vullen. 

 

Heel veel dank!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mama, papa, oma, opa of ……………………….. van ………………………………………………………………………………… 

bakt graag een cake (of ander lekkers) en bezorgt deze aan één van de helpers voor de aanvang van 

de fakkeltocht op vrijdag 16 oktober 2015. 

 

 

 

De familie …………………………………………………………………………………….. koopt graag ………… steunkaarsjes  

t.v.v. de fakkeltocht ‘Een toekomst zonder armoede’. 

De steunkaarsjes mogen bezorgd worden via …………………………………………………………. uit klas ……………. 


