EIFELWEEKEND AB- groep 2019
Zoals al gemeld in het vorige clubblad gaat het “Eifelweekend” van de
AB-groep deze keer naar Monschau,. Dit ligt op ongeveer 80 km. van
Posterholt.
We gaan met de fiets heen en terug. Voor vervoer van de bagage zal
gezorgd worden.
Voor of rond de zomervakantie zullen Marco, Ben en Robert de routes
per fiets gaan verkennen zodat we zo min mogelijk verrast worden
tijdens ons Eifel weekend.
Er wordt in een A en een B groep gereden. Er zijn diverse mensen met
een gps, dus er hoeft niemand te verdwalen.
Het weekend vindt plaats van vrijdag 6 tot en met zondag 8
september.
Er zijn beschikbaar:
• Tweepersoons kamer à € 139,-- per persoon.
• Eenpersoons kamer à € 206,-- per persoon. (Dit zijn
tweepersoonskamers die je enkel gebruikt.)
Met het hotel is overeengekomen dat ingeschreven kan worden
tot 11 maart.
Meer informatie over het hotel
kunnen jullie terugvinden op de
homepage:
Vakantiehotel en
Appartementen De Lange Man
Adres: Dröft 3
52156 Monschau-Rohren
+49 (0) 2472 912610
www.langeman.nl
Enkele aandachtspunten:
• Het inschrijfgeld bedraagt dit jaar € 139,-- / € 206,--. (afhankelijk
van de gekozen kamer)
• Hiervoor krijgt je: 2x overnachting, 2x ontbijtbuffet en 2x
avondeten. Buffet.

•

Uiterste inschrijfdatum is nu 10

•
•

Meld je op tijd aan!

maart 2019 !!!.

Zorg zelf voor reis- en annuleringsverzekering.

Attentie!! De inschrijving is pas definitief als de deelnamekosten van
€ 139,--/€ 206,-- vóór 11 maart zijn overgemaakt op het
rekeningnummer van TWC
NL 22 RBRB 082.74.92.863 onder vermelding van

Eifelweekend AB 2019.
Aanmelden via mail bij: jan.twcredactie@gmail.com
of inschrijvingsformulier in de brievenbus bij
Jan Leenen, Wittemolenweg 8, 6061EN Posterholt
Vermeld ook:
1. 06-nummer
2. naam en telefoonnummer van een thuisblijver
3. eventuele dieetwensen
4. of je een 1 persoons kamer wenst. (extra kosten!)
5. wanneer je een 2 persoons kamer kiest, met wie je eventueel
de kamer wil delen.
Voorlopig programma:
Vrijdag:
12.30 uur per fiets naar Monschau.
De route op de vrijdag zal via Zuid-Limburg lopen. Deze
zal deze niet te zwaar zijn zodat er voldoende energie
over is voor de zaterdag.
(115 km.)
Aankomst rond 17.00 uur.
Avondeten. Buffet.
Zaterdag:

Ontbijtbuffet.
In de route op zaterdag zitten een aantal bekende
beklimmingen. Welke dat zijn, blijft nog een verrassing.
De route zal ongeveer 120 km zijn. De meeste
hoogtemeters zitten voor de pauze. De pauze zal
pakweg rond de 80 km liggen.
De pauze plaats moeten we nog vast leggen.
Na de pauze gaan we weer veel over bestaande
landelijke fietsroutes.

Avondeten.Buffet.
Zondag:

Ontbijtbuffet.
09.00 uur per fiets naar Posterholt
Op de zondag zullen we via Duitsland terug rijden. Hier
kunnen we de hoogtemeters beperkt houden. (100 km.)
Aankomst Posterholt rond 13.00 uur.

Werkgroep Eifelweekend: Twan van Appeven, Jan Leenen, Hartmut Schoof, Ben
Tijbosch, Marco Visschers en Robert Wilms.

Inschrijfformulier:

Eifelweekend AB-groep 2019
Aanmelden via mail bij: jan.twcredactie@gmail.com
of inschrijvingsformulier in de brievenbus bij
Jan Leenen, Wittemolenweg 8, 6061EN Posterholt
Naam:

_________________________________

neemt deel aan het Eifelweekend op 6, 7 en 8 september 2019.
E-mail:

_________________________________

06 telnummer: _________________________________
Naam en tel.nr. thuisblijver:_______________________
Dieetwensen:__________________________________
•

Wenst een 1 persoonskamer: ja / nee (gewenste keuze omcirkelen)

•

Voorkeur om 2 persoons kamer te delen met
___________________________(naam andere deelnemer)

Attentie!! De inschrijving is pas definitief als de deelnamekosten
van € 139,--/€ 206,-- vóór 10 maart zijn overgemaakt op het
rekeningnummer van TWC: NL 22 RBRB 082.74.92.863
onder vermelding van Eifelweekend AB 2019.

