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Beste Kwb’er 
 

Ons wandelweekend in 2016 zal doorgaan te Monschau (Kalterherberg) in Duitsland. We 
zullen logeren in hotel Hirsch en dit van vrijdag 30 september tot zondag 2 oktober 2016. 
Meer info over de verblijfplaats vind je terug op de website van hotel Hirsch. 
Monschau is gelegen even voorbij de Belgisch-Duitse grens. Kalterherberg ligt op nauwelijks 

6 km van het oude, prachtige stadje Monschau. Vanuit Mol bedraagt de afstand ongeveer 

140 km. 

We starten ons weekend op vrijdag met het avondeten en eindigen op zondag met het 

middagmaal. De prijs bedraagt 132 euro per persoon voor leden en partner. Niet-leden 

betalen 142 euro per persoon. Hierin zijn begrepen: 

- logement met 2 personen per kamer  

- 2 dagen volpension 

- een kamer met douche, WC en televisietoestel  

Wie als single wil inschrijven kan dit. Als een tweepersoonskamers door één persoon wordt 

bezet, is er een toeslag van 18 euro. Er zijn ook éénpersoonskamers te reserveren maar dan 

met WC en douche op de gang en dan is de prijs 112 euro. 

 

Wie wil deelnemen aan het wandelweekend dient in te schrijven ten laatste 25 februari 

2016. Inschrijven kan bij Guy Vreys: telefonisch 014 31 17 06 of via mail 

vreysguy@hotmail.com. Bij inschrijving moet er een voorschot van 60 euro per persoon 

betaald worden op rekeningnummer BE38 9795 4059 7472 van Kwb Mol-Achterbos met 

vermelding ’wandelweekend 2016’. De inschrijving is enkel geldig na betaling van het 

voorschot. (Betaalde voorschotten kunnen enkel terugbetaald worden in de mate dat de 

Kwb de voorschotten van het hotel kan terugkrijgen.) 

Hopelijk kunnen we ook dit jaar weer met een talrijke groep op stap gaan om te genieten 

van een mooie omgeving. 

Hopelijk tot dan  

Kwb-bestuur Mol-Achterbos 
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