Tussen de fossiele brandstoffen.
OCL weekend 20 -23 juni 2019
Oldtimer vrienden,
plannen zijn gemaakt voor een verblijf en toertocht in het Emsland net over de grens bij
Emmen.
We logeren in hotel "Drei Linden" Am Marktplatz 1 in TwistBült met een gut bürgerliche Küche en een royale
parkeerplaats. Het hotel heeft 12 kamers voor ons ter
beschikking.
Het klinkt misschien wat cryptisch "tussen de fossiele
brandstoffen" maar de achtergrond is dat in het gebied
rond Twist turf wordt afgegraven en olie & gas gewonnen
wordt.

Het programma is als volgt:
Op de weg heen naar Twist-Bült kan nog een kleine toeristische route gereden worden door
Z.O. Drenthe en de deelnemers krijgen daar t.z.t. bericht over.
Voor de vrijdag is een toertocht gepland ten noorden van Meppen langs de Ems, onderweg
kun je nog een wat apart jachtslot bezoeken en een combinatie van een water en
windmolen in één bouwwerk. (groen energie van lang geleden)
Het gebied is wat stil en verlaten maar er zijn voldoende boeiende dingen te zien.
De zaterdag kan naar eigen inzicht ingevuld worden met eventueel een bezoek aan:
• de Meyer Werft in Papenburg alwaar
zeer grote cruiseschepen gebouwd
worden,
• Burg Bentheim in Bad Bentheim,
• Wild lands in Emmen,
• het slagveld waar Claudius Civilus het
romeinse leger versloeg in het jaar
14 A.D.,
• vesting stadje Bourtange.
Bourtange
of een en ander in combinatie een toertocht via ANWB routebordjes.
08-09-2018

Kosten zijn ϵ390,00 voor twee personen in een twee persoonskamer, drie nachten inclusief
ontbijt en diner, exclusief drank.
Voorwaarden:
Betalen:
Betalen van het hotel, drank, etc bij vertrek.
Reserveringen:
Het is gewenst om voor 1 december 2018 te reserveren.
Annuleren:
Tot vier weken voor aankomst zonder kosten.
Daarna de prijs van de kamer exclusief het diner.
Boeken:

email: info@hotel-drei-linden.com met een kopie naar mij en de Oldtimer Club leusden. Laat
mij ook weten of er dieet wensen zijn.
Bij boeken de volgende gegevens verstrekken.
Onderwerp: Oldtimer Club Leusden Anfahrt 20 June, Abfahrt 23 June 2019
Naam:
Adres:
Tel:
Zoals gewoonlijk bedraagt het inschrijfgeld €20,-- over te maken op rekeningnummer NL46 ABNA
0250 9085 65 t.n.v. de Oldtimer Club Leusden.
Voor niet leden bedraagt het inschrijfgeld €25,--

Check in
Vanaf 16.00 uur

Tot ziens en vriendelijke groeten Atzo en Ineke Nicolaï
Westerbork 08-9-2018
email: anicolai@hetnet.nl
OCL: https://www.oldtimerclubleusden.nl/inschrijven-2/
gsm: 0620268561

08-09-2018

Burg Bentheim in Bad Bentheim

08-09-2018

