KWB nodigt uit voor de
weekendreis naar
Maastricht – Blegny – Stein - Sittard
op zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2022
We kunnen weer op reis en onze keuze is gevallen op het Bourgondische Zuid-Limburg in
Nederland waar we ons weekend starten in Maastricht.
We stappen op de salonboot “Jekervallei” in
Maastricht en maken een tocht op de Maas en
het Albertkanaal naar Luik. Tijdens de vaart
passeren we heel wat historische gebouwen
van Maastricht tot de Stop van Ternaaien, een
sluis waar de boot 15 meter omhoog wordt
versast van de Maas naar het Albertkanaal en
via dit kanaal varen we naar Luik.
Bij de inscheping wordt ons een koffietje
aangeboden en tegen de middag wordt een soep van het seizoen aan tafel geserveerd waarna
we aanschuiven aan het lunchbuffet aan boord.
Na de middag komen we aan in Luik waar onze autobus
ons oppikt en we naar de mijn van Blegny rijden.
Blegny-Mine is één van de vier authentieke
koolmijnen van Europa waar de ondergrondse
galerijen nog toegankelijk zijn voor de bezoekers. We
dalen af met de liftkooi naar een andere wereld. Voor
wie niet ondergronds wenst te gaan voorzien we een
bezoek aan het mijnmuseum met gids of een rondrit
met het toeristentreintje.
We logeren in hotel Van Der Valk in Stein-Urmond waar we op zondagvoormiddag een flinke
ochtendwandeling maken van 5 km met start- en eindpunt aan Brouwerij De Fontein
(hier kunnen de niet-wandelaars rustig verpozen op het terras van de Brouwerij).
Na de lunch in Sittart maken we een stadswandeling in deze op één na oudste stad van
Nederland. In de binnenstad laten de gidsen ons kennis maken met de historie, de
monumenten, de stadsfiguren, beelden, gevels en stadswallen, kerken en het fort van Sittart.
Nadien is iedereen nog een paar uur vrij om te winkelen of een terrasje te doen.

Programma
zaterdag 1 oktober 2022
Vertrek om 7.15u aan de parking SVI Gijzegem, Pachthofstraat met
luxe dubbeldek autocar.
Aankomst in Maastricht rond 9.45u
10u ontvangst aan boord van de salonboot Jekervallei, exclusief voor onze groep
10.15u vertrek voor een tocht op de Maas en Albertkanaal naar Luik
11.30u lunchbuffet op het schip
13u aankomst centrum van Luik en vertrek met autobus naar de mijn van Blegny
14u begeleid bezoek van de steenkoolmijn OF begeleid bezoek aan de
tentoonstelling OF rondrit met het toeristentreintje
16u vertrek naar Stein-Urmond
Aankomst Stein-Urmond rond 16.45u
Inchecken in Hotel Van der Valk (4 sterren)
18u diner in restaurant van het hotel met live-cooking tot 20.30u (all-in!)
Zondag 2 oktober 2022
7.30u tot 9u ontbijt en uitchecken Hotel
9.30u vertrek met bus naar Brouwerij De Fontein in Stein
10u ochtendwandeling van 5 km in Stein (wie niet meegaat blijft op terras)
12.15u vertrek naar Sittard voor lunch
14.30u stadswandeling Sittard met gidsen
16u vrij om te winkelen of een terrasje te doen
18.30u terugreis
21u thuis
Zoals je al gemerkt hebt is het een mooi en goed gevuld programma, de kostprijs voor deze
weekendreis komt op 230 euro per persoon, wie alleen slaapt op de kamer betaalt 20€ meer.
Geef bij inschrijving aan wat je wil doen aan de mijn van Blegny.
Inschrijven vóór 01/06/2022 bij Guido Bruyland, guido.bruyland@kwbgijzegem.be of
tel 0494/03.86.67 met de keuzes in Blegny én betaling van een voorschot van 120 EUR
per persoon op de KWB-rekening nummer BE27 0013 9209 3173.
Het saldo van 110 EUR graag betalen uiterlijk 1 augustus 2022.
Het KWB-team Gijzegem-Hofstade

