
ALT-OPEL Interessengemeinschaft van 1972 e.V.

ALT-OPEL Typentreffen
Olympia - Kapitan - Admiral Bouwjaar : 1938 - 1953

23. tot 26. August 2019 in Groesbeek
                                           (Gem. Berg en dal /NL) 

Uitnodiging en Programma

Vakantiepark de Oude Molen 
Wylerbaan 2a, 6561KR Groesbeek (gem. Berg en Dal)

Tel: 0031-24-3971715
E-mail: vakantiepark@oudemolen.nl
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Programma:
 
Vrijdag 23-08-2019:
 
Om 13.00 uur vertrekt u vanaf de camping met de Groesbeek express en 
word U naar verschillende mooie wijnlocaties in Groesbeek gebracht, waar 
u bij verschillende wijnboeren een glas wijn kunt proeven en bij één 
wijnboer is er ko�e, thee of een sapje met gebak.  
Het duurt ongeveer 3 ½ uur. Om 19.00 uur 
verwachten wij u op vakantiepark de Oude Molen 
voor een barbeque en daarna is het gezellig samen
zijn. 
 
 

Zaterdag 24-08-2019:

Om 10.00 uur rijden wij met onze 
mooie Opels van de camping af voor een  mooie rond rit door het berg en dalse land.   
Om ca.12.00 uur word u op een mooie locatie  verwacht om te lunchen en voor een sanitaire 
stop, na ongeveer 1 uur pauze vertrekt u weer verder met de mooie Opel naar een 
prachtig museum waar u een 
rondleiding krijgt en ko�e, thee en 
gebak. Daarna is er om 19.00 uur een
bu�et op vakantiepark de Oude Molen en 
daarna is het weer gezellig samen zijn aldaar.
 
 

Zondag 25-08-2019: 
 
Vanaf 9:30 is er een ko�erbakverkoop op de camping de Oude Molen en afscheid nemen. 
Bij uw vertrek krijgt u een lunchpakketje mee. 
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Wegens de vakantie drukte moet u een hotel tijdig boeken! 

Vakantiepark de Oude Molen 
Wylerbaan 2a,         Tel: 0031-24-3971715
6561KR Groesbeek (gem. Berg en Dal)       E-mail: vakantiepark@oudemolen.nl

Op deze locatie vind het tre�en plaats. Hier is tevens de campingplaats. 

Hotel Heuvelrijk Berg en Dal
Wylerbaan 1c       Tel: 0031-24-8182769
6561 KN Groesbeek (gem. Berg en Dal)   

Hotel de Oude Molen
Molenweg 48
6561 AK Groesbeek (gem. Berg en Dal)

     Tel: 0031-24 3971478
E-mail: info@hoteldeoudemolen.com

Groepsaccommodatie Het Uitzicht
Wylerbaan 1A      Tel:  0031-24-6757635
6561KN Groesbeek (gem. Berg en Dal)  E-mail: info@groepennijmegen.nl
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Aanmelding voor het Opel Olympia-Kapitän-Admiral tre�en  2019.

Opel lidnummer              ______________
 
Naam bestuurder             ______________                   ___________________________
                                            voornaam                                achternaam
Bijrijder                           ______________                   ___________________________
 
Inzittende                        ______________                    ___________________________
 
Inzittende                        ______________                    ___________________________
 
Aanhanger mee?             Ja of  neen    _________ 
 
E mail adres                   _____________________________________________                
 
Telefoon nummer           _____________________________________________
 
Auto                               _____________________________________________                  
 
Glutenintolerantie    Ja of  neen    _________ 
 
Vegetarisch                 Ja of  neen    _________ 
 
Voedselallergie          ____________________________________________
 
Diëten                           ____________________________________________
    
Ik / wij komen                _______________     _____________    _________                        
                                        voor donderdag                  donderdag           Vrijdag

Totaal aantal personen    _________
 
Kosten per persoon zijn            €  95,00 x  _____ personen      =     €    ________________

De aanmelding is pas definitief als het bedrag vóór 15-06-2019 is overgemaakt,  
aanmeldingen na die tijd zijn € 105,00 per persoon.
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De aanmelding is pas definitief als het bedrag vóór 15-06-2019 overgemaakt is op:
Rabobank  Rijk van Nijmegen, IBAN: NL29RABO 0337 8833 19,    BIC: RABONL2U
Het aanmeldingsformulier moet voor 15-06-2019 binnen zijn per post of per mail, 
aanmeldingen na die tijd zijn € 105,00 per persoon.

Postadres:  L.J. Derks,        Mail:  wbd@planet.nl
                  De Gaffel 7,                      Tel. nr: 024-3976286 of 0621658900                                           
                  6562PK Groesbeek, Berg en Dal.
                   
De prijs is incl. voor vrijdag: Treintje, bij de wijnboeren verschillende wijnproeverijen, bij één 
      wijnboer koffie,thee of fris met gebak en de barbeque. 
                       voor zaterdag: lunch, kaartje museum, incl. koffie, thee 
      of fris met gebak in het museum en buffet.

De aanhanger op de camping stallen kost  € 5,00, op de camping te betalen.
 
Degene die gebruik maken van de camping svp hier invullen _________________

Voor de mensen die een chalet huren, die met de camper, tent of caravan komen moeten de 
overnachtingskosten op de camping betalen en zich aan de balie aanmelden onder vermelding 
van “OPEL”. Voor info over de campingplaatsen en chalets: vakantiepark@oudemolen.nl of
tel. nr: 024-3971715. De kosten voor de camping zijn voor de comfortplaats € 13,00 per nacht 
per equipe, er komt per dag per persoon € 1,00 lokale belasting bij, de prijs is gebaseerd op 
minimaal 2 nachten, als je eerder komt of langer blijft is het hetzelfde bedrag. Incl. gebruik van 
stroom, water en sanitaire voorzieningen. Ook zijn huisdieren bij die prijs inbegrepen.
 
Er is een mogelijkheid om een ontbijt te bestellen op de camping, dat kost € 9,00 per ontbijt en is 
de dag van te voren te bestellen. Honden zijn welkom op de camping maar aangelijnd en 
verontreinigingen van de hond dienen door het baasje opgeruimd te worden. De hond mag op 
zaterdag niet in het museum.
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Met het tekenen van de aanmelding verklaart de deelnemer dat hij het eens is met de 
deelnemingsvoorwaarden en bijgevoegde vrijwaringsclausule. De vrijwaringclausule svp 
ondertekenen en bij het aanmelden op vakantiepark de Oude Molen afgeven.
 
Aansprakelijkheid. De deelnemer verklaart met afgifte van de inschrijving dat hij afstand doet 
van vorderingen, ongeacht de aard ervan, ten aanzien van de organisator bij schade in welke 
vorm dan ook. Alle deelnemers nemen deel voor eigen risico. Ze zijn als enige verantwoordelijk, 
hetzij civiel –of strafrechtelijk, voor ieder door  hen of aan hun voertuig veroorzaakte schade. 
Met afgifte van de inschrijving accepteert iedere deelnemer deze voorwaarde alsmede de 
uitschrijving en de uitvoeringsbepalingen. Verder gaan ze hiermee akkoord dat hun gegevens 
en foto`s gebruikt mogen worden voor interne clubdoeleinden.

Datum ______________            Handtekening ______________________
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