
Beste wandelvrienden,

Verleden jaar hadden wij onze groepsreis per autocar gepland om te gaan wandelen in 
Duitsland. Corona stak er echter een stokje voor waardoor de reis niet plaats vond. We 
gaan het overdoen want de mensen snakken naar vakantie. Hopelijk ziet het er in sep-
tember al heel wat rooskleuriger uit wat reizen betreft. Aarzel niet om in te schrijven, 
dit kan nog tot 1 mei. Deze reis gebeurt volledig onafhankelijk, dit wil zeggen bus en reis 
zijn volledig voor de Drevestappers. Het wordt zeker de moeite. Het wordt een echte 
meevaller voor elkeen die houdt van het mooie Duitse landschap en dit al wandelend wil 
verkennen. Alle tochten zijn uitgestippeld, je komt gegarandeerd op de mooiste plaatsen 
in een ontspannen, vriendelijke sfeer. 

DEELNAMEPRIJS

De prijs bedraagt 749 euro per dubbele kamer. Singlekamers zijn helaas niet meer beschikbaar, ze zijn 
reeds allemaal bezet. Er zijn momenteel reeds 24 personen ingeschreven, de meesten reeds van verleden 
jaar.

Inbegrepen in de prijs: 

• alle vervoer heen en terug
• verblijf in vol pension (ontbijt, lunchpakket, 3-gangen avondmaal)
• ganse dag gra  s koffi  e en thee
• vanaf 17u tot 24u: bieren, wijnen, fris- en vruchtendranken, jenevers en appelkorn
• gra  s avondanima  e

Niet inbegrepen: 

• eventuele toegangsgelden  jdens de daguitstap door Westerwald (georganiseerd door het hotel)
• inschrijvingsgeld wandeltochten ter plaatse

PERIODE

Van zaterdag 4 september 2021 tot en met zondag 12 september 2021



PROGRAMMA

• Dag 1: Vertrek uit Moorsele (Secretaris Vanmarckelaan 23 aan bakkerij Regis) en Zonnebeke (Ber-
ten Pilstraat aan de parking Kasteelpark waar de bussen staan) rich  ng Westerwald. Onderweg 
tussenstop in Opglabbeek voor wandeltocht uit de Walking.

• Dag 2: wandeldag 1 met keuze uit 10 km en 20 km.
• Dag 3: wandeldag 2 met keuze uit 10 km en 20 km.
• Dag 4: uitstap doorheen het Westerwald.
• Dag 5: wandeldag 3 met keuze uit 10 km en 20 km.
• Dag 6: wandeldag 4 met keuze uit 10 km en 20 km.
• Dag 7: daguitstap naar Koblenz en Bonn.
• Dag 8: wandeldag 5 met keuze uit 10 km en 20 km.
• Dag 9: terugreis met stop in Heverlee voor deelname aan plaatselijke Walking-wandeltocht.

INFO VERBLIJFSHOTEL

Hotel Heiderhof Obersteinbach/Westerwald
In de bar, Biergarten, Zuidterras (gedeeltelijk overdekt met verwarming) en Innenhof zijn voldoende 
zitplaatsen waar je heerlijk kan genieten van een pintje of een wijntje.
Je verblij   in VOL PENSION. In het restaurant word je  jdens je verblijf verwend met een dagelijks Enjoy 
uitgebreid ontbijtbuff et, warme lunch en een afwisselend 3-gangenkeuze. Vanaf 17u tot 24u: bieren, 
wijnen, fris- en vruchtendranken, jenevers en appelkorn gra  s. ‘s Avonds is er regelma  g ver  er en 
entertainment waaronder avondwandeling, live muziek enz. De familie Alexandra en Paul de Bruin & 
Team bezorgt je een fi jn verblijf.
Alle kamers zijn rookvrij. Boxspringbedden, bad en/of douche, toilet. Gra  s internet (WiFi). Flatscreen 
televisie. Nederlandse zenders. Zithoek.

OMGEVING

Het Westerwald is een laaggebergte in de Duitse deelstaten Rijnland-Palts, Noordrijn-Wes  alen en 
Hessen. Het gebergte is voor 40 procent bebost en er is vorming van leisteen, klei en ijzererts. Het 
gebergte wordt begrensd door de rivieren de Rijn in het westen, de Sieg in het noorden, de Dill in het 
oosten, en de Lahn in het zuiden. De hoogste top van het gebergte is de Fuchskauten van 656 meter en 
de bezienswaardigheden zijn het slot Dillenburg, de stad Siegburg en de stad Limburg an der Lahn. De 
dichtstbijzijnde stad is Koblenz.
Het Westerwald is een geweldig natuurgebied met eindeloze bossen, wandelpaden, meren en mooie 
vergezichten. U hee   tal van mogelijkheden om bezig te zijn, bijv. om lange wandelingen te maken. Het 
Westerwald is bij uitstek geschikt om te wandelen. Het Westerwald wordt wel het “Mekka” van het 
Nordic-Walking genoemd. Er zijn vele kilometers wandelpaden uitgezet. Beroemde wandelpaden zijn 
de Westerwaldsteig en de Rothaarsteig. Tijdens deze wandelingen doorkruis je prach  ge heuvelruggen 
met panorama’s, uitgestrekte bossen, boomgaarden, mooie beken en vele groene velden. Je vindt er 
een grote diversiteit aan inheemse planten en dieren. Op de verschillende routes liggen oude kloosters 
en historische plaatsjes als Hachenburg en Herborn.

VERDERE INFORMATIE

• Penningmeester John Baert: GSM (0486)125342; E-mail john.baert2@telenet.be
• Lid Alg. Verg. Franky Vanlersberghe: GSM (0496)704074; E-mail frankyvanlersberghe@hotmail.

com 


