“Münsterland”
Een weekendje weg te Sassenberg
5 t/m 7 oktober 2018

Münsterland staat bekend om zijn fietsomgeving met 340 km aan fietsroutes. Ca. 30 km van
Münster bevindt zich Sassenberg met de camping Eichenhof. De plaatsen zijn voorzien van
16 ampère stroom (5 kWh per nacht) en tv aansluiting. Douchen is in de prijs inbegrepen.
Helaas hanteren ze wel een strikt beleid qua korting. In het bezit van een ASCI-kaart kost de
overnachting € 17,00 met de ANWB-kaart € 19,50 en anders € 21,50. Gaarne rekening houden
met het over te boeken bedrag. Bij de camping is een klein winkeltje met broodservice en een
restaurant waar gegeten kan worden. In Sassenberg zelf, op ca. 3 km, zijn supermarkten en
andere winkels.

De excursie gaat naar Warendorf (foto’s: kerk, Brauhaus en stadsplein). In dit historisch stadje
krijgen we een rondleiding met een bezoek aan de stoeterij. Deze laatste staat bekend voor
zijn Olympische paarden. Dit is ook te zien aan de verwijzingen in de koperen tegels in de
bestrating. Na deze wandeling is de mogelijkheid om mee te gaan naar het historische
Brauhaus voor een lunchbuffet voor € 12,50 p.p. Deze bestaat uit soep, verschillende salades,
hoofdgerechten en zoetigheden. Gaarne aangeven bij het inschrijven i.v.m. reserveren.
Daar we niet dicht in de buurt van Münster konden staan voor redelijke kosten, is er een
mogelijkheid voor de mensen die eerder komen om op vrijdag met de trein te gaan. Gaarne
ook aangeven bij de inschrijving zodat we een groepskortingkaart kunnen regelen. Een retour
kost normaal € 6,00. Natuurlijk ben je ook vrij om op eigen gelegenheid te gaan. Als de groep
groot genoeg is, kunnen we mogelijk ook daar een rondleiding doen. Natuurlijk is er ook
voldoende ruimte om te fietsen of anders actief er zelf op uit te gaan.

Gedurende ons verblijf, vrijdag tot zondagochtend, hebben we de beschikking over een
centrale ruimte waar we elkaar ontmoeten voor het koffie/thee drinken en met elkaar lekker te
ontspannen tot in de kleine uurtjes, wie wil. Iedereen kan zelf zijn drinken meenemen.

Ons programma gaat er als volgt uitzien:

Vrijdag:

Zaterdag:

Zondag:

Optie: Münster per trein met de groep (€ 6,- p.p. tijdstip/duur in overleg)
20.00 uur

Welkom met iets lekkers en gelegenheid tot socialiseren

09.45 uur

Vertrekken naar Wassenberg (8,5 km)

10.15 uur

Stadswandeling met rondleiding in stoeterij, duur ca. 2 uur

12.30 uur

Optie: tot 14.00 uur lunchbuffet in Brauhaus (€ 12.50 p.p.)

20.00 uur

Koffie/thee met iets lekkers en gelegenheid tot socialiseren

09.30 uur

Gezamenlijk het weekend afsluiten

De camping waar we verblijven heet “Camping Park Münsterland Eichenhof” en bevindt zich
in Sassenberg bij de Feldmarksee (op loopafstand).

Camping Park Münsterland Eichenhof
Feldmark 3, 48336 Sassenberg,
Duitsland
Telefoon: +49-(0)2583-1585

www.campmuensterland.de

Aanmelden kan tot 15 september.
De kosten voor dit weekend is afhankelijk of je in bezit van een ANWB of ACSI kaart bent.
Met ANWB zijn de kosten voor 1 persoon € 47,50 en 2 personen € 56,00.Een losse nacht
kost € 19,50. Met de ACSI zijn de kosten voor 1 persoon € 42,50 en 2 personen € 51,-.
Een losse nacht kost € 17,-. Zonder een actiekaart zijn de kosten voor 1 persoon € 51,50
en 2 personen € 60,-. Een losse nacht kost € 21,50. Verdere kosten voor de camping
kunnen zijn wanneer je meer dan 5 kWh per dag verbruik. Dan worden hier extra kosten voor
stroomgebruik in rekening gebracht. TV en douche is inclusief. Wifi kost € 1,50 voor 24 uur of
€ 5,- voor 7 dagen. Een hond kost € 2,50 per dag.
Het bezoek aan Münster per trein en het lunchbuffet zijn een optie. Graag op het formulier
wel alvast aangeven of je mee gaat en met hoeveel personen.

Hopelijk tot ziens in prachtige herfstomgeving met veel fietsmogelijkheden!

Angela de Vries (Mobiel: 06-2158 8180),
Floor Quispel / Nel van der Helm (Mobiel: 06-2877 6577)

