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Brussel, februari 2018 

 

 

Wandelmidweek van maandag 24 tot vrijdag 28 september 2018 

 

Wandelen in het Nationaal Park Hoge Kempen 
 
Nationaal Park Hoge Kempen, natuur in al haar glorie! Het Nationaal Park in de Belgische 

provincie Limburg, is een uniek natuurgebied waar meer dan 5700ha bos en heide beheerd en 

beschermd worden. Het gebied strekt zich uit over de gemeenten Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, 

Zutendaal, Lanaken, Genk en As.  

Met een hoogte tussen 50 en 100 meter vormt het Nationaal Park Hoge Kempen het hoogste deel 

van de Kempen. Het is opgebouwd uit puin dat de Maas meebracht van de Ardennen tijdens de 

laatste ijstijden. Het is ook de enige regio in Vlaanderen waar de bodem volledig is opgebouwd uit 

keien van allerlei grootte. Naast droge heide met landduinen en natte heide met vennen en venen, 

bestaat het Nationaal Park Hoge Kempen vooral uit naaldbossen.  Deze bossen, aangeplant voor 

stuthout voor de steenkoolmijnen, worden geleidelijk omgevormd tot meer natuurlijke bossen. 

De uitgestrekte dennenbossen worden afgewisseld met paarsbloeiende heide, grote waterplassen 

getuigen van grind- en zandwinning, hoge toppen bieden grootse vergezichten. 

In dit natuurlijke decor leven tal van zeldzame en bijzondere dieren.  

Het Nationaal Park is één van de weinige plekken in Vlaanderen waar je urenlang ongestoord door 

de natuur trekt.  

Vlaanderen heeft zopas een aanvraag ingediend om het Nationaal Park Hoge Kempen te herkennen 

als UNESCO werelderfgoed! 

 

    
 

  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be        
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Voor deze wandelvakantie is onze uitvalsbasis:  

Eurotel Lanaken 

Koning Albertlaan 264 

3620 Lanaken 

http://www.differenthotels.com/nl/hotels/eurotel-lanaken 

 

    
   

Verblijf in volpension in basic kamers met keuze voor een tweepersoonsbed (D1) of twee 

éénpersoonsbedden (D2) en met overal gratis WI-FI. 

 

      
 

Met gratis toegang tot het zwembad en de fitness tijdens de openingsuren.  

Enkel de sauna dien je bij de bar van het zwembad vast te leggen en is betalend: 9,50 euro per 

beurt!beurt! 

Het hotel beschikt ook over twee petanquevelden die eveneens gratis mogen gebruikt worden. 

 

Parkeren op de afgesloten parking is in het arrangement begrepen. 
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Korte inhoud van het programma: 

 

Maandag 24 september 2018. 

Wij verwachten de ingeschreven deelnemers rond 15 uur. 

16 uur: korte inloopwandeling in de omgeving van het hotel. 

18.30 uur: aperitief aangeboden door de seniorenclub. 

19 uur: 3-gangen diner. 

Nadien vrije avond. 

 

Dinsdag 25 september 2018. 

Vanaf 6.30 uur uitgebreid ontbijtbuffet met bubbels. 

9.30 uur: vertrek van de ochtendwandeling :  5 km. 

12 uur: warme maaltijd met keuze uit vis, vlees of vegetarisch. 

14 uur: vertrek van de namiddagwandelingen. Boswandelingen via de toegangspoort Pietersheim: 

keuze uit 5km of 10km. 

19 uur: 3-gangen diner. 

Vrije avond. 

 

Woensdag 26 september 2018. 

Vanaf 6.30 uur uitgebreid ontbijtbuffet met bubbels. 

9.30 uur: vertrek van de ochtendwandeling: 5 km. 

12 uur: heerlijk Limburgs buffet bestaande uit: dagsoep, assortiment brood en standaardbeleg, 

assortiment Limburgse vlaaien, koffie thee en waters. 

14 uur: vertrek van de namiddagwandelingen. Wandelingen op de Mechelse Heide: keuze uit 5km 

of 10km. 

19 uur: 3-gangen diner. 

Vrije avond. 

 

Donderdag 27 september 2018. 

Vanaf 6.30 uur uitgebreid ontbijtbuffet met bubbels. 

9.30 uur: vertrek van de ochtendwandeling: 5km. 

12 uur: warme maaltijd met keuze uit vis, vlees of vegetarisch. 

13.30 uur: vertrek van de namiddagwandelingen  in het natuurgebied Connecterra: keuze uit 5km of 

10km. 

18.30 uur: aperitief aangeboden door de seniorenclub. 

19 uur: 3-gangen diner. 

Vrije avond. 

 

Vrijdag 28 september 2018. 

Vanaf 6.30 uur uitgebreid ontbijtbuffet met bubbels. 

9.30 uur: check out. 

10 uur: vertrek van de ochtendwandeling: 5km 

12 uur: heerlijk Limburgs buffet bestaande uit: dagsoep, assortiment brood en standaardbeleg, 

assortiment Limburgse vlaaien, koffie thee en waters. 

14 uur: terug naar huis!  

Voor diegenen die nog willen gaan shoppen: Maastricht (7km) en Maasmechelen Village (15km) 

zijn vlakbij! 
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Kostprijs per persoon: dubbelkamer = 450 euro en single = 630 euro. 

 

Deze prijs omvat: 

− 4 overnachtingen in volpension  

− ontbijtbuffet - lunch – diner 

− volledige hotelservice: dagelijkse beddenopmaak, badlinnen en eindschoonmaak 

− gemeentetaks, BTW en diensten 

− gratis parking voor de wagens 

− toegang tot het natuurgebied Connecterra. 

 

Annuleringsverzekering is absoluut verplicht. 

Dit is in orde indien je over een KBC-Mastercard beschikt en betaling uitvoert via je KBC-

rekening. 

 

Goed om weten:  

Kamers zijn beschikbaar op maandag 24-09-2018 vanaf 15 uur en dienen terug vrijgemaakt te 

worden op vrijdag 28-09-2018 tegen 10 uur. 

Huisdieren zijn niet toegelaten. 

Stevige wandelschoenen of laarzen en passende wandelkledij zijn zeker nodig. (+ eventueel 

wandelstokken). 

De deelnemers komen met eigen wagen.  

Het aangeboden wandelprogramma is op maat van elke deelnemer. 

  

Inschrijvingen:  

 

Indien je wenst deel te nemen aan deze midweek vragen wij je een voorschot te betalen van     

250 euro per deelnemende persoon tussen 16 en 23 maart 2018 op rekeningnummer van de 

Seniorenclub KBC Brussel BE49 7340 2675 8871 met vermelding ‘Lanaken+ kamertype  D1, 

D2 of S. 

 

Voor het bepalen van de voorrang bij de inschrijvingen gelden de vastgelegde regels die ook terug 

te vinden zijn op onze website www.seniorenkbcbrussel.be. 

  

Bij overschrijding van de maximale capaciteit gelden volgende richtlijnen: 

  

• Aanwezigen op de jaarlijkse algemene vergadering of nieuwe leden die aansloten na de 

algemene vergadering hebben voorrang mits de betaling werd uitgevoerd binnen de data van 

het betaalblok. De registratie gebeurt in volgorde van betaaldatum, namelijk de datum die op 

het dagafschrift staat van de rekening op naam van Seniorenclub KBC Brussel. 

• Betaling uitgevoerd vóór het betaalblok: dan wordt de eerste dag van het betaalblok + 2 

werkdagen toegepast. 

• Betaling uitgevoerd na het betaalblok: geen voorrang. 

  

Wie niet mee kan ontvangt een bericht. 

 

Wij hebben een optie genomen op 25 kamers, bij overtal wordt een wachtlijst aangelegd volgens 

rangorde van inschrijvingen.  

 

De uitnodiging voor de voorvergadering en de betaling van het saldo van de inschrijvingsprijs 

ontvangen jullie in de loop van de maand augustus 2018.  
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Voor bijkomende inlichtingen kan je steeds terecht bij de verantwoordelijken van deze activiteit:  

 

Frans Vansintjan 0498 39 59 37 -  frans.vansintjan@telenet.be  

 

Wiske Coppens 0472 57 91 33 - h.vdbrand@skynet.be  

 

 

  

Wij wachten met spanning op jullie inschrijvingen en hopen met een mooie groep wandelaars te 

kunnen starten. 

 

  

Vriendelijke groeten,  
 

  


