
Uitnodiging KWB-gezinsweekend 2015: 

We gaan opnieuw naar zee met de KWB! 
En wel naar Oostende, van 17 tot 19 april 2015 

 

 

 
 
Het laatste weekend van de paasvakantie 
van 2015 gaan we op weekend met onze 
KWB! We trekken opnieuw naar de 
Belgische kust, en wel naar Jeugdherberg 
De Ploate in Oostende. Je kan vanaf nu (en 
ten laatste tot 4 december) inschrijven! 
 
 

 
 
We hebben in België drie koninginnen, maar slechts één Koningin der Badsteden! Oostende 
is een historische stad die tegelijkertijd ook kosmopolitisch, modern en bedrijvig is. Al 
generaties lang vinden excentrieke kunstenaars hun inspiratie in de stad: van James Ensor, 
over Marvin Gaye tot Arno. Iedereen kent de Mercator, maar ken je ook de Amandine? Het 
stadsmuseum, Fort Napoleon, Domein Raversijde, het Ensorhuis of Earth Explorer,… En je 
kan in Oostende ook lekker zonnen op het strand of lange strandwandelingen maken, of 
eindeloos shoppen in de vele winkelstraten! Kortom: in Oostende (en omgeving) is er voor 
elk wat wils… 
 
We verblijven in de gloednieuwe Jeugdherberg "De Ploate", pal in het centrum van 
Oostende (Langestraat 72) en vlakbij het strand en het station. De nieuwe en moderne 
jeugdherberg heeft comfortabele kamers van 2 tot 6 personen, met privé badkamer. Lakens 
en dekens zijn inbegrepen, handdoeken breng je zelf mee. We namen een optie voor 34 
(van de 49) kamers voor ongeveer 80 personen. We beschikken er verder over een eigen 
ontspanningslokaal, er is een leuke lounge en bar om te ontspannen, er is een 
televisiekamer, er zijn gezelschapsspelen en gratis Wifi. Het is een rookvrije jeugdherberg, 
en ook huisdieren zijn niet toegelaten. De jeugdherberg is ideaal voor een unieke combinatie 
van stad & zee.  
 
De prijs voor het ganse weekend, volpension van vrijdagavond tot zondagmiddag: 
- Plus 30-jarigen betalen op een tweepersoonskamer 100 euro voor leden en 115 euro voor 
niet-leden; op een meerpersoonskamer 90 euro voor leden en 105 euro voor niet-leden. 
- Iedereen tussen 3 en 30 jaar betaalt op een tweepersoonskamer 95 euro voor leden en 110 
euro voor niet-leden; op een meerpersoonskamer 85 euro voor leden en 100 euro voor niet-
leden. 
- Kinderen van 0 tot 2 jaar: gratis. 
 
Inschrijven doe je door onderstaande strook in te vullen en voor 4 december te bezorgen 
aan uw wijkmeester of aan Fons Geerts (Steegsebaan 211 of geerts.fons@telenet.be), én 
door voor 15 december een voorschot van 100 euro per gezin of 50 euro per persoon te 
storten op rekeningnr. BE48 7875 0683 1427 van KWB-BALEN-CENTRUM met de 
vermelding: voorschot weekend 2015.  
 
Alleen wie zijn voorschot betaalt, is ingeschreven voor het weekend!  
  



 

INSCHRIJVINGSSTROOK WE 2015: Wij gaan mee met de KWB naar zee! 

 

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

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

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

 

Naam + voornaam      Geboortedatum 

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

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

3 ………………………………………………  …………………… 

4 ………………………………………………  …………………… 

5 ………………………………………………  …………………… 

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

 
Schrijft een voorschot van …. euro over op rekening van KWB-Balen. Uw voorschot moet op 
onze rekening staan ten laatste op 15 december! 
 
Inschrijvingsstrook terugbezorgen via uw wijkmeester of bij Fons Geerts (Steegsebaan 211 
of geerts.fons@telenet.be) tegen ten laatste 4 december! 
 


