
Naast de succesvolle
‘Graanrepubliek on Tour’

neemt schrijver Frank
Westerman u mee op een
tweedaagse tijdreis langs

stille getuigen van de Tweede
Wereldoorlog én de Koude

Oorlog in Drenthe. Hij doet dit
aan de hand van zijn meest

recente boek ‘De wereld
volgens Darp: De nagalm van
de Koude oorlog sinds de val

van de Muur'. Een van de
hoogtepunten is een bezoek
aan het Darperbos waar tot

begin 1992 een veertigtal
Amerikaanse kernwapens

lagen opgeslagen.

"De Wereld

volgens Darp" -

Frank

Westerman



Programma

Dag 1: Vanaf 15.00 uur kunt u inchecken in het Asgard Hotel aan de
Ganzevoortsingel 2-1 in Groningen. 's Avonds geeft Frank Westerman
een lezing over ‘De wereld volgens Darp’ waarin hij het einde en de
mogelijke terugkeer van de Koude Oorlog illustreert aan de hand van
zijn recente reportagereizen naar Cuba en Roemenië (inclusief koffie,
thee en koek). U overnacht in het Asgard Hotel.
 
Dag 2: Na het biologische ontbijt met streekproducten vertrekken we
met onze bus voor de dagexcursie langs alle markante plekken van
De wereld volgens Darp. De lunch is inclusief op deze dag.

 
Halteplaatsen:

Het hunebed op de Holtingerheide: Het enige Drentse hunebed dat
ooit is afgebroken (door de Duitsers, die de stenen hebben laten
begraven omdat ze bang waren dat de geallieerde bommenwerpers
het als oriëntatiebaken in het landschap konden gebruiken).
 
De oude ‘hangaar’: Tussen U-vormige aarden wallen verborg de
Luftwaffe hun eigen Messerschmidt jachtbommenwerpers onder
camouflagenetten. De structuren in het landschap zijn nog goed
zichtbaar.
 
Bomkraters: Restanten van de startbaan, de plek van het oude,
afgebroken Darp. Er liggen er verspreid in de bossen zo’n
tweeduizend.
 
Het nieuwe Darp: Huis met in de gevel de eerste steen. Het Proatplein
en buurthuis De Stobbe op de plek waar ooit een kerk was ingetekend
(maar daar hadden de Darpers geen behoefte aan). Bezoek aan
voetbalclub DVSV met ‘de Keet’, pal aan de ‘tankbaan’ en het
Darperbos waar de kernwapens lagen opgeslagen.

Programma onder voorbehoud

2-daagse busreis



Programma

De ‘site Darp’: Plek waar voorheen het American Hotel stond (waar de
militairen verbleven als ze niet wacht liepen. De slagboom naar de
voormalige binnenring, het open veld waar de cilinderloodsen stonden
met de kernwapens. De wachttoren op de hoek van het terrein die als
enige niet is afgebroken.

Programma onder voorbehoud

2-daagse busreis



Inclusief: Exclusief:

overnachting in Asgard Hotel met
biologisch ontbijt
's avonds een lezing met koffie,
thee en koek
dagexcursie in comfortabele
minibus
lunch

diner op dag 1
drankjes tijdens het
diner
eventuele fooien

Neem contact met ons op

 
Ganzevoortsingel 2-1, 9711 AL Groningen

 050 368 4828
info@asgard.nl

€40,- korting bij geen overnachting

  


