Geacht Padberg – familielid en partner,
Wij zouden graag ons ‘Familienverband’ opnieuw actief laten leven.
Op zaterdag 21 en zondag 22 juni 2008 is er weer een familietreffen,
georganiseerd door een internationaal organisatiecomité, met een
heel interessant en gevarieerd programma.
Dankzij het vele speurwerk van enkele enthousiaste Pad(t)bergen is er
veel nieuw materiaal op het gebied van genealogie en heraldiek.
In 1968 werd het eerste grote internationale familietreffen gehouden
in Padberg. Nu 40 jaar later hebben we dus alle reden om dit nog
eens over te doen.
Ons adressenbestand is zeer waarschijnlijk niet compleet en actueel,
veel naamgenoten kunnen wij dan ook niet via deze weg bereiken.
Wij vragen dan ook uw hulp en maak deze uitnodiging bekend binnen
uw familie. Vergeten of niet gevonden naamgenoten zullen wij
alsnog een uitnodiging sturen indien u hun gegevens op bijgevoegd
deelnameformulier opgeeft.

UITNODIGING
INTERNATIONAAL
PADBERG-FAMILIETREFFEN
OP
21 EN 22 juni 2008
IN
BREDELAR

* Stuur ons a.u.b. het bijgevoegde deelnameformulier vóór
1 februari 2008 retour, i.v.m. de planning van het programma.
* Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Peter Paul Padberg, telefoon 071-3011794 of
email ppmpadberg@wanadoo.nl
Wij hopen u allen op 21 en 22 juni 2008 in Bredelar
te mogen verwelkomen en namens het organisatiecomité wensen wij
u prettige kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.
Het organisatiecomité:
Sabine Padtberg-Fronapfel (D)
Volker Pattberg (D)
Heinz-Bernd Padberg (D)
Klaas Padberg-Evenboer (NL)
Peter Paul Padberg (NL)

Programma:
Zaterdag 21 juni 2008
• 10.00 – 11.00 uur Ontvangst in het voormalige klooster Bredelar
aan de Sauerlandstraβe in Bredelar. Op 2 km
afstand van Padberg.
Expositie van Padbergartikelen (bekers,
wapens, fotoalbums enz.)
• 11.00 uur

Opening familiedag en kennismaking

• 11.30 uur

Presentatie
(Thema’s worden nog bekend gemaakt op
de website)

Zondag 22 juni 2008
• 0.900 uur
• alternatief
• vanaf 09.00 uur

Gelegenheid tot bijwonen van een kerkdienst in
Padberg.
Verzamelen bij het klooster Bredelar

• 10.30 uur

Bezoek aan de burchtruïnes op de ‘Alten Hagen’
en ‘Neuen Hagen’, St. Petrus Kirche uit 1057
en de oudste vakwerk Synagoge in Westfalen.

• 13.00 uur

Lunch in het klooster Bredelar

• 14.00 uur

Excursie naar het klooster Dalheim,
de begraafplaats van de Herren von Padberg
van het Neuen Haus.
Koffie en sluiting

• 13.00 uur

Lunch

• 14.00 uur

Rondleiding door het voormalige klooster en
aangrenzende ijzergieterij.

• 17.00 uur

• 15.00 uur

Presentatie

Bezoek aan Padberg en Dalheim is met eigen vervoer.

• 16.30 uur

koffie en verdere kennismaking

Kosten voor deze dag: € 15,-- p.p.

Kosten van dit dagprogramma: € 16,-- p.p.
Ook bieden wij u de mogelijkheid deel te nemen aan het
avondprogramma.
• 19.00 uur

Bijl: Deelnameformulier
Routebeschrijving
Lijst met overnachtingsmogelijkheden

Diner in het klooster Bredelar.
Met een optreden van Ludmillus de bard.

Kosten van dit diner: € 19,-- p.p.
Alle drankjes worden tegen kostprijs aangeboden.
De genoemde kosten zijn voor huur van het Klooster Bredelar, de maaltijden en de
daaraan verbonden service.

Surftip: www.familienverband-padberg.de

Routebeschrijving:

Overnachtingsmogelijkheden:
Marsberger Hof
Dr. Rentzingstraβe 4, 34431 Marsberg
Telefoon 00-49-2992-908568
marsbergerhof@web.de
Pension Meisterernst
Sauerlandstraβe 28, 34431 Marsberg-Bredelar
Telefoon 00-49-2991-416
h.meisterernst@web.de
Hotel Stadt Marsberg
Schildstraβe 4, 34431 Marsberg
Telefoon 00-49-2992-977696
info@hotel-stadtmarsberg.de
Hotel – Café Beverungen
Hauptstraβe 43, 34431 Marsberg
Telefoon 00-49-2992-2422
klaus.beverungen@t-online.de
Landgasthof Bei Steggers
Kohlbettstraβe 3, 34431 Marsberg-Obermarsberg
Telefoon 00-49-2992-2183
bei.steggers@web.de
Hotel Haus Nolte
Mester-Everts-Weg 6, 34431 Marsberg-Bredelar
Telefoon 00-49-2991-329
Seehotel Sonnengruβ
Am See 3 + 5, 34431 Marsberg-Helminghausen
Telefoon 00-492991-96360
sonnengruss@t-online.de
Hotel – Pension Lichten Eichen
Lichten Eichen 8, 34431 Marsberg-Bredelar
Telefoon 00-49-2991-412
Landgasthof Mücke
Stobkeweg 8, 34431 Marsberg
Telefoon 00-49-2992-2629
info@landgasthofmuecke.de

Of: www.marsberg.de

(zelf reserveren)

DEELNAMEFORMULIER
Voor het Padberg-Familietreffen
Op 21 en 22 juni 2008

Naam

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats:

Telefoon

:

email:

□

□

Kom(t)en naar het Familietreffen met:

……. kinderen onder de 16 jaar
Komt niet naar het Familietreffen

Aanmelden graag vóór 1 februari 2008
Aan:

□
□

…… volwassenen en

□

Gelieve hieronder aan te geven aan welke programma’s u wilt
deelnemen.

Familien-verband Padberg
T.a.v. Peter Paul Padberg
Bernhardstraat 6
2361 ST Warmond

Of telefonisch: 071-3011794
Of per email aan: ppmpadberg@wanadoo.nl

□
□

Dagprogramma, zaterdag 21 juni
á € 16,-- p.p. x ….. pers. =

€

Kinderen tot 16 jaar
Vrijwillige bijdrage

€

Diner op de zaterdagavond
á € 19,-- p.p. x ….. pers. =

€

Dagprogramma, zondag 22 juni
á € 15,-- p.p. x ….. pers. =

€

Kinderen tot 16 jaar
Vrijwillige bijdrage

€
Totaal

€

Wij verzoeken u bij inschrijving een aanbetaling van € 10,-- per
volwassene te doen.
Het resterende bedrag zouden wij graag uiterlijk 1 juni 2008 van u
ontvangen.
Raiffeisenbank Kürten-Odenthal eG (BLZ 370 691 25)
Rekening nummer: 20 04 68 30 32
Ten name van Heinz Bernd Padberg
O.v.v. Familienverband Padberg
BIC GENODED1RKO
IBAN Code DE53 3706 9125 2004 6830 32

Namen en adressen van Padbergen, die volgens u geen uitnodiging
hebben ontvangen, kunt u hieronder noteren.

-

-

Ideeën voor het programma, welke nog voor juni 2008
gerealiseerd kunnen worden of voor latere
familiebijeenkomsten.
Themavoorstellen voor de presentaties
Opgave als vrijwilliger voor hand en spandiensten
zoals koffieschenken e.d.

