
 
 

Uitnodiging Hemelvaart weekend 2018  
 
Beste leden, 
 
De traditie moet in ere gehouden worden. Vandaar dat wij tijdens het Hemelvaart weekend, 
met de Bol d’Or club, ook dit jaar weer een buitenlandse trip maken. Goede gewoontes 
moeten vast gehouden worden. Het Hemelvaart weekend valt dit jaar, 2018, van Donderdag 
10 Mei tot en met Zondag 13 Mei. 
 
Dit jaar gaan we naar de Hunsrück, net ten zuiden van de moezel in Duitsland. Hier zijn we 
met de Bol d’Or club bij mijn weten nog niet eerder geweest, en ik zoek wat dat betreft altijd 
weer nieuwe en uitdagende gebieden met veel hoogte verschillen en bochten. 
  
Zodra alle deelnemers bekend zijn, zal een centraal gelegen startpunt voor de heenreis 
gekozen worden, rekening houdende met de woonplaatsen van alle deelnemers. We willen 
namelijk weer samen via een mooie route binnendoor rijden naar ; 
 
Gasthof Zur Grafschaft 
Hauptstrasse 27 
D54472 Veldenz  T+49 653 4 949 7447 

Email: info@gasthof-zur-grafschaft-veldenz.de 

https://gasthof-zur-grafschaft-veldenz.de 

 
We hebben hier 10 slaapplaatsen, 1 driepersoonskamer, 3 tweepersoonskamers en 1 
eenpersoonskamer voor René, als optie gereserveerd in dit Hotel. Tot  20 April hebben we 
de mogelijkheid om het aantal deelnemers zowel naar boven, als naar beneden bij te stellen. 
Graag dus tijdig reageren als je (weer) meegaat met dit Hemelvaartweekend van de Bol d’Or 
club. Liefst al op de Algemene Jaarvergadering van 4 Maart aanstaande. 
Wij gaan er wederom vanuit dat alle deelnemers op een Bol d’Or rijden, uitgezonderd 
overmacht. 
 
De kosten bedragen €180 voor half pension, inclusief ontbijt voor alle 3 de overnachtingen 
voor een 2 of 3 persoons kamer. De eenpersoonskamer voor René is €210. Deze kosten 
kunnen overgemaakt worden naar;  IBAN NL34INGB0007465983 tnv Bol d'Or Club 
Nederland, onder vermelding van “Hemelvaart” 
  
Wij als bestuur hopen dat alle 13 opties omgezet kunnen worden in ook 13 reserveringen! 
Namens het bestuur van de Bol d’Or club, 
 
Anton Uilenreef  



Secretaris Bol d’Or club 
 


