Duitslandreis Sauerland en Westfalen 26 juni-2 juli 2016
Wij maken een reis door een streek en steden die wellicht bij een aantal
personen herinneringen zullen oproepen. Het wordt een mengeling van bezoeken aan merkwaardige
gebouwen en mooie natuur.
Het verblijf is in het aantrekkelijke oude Hanzestadje Soest (zusterstad van Tienen), waar wij logeren
in Hotel am Wall in halfpension.
Vertrek Leuven 26 juni om 8 uur. (Voorlopige bijkomende opstapplaatsen Aarschot, Diest, Genk, andere
afhankelijk van de deelnemers). Details worden later medegedeeld aan de reisgenoten.

Zondag 26 juni: Leuven - Soest via München Gladbach,
Düsseldorf, Wuppertal, Werl, Soest met onderweg
middagstop. 15 uur betrekken van de kamers. Avondmaal
en daarna avondwandeling.

Maandag 27 juni: Bezoek aan de Wewelsburg,
gebouwd begin17e eeuw door de Vorst-bisschop van
Paderborn. In 1934 werd dit door Himmler gedeeltelijk verbouwd tot een centraal religieus oord met
symbolische tekens en Ordensburg van de naziideologie en Reichsführerschule SS voor toekomstige SSofficieren. Middagstop. Verkenning en kennismaking
met Soest één van de belangrijkste steden van de
Hanze, omringd door de historische wal uit de 12d
eeuw. Talrijke bouwwerkenzijn opgetrokken in groene
zandsteen. De Markt staat vol met mooie Gaststätten.
Bezoek BSD –museum met Herr Burkhard. Avondmaal en stadboemel.

Dinsdag 28 juni: Langs de Warburg, Borgentreich en Beverungen
bereiken wij de Wezer en volgen deze tot Höxter. Daar bezoeken wij
de abdij van Corvey, met Romaanse kerk dat één van de meest
betekenisvolle cultuurcentra was in Europa Daarna rijden wij via
Brakel door het Eggegebirge met Bad Driburg langs Paderborn naar
Soest. Avondmaal.

Woensdag 29 juni: Wij brengen een bezoek aan de stuwdam van de Möhnesee en komen te weten wat er in
wereldoorlog II mee gebeurd is. Met een rondvaart op
het meer, bewonderen wij de mooie omgeving. Wij rijden
door het Arnsberger Wald naar Willingen Upland in het
Hochsauerland. Wandelparadijs en wintersportplaats.
Wereldbeker schansspringen. Middagstop en vrije
namiddag. Langs Brilon, Warstein terug naar hotel voor
het avondmaal.

Donderdag 30 juni: Bezoek aan het stadje Bad Arolsen (zusterstad van Heusden-Zolder) Residentie van
de graven van Waldeck. Geleid bezoek aan het Barockschloss, gebouwd begin 18de eeuw. Geboorteplaats
van Emma, tweede echtgenote van Willem III der Nederlanden moeder van Wilhelmina. Middagstop.
Langs de Twistesee, Marsberg en Fürstenberg naar Hotel en avondmaal

Vrijdag 1 juli: Wandeling door de stad. Vrij middagmaal. Voor de liefhebbers shopping en bij goed weer
een terrasje met een pintje, een ijsje een koekje en de stad nog verder verkennen. Alles ligt op
loopafstand.

Zaterdag 2 juli: Langs Arnsberg, met
tussenstop, Keulen, Aken, naar huis.

