Ich hab mein Herz in Heidelberg
verloren……..
Bingelrade, 04 juli 2011
Geacht Gildelid,
Tijdens ons bezoek aan het loonbedrijf van de gebroeders
Hoedemakers konden wij kennismaken met de allerlaatste
ontwikkelingen op het gebied van landbewerking, het inzaaien en
beplanten van akkers en uiteraard het oogsten van de kostbare
gewassen. Ook op het gebied van verticaal transport (hoogwerkers)
en zelfs van gladheidbestrijding heeft dit zeer dynamisch bedrijf
een plek weten te veroveren. Kortom voor ons een zeer
verhelderende uitleg vergezeld door een gastvrij onthaal……..

Sinsheim und Heidelberg ++
Niet, zoals eerder aangekondigd, gaan wij naar het Technik
Museum Speyer maar wij bezoeken het Auto & Technik Museum
Sinsheim met daaraan gekoppeld de tweede dag een bezoek aan de
sfeervolle stad Heidelberg! Let op!!!!!
Het museum van Sinsheim (30.000 m²) is twee keer zo groot als het
museum van Speyer. Er staan meer dan 3000 expositiestukken,
waaronder de Concorde en zijn Russische evenknie de Tupolev 144,
meer dan 580 oldtimers, motorfietsen, sportwagens, Formule 1
bolides, American Dreamcars….. Maar ook recordvoertuigen,
militair historische stukken, andere vliegtuigen (ook van binnen te
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bezichtigen) locomotieven, stoommachines, werktuigen en
landbouwmachines, kortom te veel om op te noemen!
Bovendien is er een Imax 3D bioskoop, zo groot als een flat van zes
verdiepingen en met geen andere 3D presentatie te
vergelijken……..
Wij hebben een arrangement met het 4**** Hotel Sinsheim waarin
is opgenomen:
Entree voor het Auto & Technik Museum.
Entree Imax 3D bioskoop.
Avondmaaltijd in buffetvorm.
Gebruik van Wellnes Oase (Sauna, Turks bad,rustruimte en
aromadouches)
Uiteraard overnachting met ontbijtbuffet.
’s Anderdaags bezoek aan het Schloss Heidelberg en tandradbaan
naar der Königsstuhl.
Dat alles op basis van een tweepersoons kamer.
Bovendien maken wij nog een nachtwandeling door de Altstadt
van Heidelberg onder leiding van een heuse stadswacht! (16
september)
Als laatste sluiten wij ons tweedaags bezoek aan Sinsheim en
Heidelberg af met een diner in het oudste restaurant van
Heidelberg “Zum Roten Ochsen” Dit restaurant bestaat sinds 1703
en Bismarck, Marc Twain, Merilyn Monroe en John Wayne zijn je
al voorgegaan……. Werkelijk een bijzonder restaurant met een wel
zeer bijzondere ambiance!!!!
De data van ons tweedaagse excursie zijn vrijdag 16 september en
zaterdag 17 september 2011
De kosten voor deze twee dagen zijn € 125,--- per lid en € 150,-- per
introducé. (introducés kunnen eerst na 01 augustus worden
bijgeboekt, vooraanmelding kan reeds eerder)
Daarin is ook begrepen het vervoer per luxe touringcar en een
ontbijtpakketje voor de aanreis.
Voor eigen rekening komen dan nog je eigen consumpties en twee
keer de lunch. Maar die lunch hoeft echt niet veel te zijn, want je
krijgt ontbijt in de bus en de volgende dag een uitgebreid
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ontbijtbuffet in het hotel. Dus een broodje ham of kaas is gauw
ergens versierd.
Je kunt jezelf opgeven door het invullen van het
inschrijvingsformulier en tegelijkertijd door overmaking van € 50,-op onze bankrekening onder vermelding “ Heidelberg” I.v.m.
reservering zien wij je aanmelding graag vóór 01 augustus 2011
tegemoet.
Wil je een kamer voor jou alleen, dan moet je € 28,-- extra
overmaken.
De restbetaling geschiedt in de bus aan onze penningmeester Sjang.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijvingsformulier
Ondergetekende:

………………………………………………………

Lid van het BMG, neemt op 16 en 17 september 2011 deel aan de
tweedaagse excursie naar Sinsheim en Heidelberg.
Hij maakt € 50,-- als aanbetaling over en zal het restbedrag
(€ 75,00 contant) betalen in de bus.
*Hij wil een eenpersoonskamer en betaalt € 78,00 aan

(*doorhalen indien

niet van toepassing)

* Hij meldt de volgende introducés aan:

(Introducés kunnen pas definitief geaccepteerd worden na de inschrijfdatum van 01 augustus 2011)

Datum:

……………

Handtekening:

…………………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Bereisde Roel zag op zijn tochten……..”

Het bestuur a.i.
Secretariaat: Wiel Daemen, Dorpsstraat 118, 6456 AG Bingelrade
Telefoonnummer: 046 4421230
E-mail: wiel.daemen@xs4all.nl
Bankrekening 102782393 Rabobank CZL
Deelname aan evenementen van het Bingelraads Mannen Gilde geschiedt voor eigen risico)
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