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Ronde van de Vlaamse Ardennen en het Heuvelland voor de BOCC 

Op Zondag 18 juni 2023 
Vertrek en aankomst in Oudenaarde 

Vertrekken doen we op parking De Ham (Gratis) . 
Jullie begeven zich naar het Peleton Café  (de 
vlag van BOCC zal aan de deur staan). 
Als je de parking verlaat, zie je het gebouw van 
‘Centrum  Ronde van Vlaanderen’ aan de 
overkant. 

Hier wordt jullie vanaf 9u een koffiekoek en een 
koffie of thee aangeboden. 
We bezorgen jullie het roadbook en geven een 
woordje uitleg. Nu kunnen jullie vertrekken (ten 
laatste om10u) richting Mahy  +/- 45km . 

Bij Mahy kunnen jullie het museum bezoeken 
(gedurende ongeveer een uurtje) en voorzien we 
een lichte lunch. 

Na de middagstop +/- 14u rijden we opnieuw 
richting Oudenaarde maar langs een ander 
parcours, zodat jullie  nog wat kunnen genieten 
van onze mooie Vlaamse Ardennen. 
Onze eindstop is in de brouwerij Liefmans, meer 
bepaald in Bistro Odnar. 

Hier kunnen we samen nog wat napraten en 
genieten van een lekker avondmaal. 
 
Er is keuze uit : 
Varkenswangetjes, Flandrienvarken in Liefmans 
Oud Bruin met een fris slaatje en frietjes. 
 
Grietfilet met parelcouscous, artisjok, lotuswortel 
en pittige Bollekessaus (dit voor de 
Antwerpenaren !). 
 
Open Lasagne (voor de vegetariërs). 
 
Water bij het eten en een koffie of 
thee achteraf zijn ook inbegrepen. 
 
Kostprijs: € 60,00 per persoon 
 
Inschrijven kan uiterlijk tot 4 juni via de QR-code 
of via het inschrijvingsformulier op de website  
of via mail: cvdb7474@gmail.com. 
 
Menukeuze doorgeven bij het inschrijven. 
Je inschrijving is pas definitief na betaling van je 
deelname op de bankrekening van BOCC:   
BE22 4151 1346 4147 -  met vermelding van: 
“Vlaamse Ardennenrit” en je naam en je 
lidnummer. 
 
Na 4 juni worden er, om organisatorische 
redenen, geen inschrijvingen meer aanvaard. 
 
We kijken er naar uit om jullie te ontvangen op 18 
juni in het Peleton Café. 
Chris  GSM 0477 49 37 85 
Myriame  GSM 0497 67 08 52 


