30 April 2017

Noorderkempenrit

Wij hebben het genoegen u onze traditionele Noorderkempenrit uitgave 2017 nu reeds aan te bieden.

Zondag 30 april om 9.30 uur
te 2040 Lillo Fort op de gemeentelijke parking (er is maar één parking)
Ontbijt vanaf 10.00 uur in Restaurant Het Landshuis Havenmarkt 3 te Lillo. www.hetlandshuis.be.
Lillo is het kleinste dorp in de provincie Antwerpen. Na het ontbijt gaan
wij het plaatselijke Poldermuseum bezichtigen. Dit museum is uniek en
geeft een overzicht van de geschiedenis van de dorpen die destijds
werden weggevaagd voor de havenuitbreiding. Lillo is het enige
polderdorp dat overblijft en is een bezoek meer dan waard. Lillo was
oorspronkelijk een fort dat door Willem van Oranje werd gebouwd om
Antwerpen tegen de Spanjaarden te verdedigen en later om de
Schelde af te sluiten. Er is gelegenheid om de omgeving te
bezichtigen.

Na Lillo verkend te hebben en onze honger te hebben verdreven, starten wij de motoren en gaan wij, met
een mooie rit langs landelijke wegen, genieten van de rustige Noorderkempen. Deze rit wordt onderbroken
voor een verrassingsstop. Ambiance verzekerd.
Na deze ontspannende rustpauze gaan wij verder met onze rit om aan tafel aan te schuiven voor een
lekkere maaltijd met een lokale specialiteit: Steppegras met stoofvlees of vidé + dessert
in restaurant De Slappen Uier, Laurys Gewatstraat 79 te 2560 Nijlen. www.deslappenuier.be.
Na de maaltijd sluiten wij deze rit af.
Deelnameprijs bedraagt: € 42,00 per persoon – dranken niet inbegrepen
Inschrijven via de BOCC-website of bij:
Anita Wagemakers: via tel: 0498 92 77 86 of mail: anitawgmkrs@hotmail.com
met vermelding van uw keuze: stoofvlees of vidé
Inschrijvingen zijn pas geldig na storting van het saldo op rekening BE22 4151 1346 4147 van BOCC en
dit tot uiterlijk 20 maart 2017 - met als mededeling: Noorderkempenrit 2017 - lidnummer en naam
Wij sluiten echt af op 20 maart 2017. Deze vroege afsluiting wordt uitdrukkelijk door het restaurant
gevraagd, wegens de gebruikelijke drukte. Na deze datum worden, om organisatorische redenen,
geen inschrijvingen meer aanvaard. Tijdig inschrijven is dus de boodschap.
Met vriendelijke groeten,
Rik en Anita Broeckx
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