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B.O.C.C.-weekend  - 26-29 mei 2023 - Belgische Oostkantons 

  

Ook dit jaar gaan wij voor het weekend naar de Belgische Oostkantons. Wij overnachten in het geken-
de hotel Eifeler Hof, Manderfeld 304 - 4760 Büllingen. 

 

               

 

 

 

 

 

 
Vrijdag 26 mei 2023 

Samenkomst vanaf 12u in de B&B  Au Magasin Joubiéval 9 - 6690 Vielsalm. (afslag 50 van de E25 – 
Baraque Fraiture ). 

Om 13.00 u staat in “Die Hutte” een heerlijke broodmaaltijd klaar. Daarna kunnen we rustig  naar het 
hotel rijden, daar inchecken en van de avond genieten. 

 
Zaterdag 27 mei 2023 

Vandaag rijden we door de mooie grensstreek tussen België en Duitsland naar de Ardennen Culture 
Boulevard. Hier zijn verschillende tentoonstellingen van o.a.  een poppententoonstelling, kerststallen, 
en een grote modelspoorbaan (Losheim).  
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Zondag 28 mei 2023 

Wij rijden vandaag  naar de Abdij van Stavelot (oudste kloostercomplex van België). Hier bezoeken 
wij het formule 1 museum en kunnen we ook nog andere tentoonstellingen bezoeken . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maandag 29 mei 2023 

Op onze laatste dag gaan wij ons in de brouwerij van Achouffe laten rondleiden door een gids, die ons 
alles zal vertellen over het ontstaan en de werking van de brouwerij en op het einde is er nog een 
degustatie waar je de bieren kan proeven. 

Vooraleer wij 
huiswaarts rijden, gaan 
we eerst nog een stukje 
eten. Hiervoor rijden we 
terug naar de B&B Au 
Magasin Joubiéval 9 - 
6690 Vielsalm, waar Ivo 
en Christa ons weer 
verwennen met een 
lekkere broodmaaltijd 
en Limburgse vlaaien. 

Praktische informatie : 

Prijs per persoon:  € 325 -  verblijf, maaltijden (zonder dranken) en bezoeken inbegrepen. 

 

Inschrijvingen voor 1 mei 2023 via de QR-code of via de B.O.C.C-website  

Betaling van uw deelname op de bankrekening B.O.C.C.: BE22 4151 1346 4147 

met vermelding:  Pinksterweekend 2023, uw naam en lidnummer 

 

Voor meer informatie: Jozef: jozefodw@gmail.com of GSM: 0478 33 74 79  

Maria: maria.haverhals@telenet.be of GSM: 0486 02 21 96  of huistelefoon 03 666 81 68 

 
Gelieve de volgende punten aan de organisatoren door te geven, via mail of telefoon: 

· eventuele voedingsallergieën of speciale diëten 

· de keuze voor een dubbel bed of 2 enkele bedden in het hotel 

· honden worden niet toegelaten in het hotel        

                 Groetjes Jozef en Maria 


