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Beste KWB-lid, 
 
Het middelste weekend van de Paasvakantie, van vrijdag 12 tot zondag 14 april 2019, gaan 
we weer op gezins- en wandelweekend. We reserveerden alle 36 kamers van de moderne 
jeugdherberg van Esch-sur-Alzette in het zuiden van het Groothertogdom Luxemburg. 
 
De Jeugdherberg ligt vlak naast het station en op wandelafstand van het stadscentrum. Via 
een voetgangersbrug zitten we op enkele minuten in de natuur in Park Gaalgebierg. Er zijn 
kamers voor 2, 3, 4 en 5 personen, elk met eigen badkamer met lavabo, douche en wc. 
Lakens zijn voorhanden, maar ieder maakt zijn eigen bed op. Handdoeken en wasgerief 
moet je meebrengen. We beschikken over een eigen ontspanningslokaal en logeren in 
volpension. De jeugdherberg heeft een eigen bar, die ook toegankelijk is voor de locals. Er is 
geen parking aan de jeugdherberg! 
 
Esch-sur-Alzette (niet te verwarren met Esch-sur-Sûre) is de tweede grootste stad van het 
Groothertogdom en ligt op zo’n 266 km. van Balen. Het dankt zijn ontwikkeling aan de ijzer- 
en staalindustrie. Het stadje heeft diverse bezienswaardigheden: het nationaal 
verzetsmuseum (niet dat van de derailleur, hé), de oude metaalfabrieken, een dierenpark, 
verschillende monumenten en oude gebouwen. Maar ook een hippe (?) winkelwandelstraat 
en talrijke clubs en cafeetjes, parkjes, paviljoenen, enz. De omliggende natuur leent zich 
uitstekend voor wandel- en fietstochten. 
 

We beloven dus weer een gevarieerd keuzeprogramma! 
 
De deelnameprijs voor het ganse weekend, volpension van vrijdagavond tot zondagmiddag, 
bedraagt 95 euro voor volwassenen op een tweepersoonskamer. Wie met meerdere 
personen op één kamer verblijft, betaalt 80 euro per volwassene en 60 euro voor kinderen 
onder de 12 jaar. Een éénpersoonskamer kan slechts uitzonderlijk voorzien worden en kost 
130 euro. Een annulatieverzekering kost 5 euro per persoon. 
 
Niet-leden van KWB betalen extra administratiekosten van 10 euro per volwassene en 5 
euro voor kinderen. Een koppel met twee kinderen dat nu lid wordt, haalt zo het jaarlijks 
lidgeld er vlotjes uit! 
 
Snel inschrijven is de boodschap! Bezorg voor 23 november bijgevoegde strook aan Fons 
Geerts, Steegsebaan 211 te Balen of mail je gegevens door aan geerts.fons@telenet.be, én 
betaal een voorschot van 50 euro per persoon op rekening BE48 7875 0683 1427 van 
KWB-Balen met vermelding: “voorschot weekend 2019”. 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! 
 
Meer informatie, programmavoorstellen e.d. bezorgen we aan de ingeschrevenen in maart 
2019. 
 
KWB-bestuur 
  



 
INSCHRIJVINGSSTROOK KWB-WEEKEND ESCH-SUR-ALZETTE 2019 
(te bezorgen aan Fons Geerts, Steegsebaan 211 te Balen of mailen naar  
geerts.fons@telenet.be, en dit ten laatste op 23 november) 
 
Familie: ………………………………………………  E-mail : ………………………                                                                     
 
Adres: ………………………………………………………………………………..      
 
Tel.:  ………...................  GSM.: ............................ 
 
Naam + voornaam      Geboortedatum 
 
1 ………………………………………………  ............................ 
 
2 ……………………………………...............  …………………… 
 
3 ………………………………………………  …………………… 
 
4 ………………………………………………  …………………… 
 
5 ………………………………………………  …………………… 
 
6 .................................................................   ............................ 
 
Wij schrijven in voor het KWB-weekend 2019 en betalen een voorschot van 50 euro x … 
personen = …. euro op rekening BE48 7875 0683 1427 van KWB-Balen, met vermelding: 
“voorschot weekend 2019”. 
 
Wie niet mee kan op weekend, ongeacht de reden, zoekt zelf een vervanger of betaalt 
annulatiekosten van 30 tot 80% van de deelnameprijs, afhankelijk van het tijdstip. Wie een 
annulatieverzekering wil afsluiten betaalt 5 euro per persoon extra. In dit geval stort je dus 
55 euro x … personen = …. euro, met vermelding: “voorschot weekend 2019 + annulatie”. 
 
 
Datum: ……………… 
 
Handtekening: ………………………. 
 


