38. Schatzoekerstreffen Osburg/Lorscheid
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Vrijdag 25 Mei
vanaf 15:00 uur – Aankomst / Opening

17:00 uur – Opening evenement / begroeting

van het kampeerterrein.
- Aankomst van deelneemsters en deelnemers
- Persoonlijke aanmelding voor zoekwedstrijd mogelijk
Vanaf 16:00 uur – Opening Gastronomie

17:20 uur – Opening van de expositietenten

Zaterdag 26 Mei

12:30 uur – Demonstratie Volker
- Luchtarcheologie met behulp van Drones

Vanaf 07.30 uur – Koffie, Brownies en broodjes

18:30 uur - Tombola - 1. Prijs – Metaaldetector
23:00 uur – Gezellig samenzijn
In de grillhut

13:30 uur – Eind aanmelding Duitse zoekwedstrijd

10:00 uur – opening Kassa

14:00 uur – Begroeting deelnemers zoekwedstrijd

vanaf 10:00 uur – Aanmelden voor de zoekwedstrijd.

14:30 uur – Start Duitse schatzoekerswedstrijd

10:30 uur – opening van de Gastronomie

16:30 uur – Laatste mogelijkheid

11:00 uur – opening van de expositietenten.
- Metaaldetector verkoop stands
- Vakbladen
- Detector Rommelmarkt
- Vondsten restauratie
- Zoekverenigingen en veel meer

inleveren vondstentas
17:00 uur – Professionele toespraak Archeoloog.
18:30 uur – Prijsuitreiking
19:00 uur – Tombola - 1ste prijs is een metaaldetector.
23:00 uur – Gezellig samen zijn - in de grillhut

12:00 uur – Opening testparcours van de Firma Minelab

Zondag 27 mei
08:00 uur – Koffiebar
10:00 uur – gezamenlijk ontbijten.
11:00 uur – Rest grillen en beëindig het evenement
Bij eventuele vragen staan wij u graag te woord:
Organisatie:

Ulrich Esters – Tel. 0151-62955147 – E-Mail: Uli@dsm-osburg.de
Martin Kohl – Tel. 0177-5626446 – E-Mail: Martin@dsm-osburg.de
Actuele info ook te vinden op www.dsm-osburg.de

ement locatie :
Even
Grillhütte - Alter Sportplatz
Lorscheid (bei Osburg)
über „Zuckerberg“ Straße
• Genoeg plaats voor tenten, woonwagens en
campers direct aan het evenemententerrein.
(wel gelieve vooraf te melden)
• Voor eten en drinken is voldoende gezorgd,
grillmogelijkheid. Op vrijdag en zaterdag is er.
• vanaf 21:00 per uur een pendelservice
om het rijbewijs te beschermen.

