
 

 

 

Cisterciënse rit van 

8 april 2018 in Villers-la-ville 
Cécile en André nodigen ons uit voor een ontdekking van meer dan 900 jaar 

Geschiedenis wandelend in de ruïnes van een van de mooiste architecturale 

plaatsen van Europa. 

Gesticht in 1148 in de vallei 

van de Thyle door Bernard 

de Clairvaux, het klooster 

van de orde van Citeaux was 

een van de eerste 

"dochters" van de abdij van 

Clervaux.Volledig gesloopt 

door de Franse Revolutie en 

daarna in beslag genomen 

door dit laatste als nationale 

goed, zijn monikken werden 

verdreven en zijn domein verkocht in loten.Zijn ruïnes, behoren nu aan de Waalse regio, en maken 

deel van het uitzonderlijk Waals erfgoed. 

« Onze rit zal ons door de kleine rustieke 

wegen van Waals Brabant brengen, om 

later op ons vertrekpunt terug te komen 

en in "Moulin de l'Abbaye" voor het 

middagmaal. » 

Wij verwachten U op zondag 8 april rond 

9 uur voor het ontbijt in "Moulin de 

l'Abbaye", rue de l'Abbaye 55 te 1495 

Villers-la ville (www.paysdevillers-

tourisme.be/fr/la-cave-du-moulin-2). Het 

vertrek van onze rondrit, van ongeveer 92 km, is geplant om 9u45. 

Rond 12u zullen wij terug komen op ons vertrek punt voor een rondleiding van de ruïnes van de 

Abbdij. 

Rond 13u30 gaan wij in "Moulin de l'Abbaye" eten, drank niet inbegrepen,  (parelhoen gevuld met 

gerookte borst, seizoengroenten,  carpaccio van ananas met zijn sorbet). 
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Gelieve u in te 

schrijven uiterlijk 

tegen 28 maart 

2018 via de site 

www.cbac.be/Nx-

Agenda.html of 

door uw 

inschrijvings- 

formulier te faxen 

naar 04/275 49 31. 

Vergeet niet het 

verschuldigde 

bedrag te storten 

op het 

rekeningnummer 

van de CBAC 

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 28/03/2018, gelieve de organisatoren te contacteren (A.Reyntjens 0495/59.30.78) 

voor bevestiging, zo niet zal uw inschrijving geweigerd worden.  

 

 

 

 

 

 

 

Naam Voornaam :      …………………              zal deelnemen aan  de « Cistercienne  Rit» 

    …. Volwassen(en) 45,00€  …………… € 
    …. Tiener(s) 13-17 jaar 20,00€  …………… € 

 .... Kind(eren) 4-12 jaar 10,00€  …………… € 

TOTAAL …………… € 
Zal het bedrag storten op rekening BE29 3100 9756 0464, van de CBAC met als vermelding « Cistercienne Rit » 

Datum :       Aantekeneing  

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