
 

 

 

 

 

Wandelmidweek 
 

Van maandag 25 september tot vrijdag 29 september 2023 

 

Kempense Meren in MOL 
 

       
         Februari 2023. 

 

Beste vrienden, 

 

Als uitvalsbasis voor deze wandelmidweek hebben wij dit jaar gekozen voor een hotel in Sunparks, 

gelegen in 2400 Mol, Postelsesteenweg 100. 

 

Mol is een gemeente gelegen in het noordoosten van de provincie Antwerpen en telt ongeveer       

38.000 inwoners. Qua oppervlakte is het de op één na grootste gemeente in deze provincie.                         

Het is een toeristische hotspot in de Kempen, dankzij de Molse meren en het vele groen rondom. De 

ontginning van het witte zand, bestemd voor kwarts en glas, heeft grote waterplassen in Mol doen 

ontstaan. Ze evolueerden tot recreatiegebieden of ongerepte, prachtige natuur. De unieke mix van 

water, zand en groen, bekoort elke wandelaar. 

Sunparks Kempense Meren bevindt zich midden in de uitgestrekte bossen en meren van de ‘Stille 

Kempen’, op een zevental kilometer van het centrum van Mol. Het vakantiepark is omringd door 

natuur en ligt aan het Rauwse Meer. 

 

 
 

 

 

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 
website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Arrangement: 

 

- 4 overnachtingen in een hotelkamer 

− 4 ontbijtbuffetten 

− 4 lunches in het selfservicerestaurant  

− 4 diners: 1x buffet en 3x geserveerd aan tafel 

(voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht) 

− Gratis Wifi in het Parc Center 

− Gratis parking 

− Gratis gebruik van het subtropisch zwembad 

− Bij de lunch zijn koffie, thee, water, 

vruchtensappen en smoothies inbegrepen, 

overige drank wordt apart verrekend. 

 

Bij het diner is de prijs steeds exclusief drank. De drankjes worden telkens betaald door de 

aanwezigen, per gebruiksmoment (cash/card) 

 

Beknopte inhoud van het programma: 

 

Wij verwachten de ingeschreven deelnemers op maandag 25 september 2023 rond 15 uur. 

 

      - 15.30 uur indeling van de kamers 

      - 16.30 uur korte inloopwandeling 

      - 18.30 uur aperitief aangeboden door de Seniorenclub 

      - 19 uur dinerbuffet 

 

Dinsdag, woensdag en donderdag: 

− Vanaf 8 uur ontbijtbuffet 

− 10 uur vertrek van de ochtendwandeling: 5 à 7 km 

− 12.30 uur lunchbuffet 

− 14 uur vertrek van de namiddagwandelingen, keuze 

uit 5 km of 10 km 

− 19 uur diner 

 

Vrijdag: 

− Vanaf 8 uur ontbijtbuffet 

− 9.30 uur kamers vrijmaken 

− 10 uur vertrek van de afsluitende wandeling 

− 12 uur afscheidsaperitief aangeboden door de Seniorenclub 

− 12.30 uur lunchbuffet 

− 14 uur terug huiswaarts 

 

Kostprijs per persoon:  

 

Dubbelkamer: 415 euro 

Singlekamer: geen toeslag (maximum 5 kamers) 

Deze prijs omvat: 

4 overnachtingen in volpension 

Volledige hotelservice: dagelijkse beddenopmaak, 

badlinnen en eindschoonmaak 

Gemeentetaks, BTW en diensten 



 

 

 

NIET INBEGREPEN: 

 

- Persoonlijke dranken 

- Dranken bij het diner 

- Dranken bij de lunch, andere dan koffie, thee, waters, vruchtensappen en smoothies. 

 

Annuleringsverzekering is absoluut verplicht. 

 

Dit is in orde als je over een KBC-Mastercard Gold of Platinum beschikt en de betaling uitvoert 

via je KBC-rekening waaraan deze Mastercard is gekoppeld. 

Goed om weten: 

Kamers zijn beschikbaar op maandag 25-9-2023 vanaf 15.00 uur en dienen terug vrijgemaakt te 

worden op vrijdag 29-9-2023 tegen 9.30 u. 

Huisdieren zijn niet toegelaten. 

Stevige wandelschoenen of laarzen en passende wandelkledij zijn zeker nodig.  

Eventueel wandelstokken. 

De deelnemers komen met eigen wagen. 

 

Inschrijvingen: 

 

Wens je deel te nemen aan deze midweek, dan vragen wij je een voorschot te betalen van 215 euro 

per deelnemende persoon tussen 6 en 12 maart 2023, op het rekeningnummer van Seniorenclub 

KBC Brussel BE49 7340 2675 8871 met vermelding ‘MOL – D of S’. 

 

De registratie gebeurt in volgorde van ontvangst op betaaldatum, namelijk de datum die op het 

dagafschrift staat van de rekening van Seniorenclub KBC Brussel. 

Indien de betaling uitgevoerd wordt vóór en na  het betaalblok,  wordt er geen rekening gehouden 

met de inschrijving. 

 

De uitnodiging voor de betaling van het saldo van de deelnameprijs ontvangen jullie in de loop van 

de maand augustus 2023. 

 

Voor bijkomende inlichtingen kunnen jullie steeds terecht bij de verantwoordelijken van deze 

activiteit: 

 

Eddy Loyez:   0486 03 50 77 - eddy.loyez@gmail.com 

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 

 
 

We wijzen er graag nog even op dat er foto's worden gemaakt op vele activiteiten van de KBC Seniorenclub, en dat we 

die ook op onze website publiceren. Als u dat niet wil, dan kan u ons dat steeds laten weten bij uw inschrijving, of ook 

achteraf als u uw foto op de website ziet staan, dan doen we onmiddellijk het nodige. 
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