Beste Clubleden,
September is al meer dan 15 jaar het toneel van de najaarsclubreis van onze CPEN. In 2019
zijn we met een ongekend grote groep op pad geweest met de 5 e strekentoer. Helaas heeft
Wim Tammel te kennen gegeven om geen 6e strekentoer meer te organiseren. Deze traditie
willen we echter toch voortzetten! Hans Burggraaff en Martin van Weeghel hebben de handen
ineen geslagen en in een tijdsbestek van 2 weken alle opties bekeken en een pracht van een
hotel gevonden om de 6e strekentoer weer tot een succes te maken en we hopen dat er weer
veel clubgenoten meegaan!
Dit jaar blijven we wat dichter bij huis dan vorig jaar, we nemen je mee naar het centraal
gelegen Westerwald, tegen het Sauerland aan.
Volgens Wikipedia:
Het Westerwald is een laaggebergte in de Duitse deelstaten Rijnland-Palts, Noordrijn-Westfalen en Hessen en heeft een oppervlakte van 3.000 km2. 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 grote stad is Koblenz.
Hier hebben we vele mogelijkheden om een aantal mooie toerritten voor je uit te zetten,
zowel in het Westerwald, Sauerland, Bergische Wald en de Eifel zijn hiervoor mogelijkheden.
Gezelligheid en motorrijden met vele mooie wegen zijn onze uitdaging om het iedereen naar
de zin te maken.

Op woensdag 16 september zullen we richting Duitsland vertrekken, om ons met z’n allen te
gaan settelen in het prachtige Hotel Restaurant Bierenbacher Hof in Nümbrecht, dat iets ten
oosten van Keulen ligt.

Volgens Wikipedia:
Nümbrecht is een gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, gelegen in het
Oberbergischer Kreis. De gemeente telt 17.226 inwoners. De ideale uitvalsbasis voor een paar
mooie routes! In dit hotel hebben we een optie op 20 tweepersoonskamers en 8
eenpersoonskamers. Het hotel ligt op een rustige locatie in het groen. Ook kun je, als het weer
het toelaat, lekker buiten op het terras gaan zitten.
Er zijn nog 3 eenpersoonskamers en 12 tweepersoonskamers beschikbaar, dus
als je nog een mooie reis wilt maken door deze prachtige streken, schrijf je dan
in!
De kosten voor dit 5-daags arrangement bedragen:
Een tweepersoonskamer kost per persoon: € 320,00 (toeslag niet-leden € 25,00)
Een eenpersoonskamer kost per persoon: € 395,00
Alle prijzen zijn inclusief BTW en toeristenbelasting.
Ook is het mogelijk om op basis van vrijwilligheid te worden ingedeeld op een
tweepersoonskamer, je kunt dit bij de inschrijving aangeven.
Wat is inbegrepen?
• 4 overnachtingen bij Hotel Restaurant Bierenbacherhof te Nümbrecht
• Op woensdag een aanrijroute naar Nümbrecht
• Op donderdag, vrijdag en zaterdag een mooie route
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Voor de zondag een terugreisroute
Op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag een ontbijtbuffet
Op woensdag, donderdag en vrijdag een dinerbuffet
Op zaterdag een BBQ
Gebruik van faciliteiten (deels tegen vergoeding)

De spelregels:
- Inschrijving kan tot uiterlijk 29 februari 2020 door:
a. Je in te schrijven via de website van Club Pan-European Nederland (per deelnemer kan
slechts 1 kamer gereserveerd worden)
b. Via de website 15% van de totale reissom te voldoen (€ 48 per persoon bij een
tweepersoonskamer en € 60,00 bij een eenpersoonskamer) op bankrekening IBAN
NL50 ABNA 0620 2262 93 t.n.v. Club Pan-European Nederland d.m.v. een iDealbetaling.
- Voor niet-duoleden en introducé(e)s geldt een toeslag van € 25,- per persoon.
- Het restant bedrag zal uiterlijk 15 augustus 2020, d.m.v. een automatische incasso, van
de bij CPEN Ledenadministratie bekende bankrekening worden geïnd.
Na ontvangst van de betaling ontvang je een uitgebreid inschrijvingsformulier met
informatie.
Inschrijving staat open voor leden van Club Pan-European Nederland. Ook hun
introducé(e)s zijn van harte welkom. Partners/introducé(e)s delen de kamer met het hoofdlid.
De datum en tijdstip van je iDeal (aan)betaling is bepalend voor de volgorde van
inschrijving.
Indien het aantal inschrijvingen de reeds gereserveerde accommodatie overschrijdt,
nemen we contact op met het hotel om te overleggen wat de mogelijkheden zijn. Als blijkt dat
er geen extra kamers meer beschikbaar zijn, zal het deelnamegeld uiteraard teruggestort
worden.
- Je inschrijving is pas definitief als het bedrag op de rekening van CPEN is ontvangen.
Deelname aan het evenement is geheel op eigen risico en eigen verantwoording.
Organisator noch CPEN zijn op enigerlei wijze aansprakelijk.
Het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering is voor rekening van de
deelnemer en is zeker aan te raden.
- Annuleren of restitutie is niet mogelijk.
- Er wordt niet gezorgd voor alternatief vervoer.

Uw organisatoren:
Hans Burggraaff en Martin van Weeghel◼

