ACTIVITEIT: ARDENNENWANDELING – 17 SEPTEMBER
Wat kan ik verwachten? Na koffie/thee vertrekken we voor een eerste wandeling van ±8 km. Na een
lekkere soep vertrekken we voor een wandeling van ±12 km. ’s Avonds genieten we nog samen van
een lekker avondmaal.
Wanneer? Vertrek om 7u aan de kerk van Zonderschot, waar we samen met de bus vertrekken
richting Ardennen
Waar? Domaine Du Long Pré, omgeving tussen Trois Pont en Stavelot
Kostprijs? €40 voor leden KWB, €45 voor niet-leden. Inbegrepen in prijs: bus, ochtendkoffie, verse
soep ’s middags en avondmaal
Inschrijven tot de bus volzet is!
_______________________________________________________________________________
ACTIVITEIT: TEERFEEST – 15 OKTOBER
Wat kan ik verwachten? Een leuke avond met overheerlijk eten (agnes sorelsoep, buffet van
zalmlasagne, hoevekip, lekkere groentjes met kroketten en rijstpap met vers fruit) en de
mogelijkheid om je benen uit te gooien op de dansvloer.
Wanneer? 15 oktober, om 18u starten we met aperitief
Waar? Zaal Withof
Kostprijs? 25 euro (niet-leden betalen 30 euro). In deze prijs is alles inbegrepen!
Inschrijven tot 8 oktober
_______________________________________________________________________________
ACTIVITEIT: SONNESCHOTWANDELING - 16 OKTOBER
Wat kan ik verwachten? Om de start van het nieuwe wandeljaar te vieren, verkennen we samen de
Sonneschotwandeling. Nadien genieten we samen van kip met champignonsaus en kroketten.
Waar en wanneer? Vertrek is voorzien om 14u15 aan de Kerk van ’t Zonderschot. Vanaf 17u zullen we
kunnen genieten van het lekkere eten in de kleine zaal Withofke.
Kostprijs? 13 euro (niet-leden betalen 15 euro). Kinderen (jonger dan 12 jaar) betalen 5 euro
Inschrijven tot 8 oktober
_______________________________________________________________________________
ACTIVITEIT: FRIKADELLENWANDELING – 10 NOVEMBER
Wat kan ik verwachten? Een leuke wandeling met als vertrekplaats feestzaal de Kasteelhoeve te
Booischot zijn er drie wandelingen uitgestippeld: 8 km, 5 km of 3.8 km. Alle wandelingen zijn buggy

en rolstoelvriendelijk. Nadien kan je genieten van frikadellen met krieken en een stukje taart.
Vergeet je fluo vest en zaklamp niet mee te nemen!
Wanneer? Het vertrek is voorzien vanaf 18.30 uur tot 19.30 uur
Waar? Kasteelhoeve, Hofdreef 1, Booischot
Kostprijs? €8 per volwassene (niet KWB leden betalen €12). Kinderen (tot 12 jaar) betalen 4 euro.
Inschrijven is mogelijk tot 1 november
_______________________________________________________________________________
ACTIVITEIT: BRUNCH – 20 NOVEMBER
Wat kan ik verwachten? Een overheerlijke brunch, startende met een ontbijtbuffet waarna vanaf
11u30 de warme gerechten geserveerd worden. Nadien worden we nog verwend met lekkere
desserts. Volgende dranken zijn inbegrepen tijdens de volledige duurtijd van onze brunch: fruitsap,
chocomelk, koffie, diverse theeën, plat/bruis water. Andere dranken zijn te verkrijgen aan
democratische prijzen.
Wanneer? Van 9u30-14u. Om de gehele brunch mee te maken, raden we je aan om om 9u30 aanwezig
te zijn.
Waar? Zaal Withof
Kostprijs? €23 (niet KWB leden betalen €30) . Kinderen (tot 12 jaar) betalen 10 euro.
Inschrijven tot 14 november
_______________________________________________________________________________
ACTIVITEIT: VIA ON ICE – 20 NOVEMBER
Wat kan ik verwachten? Samen de Heistse schaatsbaan ‘on’veilig maken
Wanneer? Op zondag 20 november tussen 12u en 13u is de schaatsbaan enkel voor ons! Kom dus
zeker op tijd zodat je tijdig het ijs op kan.
Waar? Schaatsbaan Heist op den Berg
Kostprijs? Gratis. Je betaalt €3 voor het huren van schaatsen (graag gepast betalen)
Inschrijven is niet nodig!
_______________________________________________________________________________
ACTIVITEIT: KERSTKRANS MAKEN – 28 NOVEMBER OF 8 DECEMBER
Wat kan ik verwachten? Onder leiding van Kontent and more gaan we samen aan de slag om een
mooie kerstkrans te maken.

Wanneer? Op maandagavond 28 november of donderdagavond 8 december
Waar? Kleine zaal Withofke
Kostprijs? €40 (niet leden betalen €45). Hapje en drankje inbegrepen.
Inschrijven voor 21 november (max 20 deelnemers per avond). Vermeld duidelijk voor welke avond
je wenst in te schrijven.
_______________________________________________________________________________
ACTIVITEIT: TRUFFELS MAKEN - 15/22/29 NOVEMBER
Wat kan ik verwachten? KWB Zonderschot organiseert wederom 3 sessies onder de deskundige
leiding van Freddy, de man die ons eerder al brood leerde bakken en carnavalvlaaikes leerde maken.
Deze keer leren we 2 soorten truffels maken: witte (met mokkavulling) en bruine (met
chocoladevulling met likeur). Duur van deze workshop is ongeveer 2uur en 30 minuten. Meer info te
verkrijgen bij Eric Croonen: 0475999304
Wanneer en waar? Op 15, 22 of 29 november. 29 november gaat enkel door mits voldoende
inschrijvingen. We vertrekken om 18u45 aan de kerk van’t Zonderschot met de fiets naar Freddy
(Herentalsesteenweg-Tapelaarsstraat).
Kostprijs? €8 (€11 voor niet-leden)
Inschrijven tot volzet (max 6 personen met avond) of tot 8 november
_______________________________________________________________________________
ACTIVITEIT: SINTERKLAAS - 2 DECEMBER
Wat kan ik verwachten? De Sint komt binnenkort graag weer samen met één van zijn pieten een
bezoekje brengen aan de brave kinderen van Zonderschot (én ja, ook aan die enkele deugnieten). De
Sint komt langs bij jouw thuis en brengt iets lekkers mee.
Wanneer? op vrijdag 2 december 17.30u en 21.00u. Bij de inschrijving graag vermelden wanneer je
liefst het bezoekje wenst (tussen 17u30 en 19u of tussen 19u en 21u, wij houden hier in de mate van
het mogelijke rekening mee)
Waar? In jouw living, garage, keuken,…
Kostprijs? Gratis voor leden, €7 per deelnemend kind dat geen lid is
Inschrijven tot 25 november met vermelding van aantal kinderen + leeftijd en een leuke anekdote
over de kinderen
_______________________________________________________________________________
ACTIVITEIT: KERSTMARKT – 3 DECEMBER

Wat kan ik verwachten? We gaan met de bus naar de Kerstmarkt in Keulen. We verkennen deze
zowel overdag als wanneer de zon ondergaat (met de mooie kerstlichtjes!). Deze activiteit gaat pas
door wanneer de minimaal 40 deelnemers hebben.
Wanneer en waar? Op 3 december vertrekken we om 7u ’s ochtend aan de kerk van’t Zonderschot.
Hoe laat we terug naar huis vertrekken, wordt gezamenlijk beslist.
Kostprijs? €20 (€22 voor niet leden)
Inschrijven tot 24 november
_______________________________________________________________________________
ACTIVITEIT: OPERETTEGALA - 4 DECEMBER
Wat kan ik verwachten? Samen genieten we van het Vlaams Muziek Theater. Een prachtig concert
met verrassende optredens om even weg te dromen uit de dagelijkse realiteit! Er zijn plaatsen
voorbehouden voor onze KWB-leden
Waar en wanneer? Om 15u in CC Zwaneberg
Kostprijs? €33 voor plaatsen op de parterre, €27 voor plaatsen op het balkon. Bij inschrijving
vermelden
Meer info? Te verkrijgen bij André Van Egdom 0488/569764
Inschrijven tot 2 oktober
_______________________________________________________________________________
ACTIVITEIT: FALOSWANDELING – 11 DECEMBER
Wat kan ik verwachten? Een mooie uitgestippelde wandeling van 5 – 9 – 10 - 12 of 15 km. De
wandeling van 5 km is rolstoelvriendelijk.
Wanneer? Zaal Withof
Waar? Tussen 8u – 15u
Kostprijs? €1.5 (€2 voor niet-leden), kinderen (jonger dan 12 jaar) gratis
Inschrijven is niet nodig
_______________________________________________________________________________
ACTIVITEIT: KERSTFEEST – 16 DECEMBER
Wat kan ik verwachten? Een avond van gezellig samenzijn met een heerlijk kerstmenu,
aangepaste kerstmuziek, een korte bezinning en leuk cultureel intermezzo. Jullie worden verwend
door de kookkunsten van ons eigen kookteam: overheerlijke knolseldersoep gevolgd door
hindegebraad met portosaus en kroketten en afgesloten wordt er met een kerstgebak.
Waar en wanneer? Om 19u verwelkomen we jullie graag in zaal Withof
Kostprijs? €20 (€25 voor niet-leden)
Inschrijven tot 9 december

