KBC Classic Car Club nodigt uit:

BUITENLANDSE REIS 2018

Sauerland Express
“In het land van de duizend bergen”
Vrijdag 18/05/2018 – Maandag 21/05/2018 (Pinksterweekend)

Beste vrienden,
Het "land van de duizend bergen", zoals het Sauerland
ook wel eens genoemd wordt, is in 2018 de bestemming
van onze populaire buitenlandse reis.
"Sauerland", wat is dat? Waar komt de naam vandaan?
Zure weilanden in smalle dalen, bewaakt door hoge
bossen, die weinig zon krijgen? Of knorrige mensen die,
getroffen door dit landschap, een zeer afstotende
houding hebben?
Men zou bijna gelijk hebben. Het Sauerland was tot
ongeveer 150 jaar geleden een ondoordringbaar
boslandschap (zelfs de Romeinen vermeden dit deel van
Duitsland), dat werd doorkruist door weinig wegen.
Afgezien van een paar kleinere steden, werd de streek
voornamelijk bevolkt door kleine boomhakkers. Dit
veranderde echter abrupt toen aan het begin van het
industriële tijdperk er een verhoogde vraag kwam naar
hout voor de uitbreiding van de mijnen van het
Ruhrgebied en de bestaande natuurlijk gegroeide
loofbossen werden ontbost.
Om aan de vraag naar hout te voldoen werden
voornamelijk snelgroeiende bomen geplant, wat leidde
tot een monocultuur van dennenbossen. De schade die
de orkaan "Kyrill", meer dan 10 jaar geleden
(15/01/2007) aan deze monocultuur toebracht kunnen
we op vele plaatsen op onze tour nog vaststellen.

Voor de inwoners betekende dit echter de start van een
nieuw vorm van tewerkstelling. Er ontstonden in de
dalen kleine handwerk bedrijven die voornamelijk ijzer
produceerden en verwerkten op basis van de aanwezige
waterkracht. Veel van deze kleine ondernemingen zijn in
de afgelopen 150 jaar uitgegroeid tot internationale
bedrijven, die vooral actief zijn als toeleverancier aan de
auto-industrie.
Maar terug naar de oorspronkelijke vraag: Vandaag is er
algemene overeenstemming dat de term "Sauerland"
zich in de loop van de tijd sinds de 13e eeuw uit het
woord "Suderlande: land in het zuiden" over “Suerland”
naar “Sauerland” heeft ontwikkeld .
Hoe misleidend en oppervlakkig de naam ook mag
overkomen, deze regio is vandaag een kosmopolitische
toeristische regio met idyllische en schilderachtige
landschappen waar wij als autoliefhebber zo van
houden. We zullen vooral rijden op kleine idyllische
wegen om zo optimaal van de natuur te genieten. Dus
neem de tijd om dit prachtige landschap te verkennen.
Uw organisatieteam :
Guido Mast – Christine De Rijck (Globale organisatie)
Marc Kaptein – Martine Vandijck (Roadbook en proefrit)
Marc Balthazar – Bea Van den Moortel (Proefrit)

Het programma
Vrijdag 18 mei, 2018
Samenkomst in de vroege avond voor welkomsdrankje en avondeten.

Zaterdag 19 mei, 2018
Zaterdagochtend begint de rit naar de Märkischen Museumeisenbahn (www.sauerlaender-kleinbahn.de) om 10.00 uur.
Over kleine wegen langs de Biggesee, de Lister en Oestertalsperre (stuwdam) brengt het roadbook ons naar Hüinghausen.
Bochtige wegen over berg en dal doen ons begrijpen waarom het Sauerland het "land van de duizend bergen" wordt
genoemd.
De rit met de stoomtrein zal ongeveer 1 uur duren. De medewerkers van de spoorlijn zorgen voor een hapje en natje (kleine
snack).

Zondag 20 mei, 2018
Zondagmorgen vertrekken we voor een langere tour richting Hochsauerland. Lunchpauze (“duitse maaltijdsoep :
Erbseneintopf mit Mettwurst und Brot”) is voorzien in de Lustscheune Burbecke (www.klaukenhof.de), voordat we op weg
gaan naar het hoogtepunt van de dag: de Rhein-Weser-Turm (www.Rhein-Weser-Turm.de) op ongeveer 700 m hoogte.
Wie daar na de koffie en koffiekoeken nog de energie heeft om de toren te beklimmen, wordt beloond met een prachtig
panoramisch uitzicht over het Sauerland.

Maandag 21 mei, 2018
Diegenen die niet rechtstreeks afreizen op maandagochtend na het ontbijt kunnen op eigen initiatief nog deelnemen aan
een rondleiding in de Attahöhle (www.atta-hoehle.de), de grootste kalksteen grot in Duitsland. De tour duurt ongeveer 45
minuten.

Deelname
We hebben een contigent van ongeveer 20 twee-persoonskamers gereserveerd (met marge van +5 of -5 kamers) in het
prachtige 4*Romantik










Hotel Platte (www.platte.de), Repetalstraße 219, 57439 Attendorn

3 x overnachtingen inclusief ontbijtbuffet
Inclusief 1 x begroetingsaperitief
Inclusief 3 x 3 gangen avondmenu (voorgerecht – hoofdgerecht met keuze mogelijkheid – dessert)
o alternatief : 1 avond in BBQ formule of buffet op zomerterras bij goed weer
Inclusief water en wijn tijdens het avondeten + 1 warme drank na het eten
Inclusief “wellness bag” met badmantel, badslippers en sauna doeken op uw kamer
Inclusief gebruik wellness faciliteiten : zwembad, whirlpool, sauna, sanarium, dampbad, tuin terras
Inclusief wifi
Inclusief parkeerplaats op het terrein van het hotel
Kind tem 14j op kamer van de ouders : Eten en drank tijdens avondeten wordt volgens verbruik aangerekend

Prijs : 4*hotel + rit met stoomtrein en kleine snack op zaterdag + maaltijdsoep, koffie en koffiekoeken en toegang toren
op zondag.
775 euro : Tweepersoonskamer
440 euro : éénpersoonskamer
880 euro : Tweepersoonskamer + extra bed tem14j
“Avondeten kind afzonderlijk aangerekend”

Praktisch






Inschrijven vanaf september 2017
(na ontvangst aankondigingsmail)
Inschrijven vóór 15 januari 2018,
of eerdere stopzetting gezien
beperkt aantal plaatsen.
Voorschot van 60% bij inschrijving.
Saldo uiterlijk tegen 31 maart 2018.

