30 mei t/m 2 juni 2019
Allereerst veel geluk en gezondheid voor 2019
gewenst!
De kerstdagen en de jaarwisseling zijn reeds
achter de rug en we hebben de eerste dagen
van 2019 al mogen begroeten.
2018 is een uitzonderlijk jaar geweest; droogte
en warmte hebben ons als motorrijder
meerdere malen op de proef gesteld. Soms was
de binnenkant van het motorpak natter dan de
buitenkant bij een fikse regenbui.
Zoals al jaren het geval is, zal ook in het
komende jaar 2019 een Hemelvaarttoer
gereden worden. In 2018 hebben we ons in de
watten laten leggen in Burgen en dit oudste
ledenevenement zal in 2019 wederom richting
Duitsland gaan. Dit jaar gaan we onze
rijvaardigheid toetsen in het Sauerland. Een
geliefd en bij velen bekend motorrijgebied.
Dit keer is als uitvalsbasis Grevenstein
gekozen, gelegen in het westelijke deel van het
Sauerland. Goede wegen, veel bochten en
gelukkig vrijwel verkeersdrempelloos. Een
gebied dat garant staat voor veel motorplezier.

De accommodatie in Grevenstein heeft echter
niet voldoende kamers beschikbaar om alle
deelnemers (30) onder te brengen onder
hetzelfde dak. Naast kamers in het hotel zal
daarom ook gebruik gemaakt worden van een
appartement en een pension welke van
dezelfde uitbater zijn. Ontbijt en avondeten
zullen gezamenlijk genoten worden in het hotel
en in het arrangement is ook een grill-avond
opgenomen (halfpension).
Er zijn op dit moment 13 tweepersoonskamers
en 4 eenpersoonskamers gereserveerd. Helaas
hebben niet alle kamers eigen sanitaire
voorzieningen.
Naast de uitstekende accommodatie worden
ook 2 routes aangeboden, een voor de vrijdag
en een voor de zaterdag, van ongeveer 200 –
240 kilometer.

In de routes is zoveel als mogelijk rekening
gehouden met de verzorging van de inwendige
mens;
kleinere
eetgelegenheden
en
restaurants zijn veelal te vinden in de plaatsjes
die aangedaan worden.

Ook voor deze Hemelvaarttoer wordt gekeken
naar de mogelijkheid om te voorzien in een
vervoersalternatief voor de heen- en terugreis.
Hierbij wordt niet bedoeld dat de motoren op
een trailer gaan, maar dat duopassagiers de
heen- en terugreis in een auto of bus kunnen
afleggen. Dit is onder andere ingegeven door
de afstand die overbrugd moet worden welke
door duopassagiers als teveel van het goede
kan worden ervaren. Ik zal hiervoor alleen een
inventarisatie maken. Bij interesse geef ik de
contactgegevens van geïnteresseerden aan
elkaar door, zodat zij dit zelf kunnen regelen.

De zaken op een rij:
•
De routes passeren ook verschillende
tankstations, waarbij het niet onverstandig is
de brandstofprijzen een beetje in de gaten te
houden; de verschillen kunnen best oplopen.

•
•
•
•

•

Op dit moment denk ik nog na over een aanrijen retourroute, want gerekend vanuit Utrecht
hebben we het toch wel over een kleine 280
kilometer. Misschien dat het, zoals vorig jaar
door één van de deelnemers is gedaan, een
combinatie wordt van snelweg en binnendoor.
Ik kom hier t.z.t. nog bij de deelnemers op
terug.

Er wordt gebruik gemaakt van een goed
hotel gelegen in het Sauerland
o Halfpension met kamers zoveel als
mogelijk op de begane grond
o Meeste kamers hebben eigen
sanitair
o 4 eenpersoonskamers;
13 tweepersoonskamers
Natuurlijk inclusief een welkomstdrankje
Zaterdag grill-avond
2 Routes van 200-240 km vol bochten,
heuveltoppen en diepe dalen
Wellicht alternatief vervoer voor
duopassagiers voor de heen- en terugreis
o Door deelnemers zelf te regelen
De hoteleigenaren zijn Nederlandstalig.

De kosten van de Hemelvaarttoer 2019 per
persoon voor drie nachten halfpension,
exclusief eventueel te organiseren alternatief
vervoer voor de heen- en terugreis:
•
•

1 persoonskamer (max 4 personen):
€ 252,2 persoonskamer (max 26 personen):
€ 215,-

Wat te doen als je deel wilt nemen aan de
Hemelvaarttoer 2019? Het onderstaande
stappenplan helpt je op weg:
1. Blokkeer 30 mei t/m 2 juni 2019 in je
agenda.
2. Stuur een mail naar Edgar van Schijndel
(edgar.van.schijndel@xs4all.nl) en geef
aan:
a. dat je mee wilt en met hoeveel
personen;
b. of je duopassagier eventueel gebruik
wilt maken van het alternatieve
vervoer voor de heen- en terugreis;
c. Je lidmaatschapsnummer;
d. eventueel het lidmaatschapsnummer
van je passagier(e);
e. je telefoonnummer.
3. Je krijgt dan een inschrijfformulier die je
vóór 20 januari 2019 volledig ingevuld naar
mij
dient
terug
te
sturen.
LET OP! Op het inschrijfformulier staat veel
aanvullende informatie, bijvoorbeeld ook
over het alternatieve vervoer!
4. Op 20 januari ontvang je de bevestiging
van je inschrijving.

Ik hoop velen van jullie te mogen begroeten in
Grevenstein!

Hartelijke groet en een gezond 2019,
Edgar van Schijndel

