
KWB CITYTRIP 2016KWB CITYTRIP 2016KWB CITYTRIP 2016KWB CITYTRIP 2016    
KWB-weekend van 1 tot 3 april 2016 

 

 

Met de KWB naar Hasselt? Niet zomaar een daguitstap. Nee, we maken 
er een heuse citytrip van. Wordt hiermee een nieuwe trend gezet voor 
onze gewaardeerde KWB-weekends? Afwachten…  
 
Hasselt profileert zich als ‘Hoofdstad van de smaak’. Maar is er meer 
dan jenever en speculaas te proeven op de terrasjes of in de 
speciaalzaken? En naar wat smaakt de spiksplinternieuwe 
jeugdherberg? Afwachten… 
 
Hasselt is ook modestad. Er is natuurlijk het modemuseum. En naast de 
grote winkelketens die je overal vindt, zijn er trendy winkeltjes van 
bekende of minder bekende designers. Vind je er iets? En is het ook 
betaalbaar? Afwachten… 
 
Er is de Japanse tuin, die na de winter terug opent op 1 april. Of is dat 
een aprilgrap? Die Japanners die (glim)lachen toch altijd. Misschien 
daarom dat ze zo goed overeen komen met die Limburgers? 
Afwachten… 
 

En hebben we nu toch net wel een optie genomen voor 88 personen in de nieuwe 
jeugdherberg ‘Hostel H’ te Hasselt van vrijdag 1 april tot zondag 3 april 2016. Als dat geen 
toeval is? 

 
Hostel H is open sinds april 2015 en heeft een capaciteit van 120 bedden. We namen alvast 
een optie op de 25 tweepersoonskamers en enkele meerpersoonskamers. Het hostel ligt in 
een opkomende hippe wijk, vlak achter het station en op wandelafstand van het centrum van 
Hasselt. Je kan dus gemakkelijk met de trein op weekend komen. Maar uiteraard leent 
Hasselt zich er ook toe om met de fiets te komen. Dus sportievelingen…  
 
Meer info over de jeugdherberg:  
http://www.jeugdherbergen.be/nl/jeugdherbergen/in-de-stad/hasselt-hostel-h 
 
Wat kost dit weekend? De jeugdherberg hanteert voor groepen twee tarieven: voor 3 tot 
30-jarigen en voor +30-jarigen, en afhankelijk van de soort kamer. Alle kamers hebben eigen 
sanitair. De prijzen zijn volpension en lakenpakket inbegrepen. 

 3 – 30 jaar +30 jaar 
Meerpersoonskamer 81,20 (85) 85,40 (90) 
Tweepersoonskamer 89,80 (95) 93,40 (100) 
Eenpersoonskamer 113,10 (120) 115,10 (120) 

Doordat KWB-Balen lid is van de Vlaamse Jeugdherbergcentrale, mogen wij de groepstarieven 
hanteren. Voor niet-KWB-leden komt er 5 euro per persoon bij: dit komt overeen met de prijs die je 
betaalt als je een daglidkaart neemt. 

 
Je bent alleen ingeschreven als je het bijgevoegde strookje ingevuld terugbezorgt aan je 
wijkmeester, in de brievenbus deponeert bij Fons Geerts, Steegsebaan 211 te Balen, of al de 
gevraagde gegevens doormailt naar geerts.fons@telenet.be, tegen ten laatste 2 december, 
én je voorschot van 50 euro per persoon ten laatste op 15 december gestort is op rekening 
op rekeningnr. BE48 7875 0683 1427 van KWB-BALEN met de vermelding: voorschot 
weekend 2016.  
 
LET OP: alleen wie zijn voorschot betaalt én de strook terugbezorgt, is ingeschreven!  



 

INSCHRIJVINGSSTROOK WE 2016: Wij gaan mee met KWB op city-trip naar Haasselt! 

 

Familie: ……………………………………………………………………………..   

Adres: ……………………………………………………………………………….      

E-mail : ………………………                Tel.:  ……….....   GSM.: ................... 

KWB-lid: ja / nee 

 

Naam + voornaam      Geboortedatum 

1 ………………………………………………  ............................ 

2 ……………………………………...............  …………………… 

3 ………………………………………………  …………………… 

4 ………………………………………………  …………………… 

5 ………………………………………………  …………………… 

6 .................................................................   ............................ 

 
Schrijft een voorschot van 50 euro per persoon (= ….. euro) over op rekening BE48 7875 
0683 1427 van KWB-Balen tegen 15 december! 
 
Inschrijvingsstrook terugbezorgen via uw wijkmeester of bij Fons Geerts (Steegsebaan 211 
of geerts.fons@telenet.be) tegen ten laatste 2 december! 
 


