e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com
Website: www.seniorenkbcbrussel.be
Brussel, februari 2019

Wandelmidweek van maandag 23 tot vrijdag 27 september 2019.
Wandelen op de Veluwe

Op slechts enkele uren rijden van bij ons ligt het grootste natuurgebied van Nederland: De Veluwe!
De Veluwe is een overwegend beboste landstreek in de Nederlandse provincie Gelderland, meet
ongeveer 1000 km² en heeft geen duidelijk gedefinieerde vaste grenzen. Globaal gezien ligt de regio
ingesloten tussen het IJssel-dal, de Veluwerandmeren, de Nederrijn en de Gelderse Vallei. Het geldt
als het belangrijkste heidegebied in Nederland met een totale oppervlakte van ca. 15.000 ha.
Op veel plaatsen op de Veluwe liggen vennen en een zeer groot deel van de Veluwe bestaat uit bos,
zowel loofbos, gemengd bos als naaldbos. De belangrijkste soorten zijn berk, beuk, eik, grove den,
larix en lijsterbes.
Met onze wandelingen verkennen we vooral de twee nationale parken in deze regio rond
Hoenderloo, namelijk het nationaal park van de Hoge Veluwe en het Nationaal park Veluwezoom.
Nationaal Park De Hoge Veluwe gesticht in 1935, ligt grotendeels op het grondgebied van de
gemeente Ede en voor een klein deel in de gemeente Arnhem. Het park is tegenwoordig ca. 5.400
hectare groot (ongeveer 7,3 km bij 7,3 km) en beslaat ongeveer vijf procent van de Veluwe, het
grootste laaglandnatuurterrein in Noordwest-Europa.
Op De Hoge Veluwe is ruimte ingeruimd voor cultuurhistorische elementen, architectuur en
beeldende kunst. Zo maakt het Kröller-Müller Museum deel uit van het park. Een andere
bijzonderheid is dat het park vrijwel zonder overheidssubsidie geëxploiteerd wordt, het is het enige
nationale park in Nederland waar de verkoop van entreekaarten een belangrijke inkomstenbron
vormt.
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Nationaal park Veluwezoom, een deel van het bos- en heiderijke gebied tussen pakweg Arnhem en
Dieren, aan de oostelijke rand van de Veluwe, is met bijna vijfduizend hectare een van de grootste
aaneengesloten natuurgebieden in Nederland. Het bestaat uit bos, heide, stuifzand en
landbouwgrond en herbergt een grote variëteit aan planten en dieren. De Veluwezoom is het oudste
Nationaal Park van Nederland. Sinds 1931 is dit landschap van heuvels, bossen, heide en stuifzand
een beschermd gebied. Men kan er vrij wandelen over de wegen en paden. Wees niet verrast als je
op de Veluwezoom oog in oog komt te staan met een edelhert of zwijn. Het noorden van de
Veluwezoom, waarin wij gaan wandelen, is het meest ruige deel. Het hoogste punt ligt 110m boven
de zeespiegel en in de bossen en op de grote heidevelden is het heerlijk dwalen over de diverse
wandelpaden die hier zijn aangelegd.
Onze uitvalsbasis voor deze wandelvakantie is het Fletcher Hotel Victoria-Hoenderloo.
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Fletcher Hotel Victoria-Hoenderloo
Woeste Hoefweg 80
NL 7351 TP Hoenderloo
https://www.fletcherhotelhoenderloo.nl
Arrangement:
*Vier overnachtingen in een comfortabele hotelkamer
*Vier keer gebruik van het uitgebreide ontbijtbuffet (incl. koffie, thee, water, melk
en sappen)
*Vier keer een lekker lunchbuffet (incl. koffie, thee, water, melk en sappen)
*Vier keer een heerlijk dinerbuffet
*Alle dranken op basis van nacalculatie op 1 rekening of middels een barkaart per
kamer of persoon
*Gratis gebruik van het binnenzwembad en de fitnessruimte
*Gratis WIFI en parkeergelegenheid
*Gebruik van de tennis- of bowlingbanen (tegen betaling)
Korte inhoud van het programma:
Maandag 23 september 2019
Wij verwachten de ingeschreven deelnemers rond 15 uur.
16 uur: korte inloopwandeling in de omgeving van het hotel.
18.30 uur: aperitief aangeboden door de seniorenclub.
19 uur: dinerbuffet.
Nadien vrije avond.
Dinsdag 24 september 2019
Vanaf 7.30 uur ontbijtbuffet
9.30 uur: vertrek van de ochtendwandeling: 5 km.
12 uur: lunchbuffet
14 uur: vertrek van de namiddagwandelingen, keuze uit 5 km of 10 km.
19 uur: dinerbuffet
Vrije avond.
Woensdag 25 september 2019
Vanaf 7.30 uur ontbijtbuffet
9.30 uur: vertrek van de ochtendwandeling: 5 km.
12 uur: lunchbuffet.
14 uur: vertrek van de namiddagwandelingen, keuze uit 5 km of 10 km.
19 uur: dinerbuffet
Vrije avond.
Donderdag 26 september 2019.
Vanaf 7.30 uur ontbijtbuffet
9.30 uur: vertrek van de ochtendwandeling: 5 km.
12 uur: lunchbuffet
13.30 uur: vertrek van de namiddagwandelingen, keuze uit 5 km of 10 km.
18.30 uur: aperitief aangeboden door de seniorenclub.
19 uur: dinerbuffet.
Vrije avond.
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Vrijdag 27 september 2019.
Vanaf 7.30 uur ontbijtbuffet.
9.30 uur: check out.
10 uur: vertrek van de ochtendwandeling: 5km
12 uur: lunchbuffet.
14 uur: terug naar huis!

Kostprijs per persoon: dubbelkamer = 430 euro en single = 530 euro.
Deze prijs omvat:
•
4 overnachtingen in volpension
•
Ontbijt, lunch en diner in buffetvorm
•
Volledige hotelservice: dagelijkse beddenopmaak, badlinnen en
eindschoonmaak
•
Gemeentetaks, BTW en diensten
•
Gratis parking voor de wagens
•
Toegang tot het Nationaal Park Hoge Veluwe.
Annuleringsverzekering is absoluut verplicht.
Dit is in orde indien je over een KBC-Mastercard beschikt en de betaling uitvoert via je de KBCrekening gekoppeld aan deze kaart.
Goed om weten:
Kamers zijn beschikbaar op maandag 23-09-2019 vanaf 15 uur en dienen terug vrijgemaakt te
worden op vrijdag 28-09-2019 tegen 10 uur.
Huisdieren zijn niet toegelaten.
Stevige wandelschoenen of laarzen en passende wandelkledij zijn zeker nodig. (+ eventueel
wandelstokken).
De deelnemers komen met eigen wagen.
Het aangeboden wandelprogramma is op maat van elke deelnemer.
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Inschrijvingen:
Indien je wenst deel te nemen aan deze midweek, vragen wij je een voorschot te betalen van
250 euro per deelnemende persoon tussen 15 en 22 maart 2019 op rekeningnummer van de
Seniorenclub KBC Brussel BE49 7340 2675 8871 met vermelding ‘Veluwe+ kamertype D of
S’.
Voor het bepalen van de voorrang bij de inschrijvingen gelden de vastgelegde regels die ook terug
te vinden zijn op onze website www.seniorenkbcbrussel.be.
Bij overschrijding van de maximale capaciteit gelden volgende richtlijnen:
•
Aanwezigen op de jaarlijkse algemene vergadering of nieuwe leden die
aansloten na de algemene vergadering hebben voorrang mits de betaling werd
uitgevoerd binnen de data van het betaalblok. De registratie gebeurt in volgorde van
betaaldatum, namelijk de datum die op het dagafschrift staat van de rekening op
naam van Seniorenclub KBC Brussel.
•
Betaling uitgevoerd vóór het betaalblok: dan wordt de eerste dag van het
betaalblok + 2 werkdagen toegepast.
•
Betaling uitgevoerd na het betaalblok: geen voorrang.
Wie niet mee kan, ontvangt een bericht.
Wij hebben een optie genomen op 25 kamers; bij overtal wordt een wachtlijst aangelegd volgens
rangorde van inschrijvingen.
De uitnodiging voor de voorvergadering en de betaling van het saldo van de inschrijvingsprijs
ontvangen jullie in de loop van de maand augustus 2018.

Voor bijkomende inlichtingen kan je steeds terecht bij de verantwoordelijken van deze activiteit:
Frans Vansintjan 0498 39 59 37 - frans.vansintjan@telenet.be
Wiske Coppens 0472 57 91 33 - h.vdbrand@skynet.be
Wij wachten met spanning op jullie inschrijvingen en hopen met een mooie groep wandelaars te
kunnen starten.

Vriendelijke groeten,
Het bestuur
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