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Beste BOCC – leden, 

De lang verwachte 4-daagse uitstap is dit 

jaar gepland in het wondermooie Oost-

België. 

Wij gaan de Oostkantons vereren met een 

uitgebreid bezoek in onze oldtimers. 

 

Wat staat er op het programma: 

 
Vrijdag 07/06/2019: Omstreeks 11.00 uur 

komen we aan te Vielsalm, B&B DIE HUTTE, 

Joubieval 9. 

Daar worden wij getrakteerd op een 

uitgebreid broodjesmaaltijd. 

http://www.au-magasin.be/nl/over-ons 

Na te zijn bekomen van de lange rit gaan wij, 

enkele honderd meters verder, een bezoek 

brengen aan een uniek museum met de 

naam Bulge Relics Musée.   

De verzameling van 

dit museum is 

grotendeels het 

resultaat van 

zoekwerk in de wijde 

omgeving. Voor 

degenen die het nog 

niet wisten:  

Het Ardennenoffensief heeft daar in 1944 

plaatsgevonden. Dus geef uw ogen de kost 

en luister naar een boeiende gids die u een 

interessante uitleg kan geven over de 

geschiedenis. 

http://www.battle-of-the-bulge.be/bulge-relics-

museum-joubieval/ 

Na het bezoek aan het museum gaan wij op 

weg naar het Hotel Eifelerhof waar u uw 

kamer kan opzoeken en daarna nog wat kunt 

bijpraten.  http://www.eifelerhof.be 

 
Zaterdag 08/06/2019: Na een mooie rit 

bezoeken we een leisteenmijn: 

Schieferstollen te Recht. 

Hier komt u in een andere wereld terecht en 

zal een gids ons gezelschap op een 

deskundige uitleg toelichting geven over het 

reilen en zeilen van de destijds belangrijke 

leisteenmijn. 

Op het programma staat een documentaire 

film gevolgd door een rondleiding van de 

Schieferstollen met een Nederlandstalige 

gids.  Zorg voor goede schoenen en warme 

kleding want het is er maar 7 graden. 

http://www.schieferstollen-recht.be 

Na het bezoek is het tijd om de maag tot rust 

te brengen en gaan wij dan ook op zoek naar 

een gepast eethuis.  Dat vinden wij dan te 

Roth en noemt Biermuseum Tomberg.   
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Naar verluidt kan je daar een biertje kiezen 

uit een voorraad van 450 bieren.  Ook wacht 

er een lichte maaltijd op ons. 

Website: http://www.biermuseum.be/ 

Daarna gaan wij een rit maken waar de 

Oostelijke Ardennen schitteren in hun 

prachtige natuur. 

Omstreeks 18:00 uur worden wij dan weer 

verwacht in het Hotel Eifelerhof voor een 

lekkere maaltijd. 

 

Zondag 09/06/2019: We maken het ons 

gemakkelijk.  Na het ontbijt vertrekken wij 

langs binnenwegen naar het wondermooie 

stadje Monschau.  Een bezoek aan een 

glasblazerij leert u hoe je met  zand en vuur 

glazen kunstwerken kunt maken.  Bewonder 

ook de unieke kunstcollectie in haar pracht 

en praal. 

http://www.glashuettemonschau.com/ 

Na het bezoek aan de Glashütte hebben 

jullie de tijd om de leuke huizen en typisch 

winkeltjes te bezichtigen.  Honger lijden is er 

ook niet bij want het ene restaurant na het 

andere biedt veel lekkers aan tegen 

goedkope prijzen. 

Omstreeks 17.00 uur is het dan weer tijd om 

naar het Eifelerhof te rijden voor een vervolg 

op de lekkere maaltijd van gisteren. 

 
Maandag 10/06/2019: Vandaag wordt een 

verrassing, maar we besluiten met een 

lekkere maaltijd in een Ardens restaurant. 

 
En wat kost dat: 240,-€ per persoon 

 

In deze prijs zijn de entreekosten voor de 

bezoeken inbegrepen, met uitzondering van 

het middageten te Monschau.  Zoals 

gebruikelijk is de deelnameprijs exclusief 

dranken. 

 

Alvast bedankt voor jullie deelname 

 
Rik en Anita Broeckx 

 

 
Voor bijkomende info kan je terecht bij: 

Tel: 0498 92 77 86 - Anita 

Tel: 0497 64 40 19 - Rik  

anitawgmkrs@hotmail.com 

 

Inschrijvingen vanaf nu, tot uiterlijk 

24/04/2019. 

 

Uw inschrijving wordt pas definitief na 

ontvangst van de betaling. 

Betalingen via de BOCC-rekening 

BE22 4151 1346 4147 met vermelding van : 

“Weekend” en je naam en lidnummer. 

Monschau 
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