Uitnodiging voorjaarstocht 2014 van
Appingedam naar Bremen:
Beste leden van de SmelneClub,
Het bestuur van de SmelneClub nodigt u uit, deel te nemen aan de SmelneClub-voorjaarstocht van
2014.
In tegenstelling tot voorgaande tourtochten is op verzoek van vele SmelneClubleden het
tourprogramma voor de voorjaarstocht van 2014 anders ingevuld (zie notulen algemene
ledenvergadering 2013).
De grootste verandering is:
 We varen van Appingedam naar Bremen en de terugtocht is niet opgenomen in het
programma.
 U bent vrij om op alle tussenplaatsen in te stappen, maar ook uit te stappen.
 U bent vrij al of niet deel te nemen aan georganiseerde activiteiten per stad die we aanlopen.
 Vanaf Bremen bent u vrij uw tocht voort te zetten, zoals u dat het beste lijkt. Hulp bij uw
verdere tocht zal, indien u dat wenst, met u worden afgestemd
Als u wenst deel te nemen, vragen wij u bijgevoegde invullijst in te willen vullen.
Wij hebben getracht voor u een boeiende, gezellige en ontspannen tocht uit te zetten. Waarbij we
enkele grotere Duitse steden in het noorden van Duitsland bezoeken. Het bijgevoegde programma is
nog niet compleet, maar we kunnen u wel vertellen dat we u kennis laten maken met de historie en de
cultuur van de steden.
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

Reis Plan Appingedam (Drachten) - Bremen (Concept)
Dag

Datum

Van

Woensdag

23.4.

Drachten

Dondersdag

24.4.

Appingedam

Vrijdag

25.4.

Papenburg

Zaterdag

26.4.

Papenburg

Zondag

27.4.

Surwold

Maandag

28.4.

Oldenburg

Dinsdag

29.4.

Oldenburg

Woensdag

30.4.

Bremen

Dondersdag

1.5.

naar

Bijzonder

Appingedam Prachtige stadskern.
Papenburg

Surwold
Oldenburg

Stadthafen

Getijdewater Eems, Jann-BerghausBrug bij Leer Hgt 7,15m,
Friesenbrug bij Weener 4,5m &
Hefbrug Papenburg 1,0m

Yachtclub
Turmkanal

Grote Zeesluis, Gartenschau, Meyer
Werft, Weekmarkt.

Yachtclub
Turmkanal

Sluizen Herbrum & Bollingerfähr &
Dörpen
Bluis Dörpen brug-hgt 4,50 m, Sluis
Oldenburg
Burcht, Park, Oude stadskern

Bremen

Ligplaats

Brug-hgte 4,40 m, Hunte en Weser
getijden rivieren
Oude stadskern; Musea's,
Rhododendronpark, Molen, Rescue
center Bremen, SVB, etc.
Individuele vervolging van de reis.

YC Surwold
Oldenburger
Yachtclub
Oldenburger
Yachtclub
Stadthafen
Schlachte

Stadthafen
Schlachte

De volgende activiteiten zijn o.a in het programma opgenomen.

Programma Inhoud (concept)
1

Opening tourtocht in Restaurant de Oude Rechtbank.

2

Bezichtigung Meyer Werft

3

Restaurant Schnürboden im Hotel Alte Werft, Ölmühlenweg

4

Grillen bij YC Surwold

5

La Casa Vecchia, Kl. Kirchenstr. 8,

6a

Restaurant Paulaners, Schlachte 30, Bremen

7

Stad rondgang

8

Bezoek Recue Bremen of SVB Bremen?

De kosten van het programma bepaalt u in principe zelf, door aan te geven aan welke activiteiten u
wel of niet wenst deel te nemen.
Hiertoe s.v.p. bijgevoegde lijst in vullen en retourneren.
Ook als u zich al heeft aangemeld, verzoeken we u alsnog bijgevoegde deelname lijst in te vullen,
zodat we een goed overzicht houden over de deelnemers per activiteit en reservering goed kunnen
organiseren.
AANMELDING voor deze voorjaarstocht moet uiterlijk 20 maart 2014 bij ons binnen zijn.
Wij hebben getracht een boeiende en bovenal gezellige tocht te organiseren en zouden deze tocht
gaarne met jullie willen beleven.
In afwachting van jullie aanmelding:
Met vriendelijke groeten:
Johan Michorius:
Günter Kelner:

06-22975572
0162 4341501

j.f.m.michorius@ziggo.nl
gke2910@aol.com

Natuurlijk kunt u zich ook direct bij één van de bestuursleden aanmelden

Naam:

______________________________

Naam boot:

______________________________

Aantal personen:___________

J.F.M.Michorius
Stemakerij 37
9932 GK Delfzijl
Tel. 0596 629683

Invullijst deelname aan activiteiten.
Deze lijst is als bijlage en als invulmodel bijgevoegd.
Deelname invulblad

Naam:

1)
2)

SmelneClub Voorjaarstocht

Vult U a.u.b in vanaf welke plaats u meevaart en vanaf waar u de tour verlaat.
En geef a.u.b aan, aan welke activiteiten u wel en niet wenst deel te nemen.

Van Appingedam naar Bremen.
Datum
Als u deelneemt aan de voorjaarstocht wilt u dan
na invulling van deze lijst, de lijst s.v.p.
terugsturen naar: j.f.m.michorius@ziggo.nl

In te vullen

Startplaats

Ik voeg in vanaf:

Naam van de
plaats:

Ik stap uit vanaf:

Naam van de
plaats:

23-apr-14

24-apr-14

25-apr-14

26-apr-14

27-apr-14

28-apr-14

29-apr-14 30-apr-14

Appingedam Papenburg Papenburg Surwold Oldenburg Oldenburg

Bremen

Bremen

Neemt Ja of Nee
deel aan
Appingedam Papenburg Papenburg Surwold Oldenburg Oldenburg
activiteit

Bremen

Bremen

Kosten
Te bezoeken
plaats:

Geplande Activiteiten:

Appingedam

Buffet restaurant Oude
Rechtbank

Papenburg

per
persoon

Ligplaats
/ boot

€ 25,00

€

9,60

Ja of nee

Bezoek Meyer Werf (incl busreis) € 15,00

€ 12,00

Ja of nee

Papenburg

Restaurant Schnürboden im Hotel
€ 25,00
Alte Werft

€ 12,00

Ja of nee

Surwold

Grillen bij YC Surwold

€ 25,00

€ 12,00

Ja of nee

Oldenburg

(Alleen de ligplaats)

€ 12,00

Ja of nee

Oldenburg

La Casa Vecchia

€ 25,00

€ 12,00

Ja of nee

Bremen

Radskeller

€ 25,00

€ 12,00

Ja of nee

Bremen

Stadtführung / of Rescue Bremen € 15,00

€ 12,00

Ja of nee

Bremen

Besuch SVB Bremen / Bier
Brouwer Becks

€

-

€ 155,00
Te verwachten kosten per schip (2 personen)

Kosten voor volledige programma

€

€

Ja of nee
€ 93,60
403,60

375,00

Let op: De opgegeven kosten zijn nu nog indicatief doch zullen niet hoger worden. De kosten zijn per
boot met 2 personen. Neemt u alleen deel en / of met meer dan 2 personen per boot, dan worden de
kosten per persoon verrekend.

1-mei-14
Uw voorgenomen
vervolg traject.

