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Vrijdag 9 tot en met zondag 11 maart 2012 
 
Naar jaarlijkse gewoonte willen we er met onze leden weer even helemaal 
tussenuit … genieten van de rust, in een aangename omgeving, verwend door 
gezellig tafelen met gastronomische menu’s, aangenaam gezelschap en een 
goede sfeer.  
 
Dit jaar hebben we een fantastisch hotel geselecteerd in onze prachtige 
Oostkantons. 
 
Het hotel - ligging 
 

Bütgenbacher Hof **** 
Silence Hotel - Restaurant 
Marktplatz 8 
4750 Bütgenbach 

België 
 
Bütgenbach ligt ongeveer op 180 km van Antwerpen en is te 
bereiken via snelweg E40 - Afrit 38 EUPEN: Hoge Venen (Richting 
Sourbrodt-Elsenborn - 38 km tot Bütgenbach) of via snelweg E42 - 
Afrit 11 MALMEDY (Richting Waimes - 15 km tot Bütgenbach) 
 
 
 
Het hotel - kamers 
 

Geniet van de gezellige elegantie van onze kamers en suites. De 
gezellige inrichting met alle comfort laat niets te wensen over. 
De juiste plaats om zich terug te trekken maar zonder zich iets te 
moeten ontzeggen. Alle kamers zijn uitgerust met een bad, 
haardroger, salon, minibar, TV, badjassen en telefoon met 
rechtstreekse buitenlijn. Comfort dat van uw verblijf een 
belevenis maakt! 
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Het hotel - faciliteiten 
 
Duik in de beleveniswerelden van ontspanning, gezondheid en 
welbehagen. Het hotel beschikt over een uniek vital center 
uitgerust met een nieuw zwembad, sauna, whirlpool, stoombad, 
vitarium, solarium, hydrojet massagebank en fitnesscenter. 
 
Het vrije gebruik van fitness, sauna en zwembad is inbegrepen. 
 
 

 
In het beautycenter kan u zich laten verwennen met klassieke 
schoonheidsbehandelingen in combinatie met tradities uit het 
Verre Oosten.  Een totaalconcept,  exclusieve producten 
zorgen voor het welzijn van lichaam, geest en zintuigen.   
Voor meer info over de behandelingen en de prijzen verwijzen 
wij naar de website van het hotel.  (www.hbh.be) 
 
Het hotel - omgeving 
 

Het dorp Bütgenbach (+/- 1500 inwoners) ligt tussen twee heuvels 
die in het Warchedal convergeren.  
 
In de zomer is het meer het belangrijkste plaatsje in Bütgenbach: 
hier is het sportcentrum Worriken, het strand en de camping. Maar 
ook het centrum van het dorp met de "groene long", het 
marktplein, en andere bezienswaardigheden, nodigt uit tot een 
verblijf en een wandeling. 

 
We kunnen de omgeving ontdekken aan de hand van de 
goed bewegwijzerde wandel- en fietsroutes, rond het meer, in 
bos en veld of in het natuurpark 'Hohes Venn'.  
 
Er zijn ook langlaufpistes, skipistes in de omgeving, tennis, 
fietsen, paardrijden, zeilen,  surfen, minigolf, speeltuinen en nog 
veel meer.   
 
Het meer van Bütgenbach en de stuwdam uit de jaren ’30 van vorige eeuw geven aan het dorp 
zijn toeristische meerwaarde. Nabij de stuwdam bevinden zich de ruïnes van een burcht uit de 
jaren 1230-1240. 
  
Rondom het marktplein waar het hotel gelegen is, bevinden zich talrijke toeristische 
bezienswaardigheden, waarvan o.a.: 
o De Stephanuskerk, gebouwd in 1932 door de architect Cunibert in neo-Romaanse stijl. Ze is 

interessant door oude grafstenen, enkele meubelstukken uit een oude kapel uit de 15de 
eeuw, en door haar doopsteen uit de 13de eeuw.  

o "Hof Bütgenbach", een oude kasteelboerderij daterend uit de 15de eeuw. Ze werd 
herhaaldelijk vernield en weer opgebouwd. De voorgevel, intussen gerestaureerd en als 
monument erkend, herbergt nu een bejaardentehuis, alsook de galerij "Hof Bütgenbach".  



�

�

o Het oude Huis Kirch, dat tijdens het offensief van de Ardennen in 
de winter van 1944-1945 als hoofdkwartier voor de geallieerden 
heeft gediend, en waar de toekomstige president van de 
Verenigde Staten, Generaal Dwight D. Eisenhower, enkele dagen 
heeft verbleven. Vandaag bevindt zich er een gedenkplaat ter 
ere van de Generaal Dwight D. Eisenhower.  

 
http://www.eastbelgium.com/ 
http://www.hbh.be/nl/home/ 
http://www.butgenbach.info/ 
 
Het programma 
 
Een uitgebreide routebeschrijving én programma ontvangt u na inschrijving voor deze activiteit.  
 
In het arrangement zit alvast inbegrepen: 
o Vrijdagavond: klein gastronomisch diner van 4 gangen (met verse marktproducten van het 

seizoen).  
o Overnachting en ontbijtbuffet 
o Zaterdagavond: fijnproevermenu met 7 gangen (met verse marktproducten van het seizoen).  
o Overnachting en ontbijtbuffet met Champagne 
 

Op het programma zullen zeker ook enkele jaarlijks terugkerende zekerheden 
staan zoals een avondwandeling met jenever, bezoek aan een kasteel of 
nabijgelegen stad voor de kooplustigen, een fikse dagwandeling om de 
eetlust goed aan te scherpen, … 
 
Zoals altijd zal het bestuur via allerlei aangename verrassingen ervoor zorgen 
dat onze leden extra in de watten worden gelegd tijdens het weekend.  
M.a.w. meer dan waar voor uw geld ! 
 
 

Het allerbelangrijkste is uiteraard samen genieten met wat intussen een hechte groep is 
geworden ! 
 
De prijs 
 
Deelname aan het weekend kost voor leden en partner � 225 per persoon voor een 
comfortkamer in het hotel zelf. Niet-leden kunnen deelnemen voor � 245  
 
Logeren in het “nebenhaus” (bijhuis) van het hotel is eveneens mogelijk.  Dit kost � 205 per 
persoon en  � 225 voor niet-leden kunnen deelnemen voor  
 
De inschrijvingen zijn beperkt dus als je zeker wil zijn schrijf dan onmiddellijk in via onderstaande 
inschrijvingsstrook en stort zo snel mogelijk een voorschot van 30 � per persoon op 
rekeningnummer 220-0971394-72 
 
Inschrijven kan tot en met 2 maart 2012 (onder voorbehoud dat er nog kamer vrij zijn). Na 
betaling van het voorschot is de inschrijving definitief. 
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