Zandvliet, november 2021

WINTER WONDER WEKEN
17 december 2021 – 9 januari 2022
Beste lid
Van vrijdag 17 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022 zal de kerstsfeer neerdalen in het district
Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Voor de allereerste keer zal ons district een eigen winterdorp hebben, waar sfeer
en gezelligheid troef zijn en waar zowel jong als oud kunnen samenkomen om te genieten van de kerstsfeer op
de Botermarkt in Zandvliet.
Naast tal van gezellige kerstchalets zal je op de Winter Wonder Weken ook kunnen schaatsen in openlucht op
de 300m² grote schaatsbaan. Deze schaatspiste zal dagelijks geopend zijn. Daarboven zullen er nog tal van leuke
extra’s en animatie worden voorzien in de weekends.
De kerstchalets zullen bemand worden door lokale verenigingen. Ook wij zullen op bepaalde dagen aanwezig
zijn in een chalet. We gaan dan patatjes met spek, broodje bacon con queso en hotdogs verkopen.
Op volgende dagen zullen wij als Oude Gans Berendrecht aanwezig zijn:
Vrijdag 17 december 2021, van 18:00 tot 22:00
Zaterdag 18 december 2021, van 14:00 tot 22:00
Woensdag 22 december 2021, van 16:00 tot 22:00
Donderdag 23 december 2021, van 18:00 tot 22:00
Zondag 2 januari, 2022 van 14:00 – 21:00
Vrijdag 7 januari 2022, van 16:00 – 22:00
Voor dit evenement zijn we nog op zoek naar enkele helpende handen die in uniform mee in de chalet willen
staan. Dit mag voor meerdere dagen zijn en volledige tijdsblokken, maar indien u slechts één dag of enkele uren
wil helpen mag dit uiteraard ook!
Wenst u te helpen, kan u altijd contact opnemen met Pieter Aendekerk (aendekerk.pieter@oude-gans.be of per
telefoon via 0479 766 022).
De toegang tot Winter Wonder Weken is gratis. De inkom voor de schaatsbaan bedraagt €6 per persoon en is
inclusief het huren van schaatsen. Voor meer info over de openingsuren kan u terecht op de website
www.winterwonderweken.be

Met winterse groeten,
Namens de vereniging “Oude Gans Berendrecht vzw”
Het bestuur
Maatschappelijke zetel: Ruytermansweg 55, 2040 Zandvliet (Tel: 0475 778 566)
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