
 

D’une Abbaye à l’autre….. 

week-end van 30 juin en 1 juillet 2018 

De geleinde draad van dit week-end zal Abdijen en Kloosters zijn voor een 

reisroute van twee dagen. De bedoeling is van samen te zijn tussen  vrienden 

langs de vallei van de Molignee en het duiken naar Chimay via het museum 

van de vliegveld te Florennes. Laat het mij uitleggen zonder  verrassing maar 

om het water of het bier in de mond te brengen. 

Wij verwachten U op zaterdag 30 juni 2018 

om 13 uur in Hotel "La Merveilleuse" 23, 

Charreau des Capucins op de hoogte van 

Dinant (www.lamerveilleuse.be) Dit hotel is 

gebouwd in het oude Klooster van 

Bethléem. Wij zullen daar middagmalen 

onder vrienden in het klooster met ... een 

goede Leffe. 

Wij zullen verder gaan om het "Maison de 

la Leffe" te bezoeken. 

 

Van die prachtige plaats zullen wij vertrekken voor een ballade om en in de vallei van de 

Molignee.Als ik me niet vergis ligt Maredsous in de vallei van de Molignee. 

 

http://www.lamerveilleuse.be/


 Wij zullen in hotel Les jardins de la 

Molignee in Anhée 

(www.jardins.molignee.com) 's 

avonds eten en logeren. Na een 

rustende nacht, zullen wij daar van 

een continentaal ontbijt nemen voor 

het vetrek van de tweede dag. 

 Gedurende deze ondekkingsdag, zullen wij het museum van het 

vliegveld van Florennes bezoeken (www.museespitfire-florenne.be). Mag 

ik U vragen van de sluier op te tillen van Uw wagen om de ingang naar 

het basis te vergemakkelijken.... 

Na het bezoek aan het museum, zullen wij  via de Abdij van Scourmont 

naar een tipisch Chimay restaurant gaan in Lompret. 

http://www.beauxvillages.be/deguster/restaurants/eau-blanche 

Dit restaurant, in de regio zeer 

beroemd, zal ons zijn terras openen 

aan de rand van de l'Eau Blanche als 

het weer het toelaat om Escaveches of 

konijn à la chimacienne te proeven of 

een ander typisch gerecht van de 

streek. 

Gelieve U in te schrijven uiterlijk tegen 

zondag 24/12/2017 via de site 

www.cbac.be/Nx-Agenda.html of door 

uw inschrijvingsformulier te faxen naar 

04/275 49 31. Vergeet niet het 

verschuldigde bedrag te storten op het 

rekeningnummer van de CBAC voor 24 

dec. 2017, zodanig dat de organisatoren de reserveringen tijdig kunnen doorgeven. Betaling via de 

Bank is verplicht. Uw inschrijving is pas bevestigd na ontvangst van uw betaling. Na 24/12/2017, 

gelieve de organisatoren te contacteren voor bevestiging, zo niet zal uw inschrijving geweigerd 

worden. Het bedrag voor het weekend is €350. Wij vragen U een voorschot van €150 te betalen.                      

De deelname aan dit week-end is beperkt  tot 15 crews.  

 

 

 

 

 

 

 

Naam Voornaam :      …………………     zal deelnemen aan «D’une abbaye à l’autre… » 

…. Volwassenen 350,00€ per paar …………… € 
…. Volwassen 203,00€ single …………… € 

   

TOTAAL …………… € 

Zal het bedrag storten op rekening BE29 3100 9756 0464, van de CBAC met als vermelding « D'une abbaye 

à l'autre » Datum :       Aantekening :  

 CBAC rue des Awirs, n°8, 4400 Flemalle, fax : 04/275 49 31, www.cbac.be 

 

 

http://www.museespitfire-florenne.be/
http://www.beauxvillages.be/deguster/restaurants/eau-blanche
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