
 

 

Beste Kivola-vrienden, 

Graag willen we jullie uitnodigen voor de 23ste Zwarte Koning wandeltocht op zondag 5 januari 2020. Kom de mooiste 

plekjes van Riemst ontdekken tijdens verschillende wandelingen tussen 6 en 15 km, met vertrek aan zaal het 

Kloosterhof te Lafelt. Inschrijven voor de wandeling kan ter plaatse gebeuren tussen 12u00 en 15u00. Tijdens de 

wandeling is een stopplaats voorzien waar jullie kunnen genieten van een stukje cake met een kop koffie of warme 

chocolademelk. Voor de liefhebbers zullen er onderweg ook jeneverstands zijn!  

Daarnaast is er voor de kinderen een leuke kinderspeurtocht voorzien. Deze vertrekt aan zaal Kloosterhof vanaf 

14u00. Achteraf zal een van hen ook uitgeroepen worden tot Zwarte Koning! 

Na het wandelen kan er tussen 16u30 en 19u00 door jong en oud genoten worden van heerlijke winterkost. Hiervoor 

dienen jullie in te schrijven via het e-mailadres zwartekoningwandeling@gmail.com en dit vóór donderdagavond 

02/01/2020. Het inschrijvingsstrookje kan ook afgegeven worden in sporthal Op ’t Reeck te Riemst of bij een van de 

Kivola bestuursleden. 

Hopelijk tot dan!  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 

INSCHRIJVINGSSTROOKJE 23ste ZWARTE KONING WANDELING KIVOLA 

Naam: …………………………………………………………………………………………………… 

 

INSCHRIJVING VOLWASSEN 

GERECHT 
WANDELING + ETEN  
15 € per persoon 

ENKEL ETEN 
13 € per persoon 

Winterkost  …… Zuurkool met Rookworst 

…… Wortelstoemp met Braadworst 

…… Wortelstoemp met Ribben 

…… Wortelstoemp met Luikse Gehaktbal 

…… Savooikool met Braadworst 

…… Savooikool met Ribben 

…… Savooikool met Luikse Gehaktbal 

…… Zuurkool met Rookworst 

…… Wortelstoemp met Braadworst 

…… Wortelstoemp met Ribben 

…… Wortelstoemp met Luikse Gehaktbal 

…… Savooikool met Braadworst 

…… Savooikool met Ribben 

…… Savooikool met Luikse Gehaktbal 

Vegetarisch  

 

…… Wortelstoemp met Falafelballetjes 

…… Savooikool met Falafelballetjes 

…… Wortelstoemp met Falafelballetjes 

…… Savooikool met Falafelballetjes 

   

INSCHRIJVING KINDEREN 

GERECHT 
SPEURTOCHT + ETEN 
8 € per kind 

ENKEL ETEN 
6 € per kind 

Kindergerecht …… Hamburger met Frietjes …… Hamburger met Frietjes  

   

ENKEL WANDELING 

5€ per persoon / kind 
 

TOTAAL      …......… € 
…… Wandeling Volwassenen  

…… Kinderspeurtocht  

 


