
ECCR - 2019 rocks @ Werchter 
 

De BOCC, organiseert het 
Internationale evenement op 
camping de Klokkenberg van 30 
mei t/m 2 juni, in Werchter, 
Grotestraat 120,  B - 3118 

Een greep uit het programma, 
vrijdagavond, speciale bierproeverij, 
georganiseerd en begeleid, door leden van de Bierproef-academie. 
Diverse Foodtrucks die elke dag iets te eten serveren. 
Drank is de hele week beschikbaar op het Recreatieterrein. 
Optreden van verschillende bands. 
Zaterdagochtend Frühschoppen ontbijt, muziek door het Koninklijk 
Harmonie orkest Sint Cecilia 
Zaterdagmiddag de traditionele vlooienmarkt met camping artikelen, 
tevens een openhuis voor de hopelijk vele bezoekers. 
Zaterdagavond, traditioneel Belgische eten vanuit de Foodtrucks en 
daarna een Belgische dessertcaravan die de laatste gaatjes komt 
vullen. Afsluitend de koffiecaravan en een gin truck. 
Het geheel omlijst met live muziek van de coverband Frituur Paula 

Zodra de prijzen bekend zijn wordt U op de hoogte gesteld, maar 
hoe meer deelnemers hoe voordeliger de prijs. 

Voor de ECCR, kunt u zich aanmelden met Uw lidnummer, naam en 
aantal deelnemers (bij de kinderen graag de leeftijd vermelden). 
Verder uw aankomst datum,  merk caravan,  type caravan en  
bouwjaar. 
Bij Fred Leeflang tel. 0634 268 248 of op fred.leeflang@casema.nl 



 

                 Vooraf naar Werchter 

U bent welkom op de dag dat u aankomt en of dat nou op vrijdag, zaterdag 
of zondag is, gewoon op de dag die u het beste uitkomt. 

We beginnen het weekend op zaterdag 25 mei en in de omgeving zijn 
diverse kringloop winkels die u kunt bezoeken 
Vijf uur ’s-middags is er een sociaal samenzijn, neem uw eigen consumpties 
mee. Aansluitend eten we uit de clubpan, zodat u zelf niet hoeft te koken. U 
kunt ons eventueel meehelpen met het bereiden van de Chili con Carne.  

Zondag gaan we naar de Postel abdij van de Norbertijnen en u kunt daar in 
uw eigen tempo de abdij bezoeken. De Abdij-winkel is open van 9 tot 17 uur. 
De Abdij is bekend om z’n eigen kaasmakerij en het Postel bier. Buiten de 
Abdij is een eetstraat, met friet, ijs en diverse andere kramen met eetwaar enz. 
Vijf uur is er een sociaal samenzijn, neem uw eigen consumpties mee. 

Maandag gaan we om twee uur een boswandeling maken in de omgeving 
door bosrijk gebied. 
Vijf uur is er een sociaal samenzijn, neem uw eigen consumpties mee. 

Dinsdag doet u waar u zelf zin in heeft. 
Vijf uur is er een sociaal samenzijn, neem uw eigen consumpties mee. 
Zes uur, doen we een open BBQ, dwz u zorgt voor uw eigen eten en de 
bereiding er van, eventueel op een BBQ, het gaat om het gezamenlijk eten. 

Woensdag is het tijd om te vertrekken, U kunt afzonderlijk of gezamenlijk 
naar Werchter gaan en de reis is ongeveer 70 km. 

De kosten per nacht omgeving Reusel zijn 2 personen € 18,10 p/n dit is 
inclusief Toeristenbelasting, elektra 6 amp, warm water en Wifi. 

Aanmelden bij Fred Leeflang tel. 0634 268 248 of fred.leeflang@casema.nl 
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