BMW E30 Club Nederland
2 daagse toertocht “Die Heimat”
Op 14 en 15 oktober organiseert de club een toertocht vanaf de grens bij Venray naar en door het Sauerland
in Duitsland. We gaan 2 daagjes terug naar “Die Heimat” oftewel het thuisland van de E30.
De route bestaat uit ongeveer 500km over land- en bergweggetjes, maar ook een stukje snelweg, omdat de
route anders te lang ging duren en we toch verder de bergen in wilden komen met de route. We hebben
gekozen voor een gezonde afwisseling van rijden en stops. Langste stuk rijden is ongeveer 90 min.
Naast het rijden en het genieten van de uitzichten, gaan we ook nog diverse locaties bezoeken waar we
mooie foto’s kunnen maken van onze wagens, maar ook wat sightseeing gaan doen.
Inbegrepen zijn ook 2 restaurants, waarvan een in het Hotel waar we overnachten in het Sauerland.
Kortom, het beloven 2 prachtige dagen te worden die geheel in het teken staan van de E30 en mooie
routes!
We hebben een all-in prijs samengesteld, zodat je tijdens de rit nergens druk over hoeft te maken!
In de prijs zit inbegrepen:
- Ontvangst op zaterdagmorgen
- Lunch op zaterdagmiddag
- 3-gangendiner met 3 drankjes op zaterdag
- Hotelovernachting ( 1 en 2 persoonskamer mogelijk )
- Ontbijt op zondag
- Toegang grotten
- Lunch op zondag
- All-you-can-eat and drink Wokrestaurant
- Uitdraai van het Programmaboekje
Er zijn geen verdere kosten aan de toertocht, behalve natuurlijk de brandstofkosten en de souvenirtjes die je
zelf mag bepalen.
Deelname is mogelijk voor leden en niet-leden. Niet-leden mogen alléén als passagier meegaan.
Kosten voor deelname:
Leden: €140 p.p. *
Niet-leden: €155 p.p. (alleen als passagier)*
* op basis van een 2 persoonskamer. Meerprijs 1 persoonskamer is €15
Deelnametickets kun je alleen kopen in onze webshop: www.bmwe30club.nl/Webshop
Clubleden krijgen €15 korting op deelname, dit wordt door de club gesponsord.
Niet-leden mogen alleen als passagier meegaan. Het is mogelijk om clublid te worden en ook zelf met je
E30 mee te rijden, dit kost €30 voor het resterende club jaar 2017. Je krijgt vervolgens ook die €15 korting
op het toertochtticket! Meld je dan éérst aan als clublid via www.bmwe30club.nl/lid-worden

Het programma!
Het programmaboekje is als volgt opgebouwd:
Tijdstip
* Beschrijving locatie of route
Details van de locatie
* Duur route of stoptijd
* Waypoint(Adres)
Let op: Er kunnen nog steeds wijzigingen aangebracht worden. De versie die je ontvangt bij aanvang is de
enige juiste die we zullen hanteren.
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Dag 1: ±235 km
09:00 ( voor de verre reiziger mag dit ook uiterlijk 10:00 zijn ).
* Verzamelen bij "Bosbrasserie in de Sluis"
We starten de dag met een drankje en heerlijke Limburgse vlaai of
gebak! Ook kun je hier de sluis en expositie bezoeken.
* 120 min.
* Waypoint: Bosbrasserie In de Sluis, Bosserheide 3E, 5855EA
Well
11:00
* Starten met de tour
* 60 min. - 45km
12:00
* Aankomst 1e tussenstop Wildgehe
Kleine wandeling natuurpark en/of hondenschool les bekijken
* 90 min.
* Waypoint: Süchtelner Höhen 4, 41749 Viersen
13:30
* Vervolg van de tour via de snelweg A52 naar E35
* 60 min. - 70km
* Waypoint: Kapeller Weg 1, 40764 Langenfeld (Rheinland)
14:30
* Einde snelwegroute, vervolg tour
* 30 min. - 10km
15:00
* Aankomst 2e tussenstop Gaststätte Rudenstein
Hier eten we lunch, zie bijlage onderaan voor de menukaart en de
gerechten waaruit je kunt kiezen!
* 120 min.
* Waypoint: Gaststätte Rüdenstein, Obenrüden 72, 42657 Solingen
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17:00
* Vervolg tour
* 75 min. – 55km
* Waypoint: Unnenberger Straße 100, 51709 Marienheide
18:15
* Aankomst 3e tussenstop
Uitzichttoren Marienheide, ideaal om foto’s te maken.
* 60 min.
19:15
* Vervolg tour
* 60 min. 55km
* Waypoint: Hotel Panoramablick, Wildewiese 10, 59846
Sundern
(let op via route: Wiesenstraße 1, 58849 Herscheid )
20:15
* Aankomst hotel Panoramablick + verrassingsdiner
Bij aankomst starten we met een 3-gangenmenu, na het tafelen kan er gezellig nog wat gedronken worden of
kun je naar je hotelkamer gaan.
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Het programma Dag 2: ±260km
08:00
* Ontbijt in het Hotel
* 105 min.
9:45
* Start tour
* 30 min. – 25 km
* Waypoint: Atta-Höhle Attendorn Finnentroper Str. 39, 57439 Attendorn
10:15
* Aankomst 1e tussenstop Atta-Höhle
Hier krijgen we een rondleiding van 40 min. door de grotten van
Attendorn. Denk aan warme kleren, gezien het constant 9°C is hier!
* 75 min.
11:30
* Vervolg tour
* 75 min. – 45km
* Waypoint: Platanenallee, 58675 Hemer
12:45
* Aankomst 2e tussenstop
Lunch bij Café Flora en een bezoek aan uitzichttoren Jübergturm om
mooie foto’s te kunnen maken! Zie je die trappen op de foto? Neem
comfortabele schoenen mee!
* 90 min.
14:15
* Vervolg tour via snelweg
* 60 min. 65km
* Waypoint: Werner-Heisenberg-Straße, 45699 Herten
15:15
* Korte tussenstop
Mooie fotolocatie bij de Zeche Ewald Schacht.
* 30 min.
15:45
* Vervolg tour snelweg
* 20 min. 28km
* Waypoint: Franzosenstraße 91, 46147 Oberhausen
16:05
* Einde snelwegroute, vervolg tour
* 65 min. – 59km
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17:10
* Aankomst bij Kasteel Moyland.
Prachtige fotolocatie, waar we toestemming hebben gekregen om voor
het kasteel te parkeren met de wagens en foto’s te kunnen maken!
* 50 min.
* Waypoint: Schloss Moyland, Am Schloß 4, 47551 Bedburg-Hau
18:00
* Vervolg tour
* 30 min. 30km
* Waypoint: Diekendaal 23, 6598 AG Heijen
18:30
* Aankomst restaurant Wok restaurant Molenzicht
We sluiten de dag af met 2,5 uur all you can eat and drink Wokken .
Indien mogelijk proberen we ook enkele foto’s bij de molen te maken.

21:00
* Einde tour en een goede terugreis!
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Algemeen:
De organisatie heeft de grootste zorg besteed aan het vaststellen van de route. Toch kan het voorkomen dat
bepaalde gedeelten van de route niet berijdbaar zijn door oorzaken van buitenaf. In dat geval probeert de
organisatie tijdig een alternatieve route aan te geven. Alle participerende deelnemers zullen zich zo goed
mogelijk inspannen om een veilige en zo vlekkeloos mogelijke tourrit te realiseren.
In het Programmaboekje vind je een lijst met waypoints met aankomst- en vertrektijden, zou je de groep
kwijt raken of om welke reden dan ook van de route afraken, zijn dit de plekken om te hergroeperen.
Er zijn ook 6 porto’s aanwezig die verdeeld worden over de aanwezige wagens, zodat communicatie vlot
verloopt tijdens de rit.
Verkeer en algemene regels:




Tijdens de rit bent u een normale verkeersdeelnemer en dient u zich te houden aan de geldende
verkeersregels en voorschriften.
Tankstations zijn NIET in de routeschema’s ingepland en zullen voor onnodig oponthoud zorgen.
Zorg dat uw voertuig bij vertrek uit De Maasduinen, Well voorzien is van een volle brandstoftank!
Bij een defect voertuig ben je zelf verantwoordelijk voor repatriëring van je voertuig.
Er zal wel minimaal gereedschap aanwezig zijn voor kleine noodgevallen.

Contact:
Tijdens de rit kan er contact opgenomen worden met Tim: 0031(0)628430444.
Tip: zet je roaming aan in Duitsland, zodat je goed bereikbaar blijft, de roamingkosten zijn per juli 2017
vervallen voor de meesten. Ook via de porto kan er gecommuniceerd worden in geval van nood.
Er zal ook een WhatsApp groep aangemaakt worden waar alle deelnemers aan kunnen deelnemen, om
handige informatie snel en makkelijk te kunnen delen.
Vrijwaring:
Elke deelnemer verklaart;
 Zich zo goed mogelijk te zullen inspannen om een veilige en zo vlekkeloos mogelijke tourrit te
realiseren.
 BMW E30 Club Nederland op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen dan wel te zullen stellen
voor welke schade dan ook en hoe dan ook ontstaan en door wie dan ook veroorzaakt toegebracht
aan deelnemer dan wel aan zijn auto of oldtimer, duopassagier dan wel andere passagiers of voor
schade die deelnemer toebrengt aan derden over de benodigde verzekeringen tegen wettelijke
aansprakelijkheid te beschikken
 In het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor het te besturen voertuig, te rijden op eigen risico, te
beschikken over voldoende rijvaardigheid en voldoende fysieke gesteldheid voor deelname aan de
toertocht “Die Heimat”
 Het voertuig in een voldoende goede technische conditie verkeert voor een in beginsel probleemloze
deelname aan de toertocht “Die Heimat”.

6

Menukaart Gaststätte Rudenstein Zaterdag 14 oktober 15:00

7

