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vrijdag 13 augustus tot maandag 16 augustus 2021

B.O.C.C.-weekend

Wij hebben het genoegen jullie uit te nodigen voor het B.O.C.C.-weekend dat zal plaatsvinden in OostBelgië, tijdens het O.L.V Hemelvaartweekend, van vrijdag 13 augustus tot maandag 16 augustus 2021.
Vrijdag 13 augustus 2021:

Wij komen van 11.00 uur samen bij Christa en Ivo in de B&B
Au magasin - Joebiéval 9 in 6690 Vielsalm (E25 afslag 50 Baraque Fraiture) Om 12.00 uur worden wij dan uitgenodigd voor
een heerlijke broodmaaltijd met alles er op en er aan.
Website: www.au-magasin.be

Zodra iedereen voldaan is, vertrekken wij naar een chocolaterie.
Daar kunnen wij de kunsten van het vervaardigen van pralines
ervaren. Daarna rijden wij langs mooie landelijke wegen naar
Hotel Eifelerhof te Manderfeld (hetzelfde hotel als in 2019), waar
ons een uitgebreid diner wacht.
Website: www.eifelerhof.be/nl/home/

Zaterdag 14 augustus 2021:
We maken een rustige rit naar Montenau Schinkenraucherei te
Montenau
De patron zal een uitgebreide toelichting geven over de
vervaardiging van zijn heerlijke worsten en zijn typische gerookte
hammen. Er is gelegenheid tot aankoop van deze lekkere
streekgerechten.
Website: www.montenauer.com/nl/startpagina/
Na het middagmaal zetten we onze rit verder, om in de late middag terug aan te komen bij ons hotel. Er
is gelegenheid om een partijtje bowling te spelen, zoals tijdens het vorige bezoek gevraagd door menig
geïnteresseerde. Deelname kost wel een extra bijbetaling van € 15,00 per uur! Onze voorzitter zal ons
‘s avonds mee terugnemen in de tijd door middel van leuke herinneringen aan vroegere B.O.C.C.-ritten.
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Zondag 15 augustus 2021:

Vandaag bezoeken we Chateau Reinhardstein. Een volledig
gerestaureerd kasteel uit 1354. Een plaatselijke gids zal ons
onderdompelen in de tijd en de geschiedenis van het chateau.
Uiteraard in de Nederlandse taal.
Website: www.reinhardstein.net/nl/

Na deze rondleiding worden wij getrakteerd op een lichte maaltijd. Daarna gaan wij verder met onze
tocht door Oost-België. Onderweg nodigen wij jullie ook nog uit voor een drankje en een gezellig
samenzijn.
Maandag 16 augustus 2021:
Onze laatste dag van het Ardennenweekend 2021 is aangebroken
maar nog niet gedaan. De echte kenners van onze club zullen
ongetwijfeld weten dat er vroeger ook Belgische automerken
hebben bestaan, waaronder: Imperia. Wij rijden naar Trooz en
bezoeken het Musée Imperia.
Website: https://nl.liegetourisme.be/musee-imperia.html
Wij sluiten af met een heerlijke maaltijd in een plaatselijk restaurant. Verdere details hierover volgen
later.

Kostprijs van dit prachtige programma: € 289,00 per persoon, dranken niet inbegrepen.
Er zijn nog slechts enkele kamers in het hotel beschikbaar, snel beslissen is aangewezen.
Informeer eerst bij de organisator of er nog kamers beschikbaar zijn, alvorens uw deelname te betalen.
Je kan hem bereiken via: anitawgmkrs@hotmail.com of GSM: 0498 92 77 86.
Je inschrijving is pas definitief na betaling van je deelname op de bankrekening van BOCC:
BE22 4151 1346 4147 - met vermelding van: “Ardennenweekend 2021” en je naam en je lidnummer.
Uw betaling dient ons te bereiken uiterlijk op 12/07/2021.
We dienen rekening te houden met de geldende maatregelen. Het is dus steeds mogelijk dat dit
evenement niet kan of mag doorgaan. Raadpleeg regelmatig onze website voor de recentste
informatie. Intussen vragen we dat iedereen een mondmasker en ontsmettende handgel meebrengt,
en zich gedraagt volgens de regels, de sociale afstand respecteert en geen lichamelijk contact maakt
met andere deelnemers. Voel je je ziek, blijf dan thuis.
Beste groeten en tot ziens.
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