“”Het (gehucht) Zonderschot (‘Sonneschot’) zou zijn naam danken aan het feit dat de
gronden hier onder het ancien régime ‘gemene gronden’ waren; waar iedereen zijn
dieren mocht laten weiden, vrij van alle ‘schot’, dit is vrij van alle belasting””.

Beste Wandelaars,

ZONDAG 12 december 2021

Fantastisch parcours!
KWB – Zonderschot Falos+ wandeling te Zonderschot
Wandelen… zo eenvoudig en toch zo waardevol – dat heeft het voorbije coronajaar zeker en
vast bewezen. Wandelen in de natuur is niet alleen goed voor je gezondheid. Het is ook
sociaal, betaalbaar én je kan de hele tijd je ogen de kost geven.
Daarom organiseert KWB Zonderschot ook dit jaar weer een mooie wandeling op de
nationale Falos+ kalender. Op zondag 12 december 2021 word je tussen 8 en 15 uur verwacht
aan zaal Withof, om het mooie Zonderschot te ontdekken met je wandelschoenen aan. Er zijn
bewegwijzerde afstanden van 9, 10, 12 en 15 kilometer. En er is zelfs een route van 5 km die
volledig toegankelijk is voor rolstoelen en buggy’s, dus iedereen kan meedoen.
Deelname kost 1,50 euro, maar voor KWB-leden 1,20 euro en voor kinderen jonger dan 12
jaar is het gratis. Na de tocht kan je nog iets lekkers gebruiken in de zaal.
Deze wandeling kadert ook in de ‘Toer van Heist’. Vooraf inschrijven hoeft niet.
Wie meer inlichtingen wenst, kan bellen met André Van Egdom, 015 24 70 75 of
www.kwbzonderschot.be

K.W.B. leden €1,20 bij het tonen van de K.W.B.
lidkaart (ook gezinsleden) - kinderen <12 jaar: gratis
Welke afstanden

- 5-6 km (geschikt voor rolstoelen en buggy).
- 9 – 11 - 12 en 15 km -

9,1 km en 14,6 km
Controle - Rust
Starten op 9,1 km = reeds 5,2 km gewandeld en nog 3,9 km te gaan.
Starten op 14,6 km = reeds 8,6 km gewandeld en nog 6,0 te gaan.
Alternatieve routes
11,2 km. Start met 9,1 km en na controle verder op 14,6 km.
12,5 km. Start met 14,6 km en na controle verder op 9,1 km.

