WELK TEAM
LOOPT DE MEESTE

RONDJES?

zaterdag 9 juni 2018
TWEEDE EDITIE 14 - 18 uur

4-uren-loop met estafetteteams • prijs voor team met de meeste rondjes
GA DE UITDAGING AAN en loop samen met
vrienden, buren en/of familie zoveel
mogelijk rondjes tijdens de LIA LOOP! Met
de opbrengst van dit event kunnen ook de
jongeren van LIA vzw zich aansluiten bij
vrijetijdsclubs of tijdens schoolvakanties
op kamp gaan. Deelnemen kost 40 euro
per team. Afspraak aan Sombekedries
in Waasmunster! Alle info: www.vzwlia.
be, info@vzwlia.be, 052 46 04 27 of
Facebook ('LIAloop').

OPGELET, de inschrijving is pas definitief
na ontvangst van het inschrijvingsgeld
(40 euro) op rekeningnummer BE29
2930 0647 0864 met de vermelding
'LIAloop + naam kapitein'. Er kunnen
maximaal 30 teams deelnemen.

SCHRIJF JE TEAM IN via www.vzwlia.be
voor donderdag 7 juni middernacht.

max. 6 personen/team • EHBO-post
water & fruit voor alle deelnemers
• LIA-bar voor alle supporters
•
•

OOK KIDSRUN!
INSCHRIJVEN?
• Recreatieve run voor kinderen
van 6 jaar t.e.m. 11 jaar
• Van 13 tot 13.50 uur
• Daginschrijving: €2
• Beloning voor elk kind
• Obstakelspringkasteel CM
DANKZIJ jullie sponsoring en sportieve inspanningen vorig jaar konden... MOZAÏEK en DOMINO
op kamp, AL PASO naar Bobbejaanland, CAMINO naar Planckendael, EPSILON naar Plopsaland,
ALESTO naar de kerstmarkt in Brussel en VIA naar een pretpark. Bovendien kon DE MORGENSTER
fitnesstoestellen aankopen! SPONSEREN KAN NU OOK VIA ONZE WEBSITE OF TELEFONISCH.

jongeren en hun gezinnen in een
problematische leefsituatie. Onze
hulpverlening kan diagnostisch en/of
begeleidend zijn en is gericht op een
betere deelname aan de samenleving.
Onze hulpverleners gaan langs bij
de jongeren of gezinnen thuis of
nodigen hen uit in één van onze
afdelingen. Daarnaast bieden wij ook
dagbegeleiding aan of een verblijf
in één van onze leefgroepen of op
studio. LIA vzw is werkzaam in de
regio Waas en Dender en heeft zijn
hoofzetel in de Smoorstraat 8 in
Waasmunster.

SAVE
THE DATE

PASTAKRAAM VANAF 12U.
Onder de projectnaam ‘Tussen Dries en
Durme’ wordt de voormalige kloostertuin
van LIA vzw getransformeerd tot
een semipubliek park. Doorheen de
LIA-tuin verbindt een nieuwe trage
weg, Drieswegel, de Sombekedries,
Benedendries en Durme met elkaar en
leidt wandelaars naar het Beerkaaihuisje
dat eveneens volledig wordt opgeknapt.
De jongeren van LIA helpen hieraan mee!
Eens afgewerkt zal het huisje hen een
geborgen plek bieden. Wandelaars zijn
nu al welkom in onze LIA tuin.

* woensdag 18 april *

BUITENSPEELDAG

* weekend 20-21 oktober *

OPENINGSFEEST LIA-TUIN

'Tussen Dries en Durme' wordt gerealiseerd in opdracht van LIA vzw, de gemeente Waasmunster en
Regionaal Landschap Schelde-Durme met financiële steun van Vlaanderen en de Provincie OostVlaanderen in het kader van de maatregel voor plattelandsontwikkeling 'Platteland Plus'.

V.U. S. DERIEMAEKER, VZW LIA, SMOORSTRAAT 8, 9250 WAASMUNSTER

LIA vzw bestaat uit Beaufort en De
Morgenster. Wij begeleiden kinderen,

