
BMHC openingsweekend Motorhomejaar 2023 
in Rodt - Sankt Vith op 17-18-19 februari 2023

bij de “Skihütte – Biermuseum”

Vrijdag 17 februari 2023

We ontwaken uit onze winterslaap en blazen verzamelen op een plaats die voor vele van de 
bmhc-leden een beetje nostalgie oproept ! De Skihütte – Biermuseum in Rodt – Sankt Vith.

Aankomst op de parking vanaf 16 uur.
Inschrijving in het biermuseum vanaf 18h30
Het biermuseum huisvest 4000 flesjes, van uit 140 landen van over 5 continenten.
Je kan de bierflesjes bewonderen, en uiteraard ook proeven uit een zeer groot assortiment 
bier die er op voorraad is. 
https://www.biermuseum.be/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063502992717

Zaterdag 18 februari 2023

Als er sneeuw ligt kan er worden gelanglauft. Skimateriaal kan gehuurd worden in de 
Skihütte. (Eigen skimateriaal gebruiken kan/mag uiteraard ook !)
De verschillende pistes met verschillende afstanden staan er aangeduid met pijtjes en 
bordjes in verschillende kleuren.
Ben je geen skiër maar hou je van wandelen, dan kan je zeker ook aan je trekken komen. 
Je kan in de omgeving van de Skihütte – Biermuseum zeker flinke mooie wandelingen 
maken. Ligt er sneeuw dan beleef je deze wandelingen zeker in een mooie wintersfeer je 
wandelt doorheen het mooie sneeuwlandschap ! Ligt er geen sneeuw dan is het ook heel 
rustig wandelen door de bossen. De wandelingen en afstanden staan ook aangeduid met 
pijtjes en kleuren. Iets speciaals is het Bosleerpad van 2,5 km lengte … Een ontdekking 
waard. (bij het skiën en/of wandelen graag de fluo-hesjes van de BMHC dragen aub !)

https://www.biermuseum.be/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063502992717


Als je gaat skieën, en je komt terug, meteen afmelden en skimateriaal terug binnen 
brengen aub ! Zodoende de skiverhuur weet dat je terug bent. Zodat geen onnodige 
ongerustheid heerst bij de skiverhuur en geen onnodige zoektocht moet worden 
georganiseerd !

Om 17 uur verzamelen we bij de motorhome van de organisators, daar wordt een apero 
geschonken in Wintersfeer.  Gluhwein, warme chocomelk met een toevoegsel; rum of 
dergelijke !

Om 19 uur gaan we genieten van een maaltijd op de steengrill
Kostprijs 28,5 euro /persoon 
Uiteraard zijn ook de lekkere bieren te verkrijgen uit het assortiment. 
Een gezellige babbel na het eten is zeker aan te raden. Genieten van het mooie etablisement 
waar we ons onderkomen hebben om de zaterdagavond door te brengen.
Huisdieren niet toegelaten gedurende de maaltijd, tot na het afruimen van de tafels.
(onder voorbehoud dat er huisdieren toegelaten worden door de uitbaters)

Zondag 19 februari 2023

We slapen uit, wandelen en/of skiën (kan ook op zondag als er sneeuw ligt)
Napraten, na genieten van het eerste weekend van 2023 !

afsluiten van het weekend doen we om 11 uur. 

Een maaltijd kan zeker ook op zondagmiddag in de Skihütte-Biermuseum. 
Maar best wel op voorhand vragen en/of reserveren.

GPS adres: Tomberg 77  Rodt --  B-4780 St.Vith 
Geen voorzieningen aanwezig.
Denk er aan om genoeg gas bij te hebben, want het is winter !
Huisdieren aan de leiband, en hou de parking proper en net aub !

Org kost................................... €  2. / motorhome.
Apero …...................................€  3. / persoon.
Steengrill …..............................€ 28,50. / persoon op zaterdagavond

INSCHRIJVEN VOOR  5  FEBRUARI 2023

See you all in Rodt – Sankt Vith voor het 
BMHC openingsweekend motorhomejaar 2023 !!


