Wandelvakantie naar Winterberg – Nordrhein-Westfalen –
Bundesrepublik Deutschland
Van zaterdag 15/09/2012 tot en met woensdag 19/09/2012
(in te schrijven door het betalen van een voorschot
tegen uiterlijk 15 januari 2012)

Beste wandelaar,
Het wordt stilaan een traditie dat we jullie mogen uitnodigen voor een meerdaagse onthaastende
wandelvakantie in een natuurrijk gebied gelegen in Duitsland. (Afstand Gent – Winterberg 405 km rijtijd :
4.14h) Dit keer onder de deskundige leiding van onze wandelvriend Frank Borrenbergen.
Winterberg is een stad met een kleine 14.000 inwoners, gelegen in de toeristische streek en
Regierungsbezirk Hochsauerland, niet zo heel ver van de vroegere grens met de DDR, in het gebied waar
ook een groot deel van de “Belgische Strijdkrachten in Duitsland” na WO II gelegerd waren. In Winterberg
ontspringt de Ruhr, die uiteindelijk in Duisberg – na 221 km – in de Rhein uitmondt en haar naam geeft aan
het bekende (en misschien ook ooit gevreesde) Ruhrgebiet. De stad is op sportief vlak vooral befaamd als
wintesportcentrum en in de zomer geroemd als uitstekend wandelgebied.

Programma :
Dag 1 (zaterdag 15.09.12) : +/- 12u00 tussenstop aan de Möhnetalsperre (Gemeinde Möhnesee): een grote
stuwdam waar in WO II vreselijke calamiteiten gebeurden; daarna een korte wandeling in het
Arnsbergerwald en langs de Möhne-rivier in Arnsberg-Neheim.. Aankomst in Winterberg in de late
namiddag.
Dag 2 : wandeling (+ bus) in Winterberg naar het Stadtteil Züschen, verder naar Mollseifen
(Naturfreundehaus) om te eindigen op de Kahler Asten, de op één na hoogste berg van het Hochsauerland
met prachtige uitzichten.
Dag 3 : wandeling in Winterberg via de Rothaarsteig naar de Ruhrquelle en terug langs een heel mooi
wandelgebied.
Dag 4 : met de bus naar Schmallenberg en rondwandeling aldaar.
Dag 5 (woensdag 19.09.12 - slot) : met de wagens naar de Diemelsee en Brilon : rondwandeling +
bezoeken. Naar de snelweg en terugkeer naar België.
N.B.: we zorgen ervoor dat het wandelgedeelte/dag rond de 15 km (max.) blijft.
Zoals steeds ben je niet verplicht om elke dag mee op te stappen, je kan zelf oordelen wat je die dag op eigen
houtje wenst te doen.
Prijs en verblijf :
We verblijven in Hotel Steymann – Schneilstrasse 4 te 59955 Winterberg
www.hotel-steymann.de op basis van volpension (dwz overnachting – ontbijt – lunchpakket – 3 gangenmenu
’s avonds). Er is toegang tot de sauna, het zwembad en de kegelbaan (sommigen onder ons zijn dus al
bevoordeligd, nietwaar Gilbert). In de bar en de ontspanningsruimte is er ook WIFI internet.
Dit alles voor de prijs van 220,00 Eur per persoon voor FG2-leden, (zowel in 1 als 2 persoonskamers). De
prijs omvat naast het verblijf in volpensioen, tevens de toeristentaks. Hiervoor krijgt men dan voor de ganse
periode en voor de hele groep een vrijkaart op het openbaar vervoer (trein + bussen) in Hochsauerland.
Niet leden dienen zich eerst lid te laten maken van onze vriendenkring FinaGent2 door storting van 10 euro
lidgeld (per gezin) op de rekening 737-0177976-24 Van FinaGent 2 met vermelding “Lidgeld 2012”.
Niet inbegrepen : persoonlijke uitgaven (o.m. drank aan tafel).
We opteren voor het systeem carpooling (de chauffeur ontvangt dan een bijdrage van zij die meerijden).
De deelnemers zullen later nog meer bijzonderheden toegestuurd krijgen (namen deelnemers, reisroute,
juiste afspraakplaats etc…)
Inschrijving:
De inschrijving gebeurt uitsluitend door storting van een voorschot t.b.v. 75,00 Eur per persoon op
rekeningnummer 001-5043709-76 (IBAN:BE91 0015 0437 0976; BIC : GEBA BE BB; naam bank : BNP –
Fortis) op naam van Van de Velde Johan (penningmeester Fina’s Voetstap) met vermelding van ‘Winterberg
2012 – Voorschot voor …….(namen deelnemers vermelden aub) en dit zeker vóór 15 januari 2012.
Voor meer informatie kan je steeds terecht bij :
Frank Borrenbergen
Tel 03/219.07.32
GSM / 0479 52 99 24
E-mail: frank.borrenbergen@gmail.com

En/of bij Linda Noteboom :
Tel 0257/928.54 (werk) thuis 09/227.75.57 GSM 04707/928.54

