Après vakantie bij onze oosterburen!
Bingelrade, 09 september 2011
Geacht Gildelid,
Waarschijnlijk hebben de meeste leden de vakantie reeds “geconsumeerd”.
Asociaal bruin of wat bleekjes en verwaterd, het doet er niet toe, worden wij
weer teruggeworpen in onze dagelijkse beslommeringen. Er zullen er ook bij
zijn die nog helemaal geen vakantie hebben gehad of dat ook niet willen….
Ons - jouw - BMG biedt in elk geval na de grote volksverhuizing toch weer
wat lichtpuntjes om naar uit te kijken.
Op 16 en 17 september a.s. gaan wij – tenminste, zij die zich daarvoor hebben
opgeven – een tweedaags bezoek brengen aan Sinsheim en Heidelberg.
Hierover is uitvoerig bericht en mocht je er toch nog meer over willen weten,
dan kun je “Googelen” of op het bestuur a.i. je pijlen richten.
Voor de deelnemers volgt hier het programma:
●Vrijdag 16 september a.s. om 6.00 uur precies: Vertrek per luxe touringcar
vanaf het OC te Bingelrade.
● Ontbijt aan boord
● Omstreeks 10.00 uur aankomst in Sinsheim. Kamerindeling en inchecken.
● Daarna bezoek aan het Auto & Techniekmuseum inclusief IMAX3D. Kan
individueel of in spontaan gevormde groepjes.
● Van 17.00 tot 19.00 uur „happy hour‟ in hotel of omgeving. (Consumpties voor eigen
rekening!)

● 19.00 tot 21.00 uur diner in hotel.
● 21.00 uur vertrek met bus naar Heidelberg.
● Aansluitend nachtwandeling onder leiding van een heuse stadswacht.
● ca om 0.00 uur terug naar ons hotel in Sinsheim.
● Zaterdag 17 september om 9.00 uur ontbijt, daarna uitchecken en bagage
inladen.
● 10.00 uur vertrek naar Heidelberg.
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● 11.00 uur bezoek aan Schloss Heidelberg en aansluitend per tandradbaan
naar de Königsstuhl.
●Vanaf ca 13.00 uur tot 16.30 uur vrij bezoek aan die Altstadt
● 17.00 tot 19.00 uur afsluitend diner in “ Zum Roten Ochsen”
● 19.00 tot 20.00 uur nog een degustief elders.
● 20.00 uur vertrek (en snurken) naar Bingelrade. Aankomst waarschijnlijk
om 24.00 uur.
De hotelkamers zijn voorzien van handdoeken e.d. Dus buiten goeie zin, hoef
je alleen maar wat toiletspullen, schone onderbroeken en anti-kater tabletten
mee te nemen……

“Vrijheid bestaat in het erkennen van elkanders grenzen”

(Krishnamurti)

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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