
KWB-Balen gaat op 3 sterren-weekend! 
En als je snel bent, kan je mee… 

 
 
In 1990 ging onze KWB-afdeling voor het eerst op familie/wandelweekend. We gingen al naar zee, naar de 
Ardennen en de Eifel. En vorig jaar zelfs op citytrip. Dit werkjaar gaan we naar ‘Berg en Dal’. Niet te 
verwarren met de gelijknamige voetbalploeg. Wel een 3-sterrenhotel in het prachtige Zuid-Limburgse 
Heuvelland. 
 
 
Waar en wanneer? 
Het hotel ligt in het dorpje Epen, in de buurt van het drielandenpunt van België, Duitsland en Nederland. 
Het is volgens mijn routeplanner 95 km. ver en 1.30 uur rijden vanuit Balen. We verblijven er van 
vrijdagavond 7 tot zondagmiddag 9 april 2017. Dat is het middelste weekend van de paasvakantie, tussen 
de jaarmarkt en het paasweekend.  
 
Hotel Berg en Dal…  
… is een echt familiehotel, in 1956 opgestart door de grootouders van de huidige uitbaters. Door de jaren 
heen groeide de toenmalige boerderij uit tot een volwaardig driesterrenhotel met 34 comfortabele 
hotelkamers en enkele appartementen. Er is een lift en draadloos internet. Op het panoramaterras heb je 
een schitterend uitzicht over de Limburgse heuvels. 
 
De omgeving… 
… bestaat uit een zacht glooiend landschap met een zeldzaam mooie natuur en onbeperkte wandel- en 
fietsmogelijkheden. (We zijn in Nederland!) De regio beschikt over 330 km. wandelpaden. Er zijn 
uitgestippelde fietsroutes en het Nederlandse fietsroutenetwerk om zelf je trip uit te stippelen. Let wel: dit is 
niet het vlakke land. 
 
Boeiende uitstappen… 
… naar steden zoals Aken, Valkenburg of Maastricht, het Drielandenpunt, de Gaia-zoo in Kerkrade of het 
Fort van Eben-Emael worden aanbevolen voor de niet zo sportieve deelnemer. Ze zijn allen vrij vlot 
bereikbaar. Misschien een tip voor de vrijdag of de zondag? 
 
De prijs… 
… ligt deze keer iets hoger dan gewoonlijk. Maar het comfort én het eten is dan ook navenant. De soep 
wordt er nooit zo heet gegeten als ze opgediend wordt. 
Volwassenen (+12 jaar) betalen normaal 152,50 euro. KWB-leden betalen 141 euro. 
Kinderen tussen 3 en 12 jaar betalen normaal 107,50 euro. KWB-leden betalen 99,50 euro. 
 
Inschrijven… 
… moet zo snel mogelijk gebeuren, want de plaatsen zijn beperkt. Bezorg bijgevoegde strook aan je 
bestuurslid of aan Fons Geerts (Steegsebaan 211 of geerts.fons@telenet.be),  en dit ten laatste op 30 
november! Betaal tegelijk 50 euro per persoon op rekening BE48 7875 0683 1427 van KWB-BALEN met 
de vermelding: voorschot weekend 2017. Alleen wie zijn voorschot betaalt én de strook terugbezorgt, is 
ingeschreven! Als het maximum aantal deelnemers bereikt is, wordt je voorschot teruggestort. Betaaldatum 
is inschrijvingsdatum! 
 
 

We maken er een heus 3-sterren-weekend van! 
 



INSCHRIJVINGSSTROOK WE 2017: Wij gaan mee met KWB naar ‘Berg en Dal’! 

 

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 30 november! 
 
Inschrijvingsstrook terugbezorgen via uw bestuurslid of bij Fons Geerts (Steegsebaan 211 of 
geerts.fons@telenet.be) tegen ten laatste 30 november! 
 
 


