
 
 

Uitnodiging “Bolletjes” weekend 2021  
 
Beste leden, 
 
Helaas kon dit jaar, het Hemelvaart weekend met de Bol d’Or club, wederom niet doorgaan. 
Gelukkig zijn we nu toch in de gelegenheid weer een tripje naar het buitenland te 
organiseren. Afgelopen week zijn de afspraken ter plaatse gemaakt en de routes uitgezet en 
gereden. Het zijn weer spectaculaire routes geworden.  
Het Bolletjes weekend is dit jaar, 2021, van Donderdag 16 tot en met Zondag 19 September. 
Noteer dit dus maar vast in je agenda, en regel een extra vrije dag bij je baas, want dit mag 
je niet missen. 
 
Dit jaar gaan we naar Hotel Palatino in Langscheid, gemeente Sundern, in het Sauerland, 
Duitsland. We zijn hier in 2017 ook al een keer met de Bol d’Or club ook geweest, maar 
omdat hier sinds 2019 een nieuwe eigenaar op zit wilden we dit ter plaatse bekijken en 
regelen. Het is een Thai ’s specialiteiten Hotel / Restaurant gebleven, een must voor alle 
culinaire experts onder ons.  
  
Zodra alle deelnemers bekend zijn, zullen we alle routes, en het verzamelpunt voor de 
heenweg doorgeven. We hebben namelijk ook de heen- en terugreis uitgezet met een 
minimaal aantal snelweg kilometers. Samen rijden we dan naar; 
 

Charlie und Cindy Ho  

Hotel Palatino 

Langscheider Straße 46 

59846 Sundern 

info@hotelpalatino.de 

www.hotelpalatino.de 

Tel: +49(0)2935-2500 

Fax: +49(0)2935-7647 

https://m.facebook.com/Hotel-Palatino-222575694427140/ 

 
 

We hebben hier 10 slaapplaatsen, 4 tweepersoonskamers en 2 eenpersoonskamer, als optie 
gereserveerd in dit Hotel. Deze optie moet echter tijdig, omgezet worden in een definitieve 
reservering. Graag dus snel reageren als je (weer) meegaat met dit culinaire weekend van 
de Bol d’Or club. 
 
Wij gaan er van uit dat alle deelnemers op een Bol d’Or rijden, uitgezonderd overmacht. 
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De kosten bedragen €200 op basis van half pension voor een 2-persoonskamer, en €230 
voor een 1-persoonskamer, inclusief 3x ontbijt, 3x 3-gangen menu en 3 overnachtingen.  
 
Graag inschrijven door het overboeken van €100 naar;  IBAN NL34INGB0007465983 
tnv Bol d'Or Club Nederland, onder vermelding van “Bollenweekend”, Deze 
overboeking geldt als inschrijving. 
  
Wij als bestuur hopen dat alle 10 de opties omgezet kunnen worden in ook 10 reserveringen. 
Bij eventuele extra aanmeldingen bekijken we wat daar mogelijk is. 
 
Voor Vrijdag 17 September hebben we een mooie tocht waar stukken in zitten die in het 
weekend afgesloten zijn voor motoren, en voor Zaterdag 18 September hebben we reeds 
een andere mooie tocht door het Sauerland uitgezet. Op Zondag 19 September zullen we na 
het ontbijt alle bagage weer op onze trouwe Bollen pakken zodat we ook weer gezamenlijk 
binnendoor terug kunnen rijden. 
 
Namens het bestuur van de Bol d’Or club, 
 
Anton Uilenreef  
Secretaris Bol d’Or club 
 


