
 
 

Uitnodiging “Hemelvaart  weekend” 2022  
 
Beste leden, 
 
Het is toch nog gelukt om een locatie voor het Hemelvaart weekend met de Bol d’Or club te 
vinden.   
Het Hemelvaart weekend is dit jaar, 2022, van Donderdag 26 tot en met Zondag 29 Mei. 
Noteer dit dus maar vast in je agenda, en regel een extra vrije dag bij je partner, want dit 
mag je niet missen. 
 
Dit jaar gaan we naar Waldhotel Albachmühle in Wasserliesch, tussen Trier en Luxemburg, 
aan de Moezel, in Duitsland. Een mooie bergachtige omgeving dus.  
  
Zodra alle deelnemers bekend zijn, zullen we alle routes, en het verzamelpunt voor de 
heenweg doorgeven. We gaan namelijk ook de heen- en terugreis uitgezetten met een 
minimaal aantal snelweg kilometers. Samen rijden we dan naar; 
 

Familie Fiedler  

Waldhotel Albachmühle 

Albach 6 

54332 Wasserliesch 

info@albachmuehle.de 

www.albachmuehle.de 

Tel: +49(0)6501-94950 

Fax: +49(0)6501-949559 

 
 

We hebben hier 10 slaapplaatsen, 4 tweepersoonskamers en 2 eenpersoonskamer, als optie 
gereserveerd in dit Waldhotel. Deze optie moet echter tijdig, omgezet worden in een 
definitieve reservering. Graag dus snel reageren als je (weer) meegaat met dit weekend van 
de Bol d’Or club. 
 
Wij gaan er van uit dat alle deelnemers op een Bol d’Or rijden, uitgezonderd overmacht. 
 
De kosten bedragen €200 op basis van half pension voor een 2-persoonskamer, en €245 
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 “Hemelvaart-weekend”, Deze 
overboeking geldt als inschrijving. 
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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. 
 
Alle deelnemers krijgen vooraf alle dag-routes, evenals de heen- en terugreis, als GPX 
bestand voor de navigatie. Een navigatie is wel wenselijk doch niet noodzakelijk om aan dit 
Hemelvaart weekend deel te nemen. Op Zondag 29 Mei 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 
 


