Mountainbike weekend 2019 van 13 t/m 15 september
Beste mountainbike vrienden en vriendinnen,
Dit jaar hebben we weer een mooie locatie gevonden voor het MTB-weekend.
In december is al een verkenning gedaan met name om de overnachtingen te kunnen vastleggen.
We hebben 3 Jugendherbergen bezocht en uiteindelijk gekozen voor de mooist en meest fietsvriendelijke.
We gaan dit jaar naar Monschau in de West-Eifel.

In deze omgeving zijn mooie fietstochten mogelijk in alle windrichtingen. Er is een groot stuwmeer ten
oosten in het National Park Eifel en ten westen liggen de Hoge Veenen op Belgisch grondgebied.

Vanuit noord naar zuid loopt de bekende wandelroute “de Eifelsteig” die we met een aantal ritten ook wel
zullen tegenkomen. Ook de kronkelende rivier Rur zullen we kruisen.

De afstand Nunspeet-Monschau bedraagt ca. 280 km en dat is dus binnen de 3 uur te berijden.
De jeugdherberg ligt buiten het centrum van Monschau en is gelegen in het buurtschap
Monschau-Hargard.

De jeugdherberg is ca. 50 jaar oud, maar ongeveer 3 jaar geleden volledig gerenoveerd tot moderne
verblijfsaccommodatie op een zeer ruim terrein met allerlei faciliteiten.
Er zijn 3 stuks 1 persoons kamers beschikbaar en verder 4 en 6 persoons kamers.
Je kunt net als vorig jaar weer kiezen uit 1 of 2 overnachtingen.
Als je meer wilt weten over het verblijf in de jeugdherberg, klik op bijgevoegde link.
https://monschau-hargard.jugendherberge.de/jugendherbergen/monschau-hargard-456/portraet/
De mensen die deze jeugdherberg runnen zijn zelf ook fietsfanaten en kunnen ons van de mooiste routes
in de omgeving voorzien, dus voor elk niveau zijn er mooie paden te ontdekken.
Wij regelen zelf voldoende voorrijders die groepjes voorrijden van verschillende niveaus
(dus langzaam, midden en snel), zoals jullie van de woensdagavonden gewend zijn.

We vertrekken op vrijdagochtend vanuit Nunspeet en het is een kleine 3 uur rijden. 's Avonds gaan we met
z'n allen heerlijk barbecueën bij de jeugdherberg. Dit eten zit ook bij de prijs inbegrepen. Zaterdag is
iedereen vrij om te gaan en staan waar hij of zij wil.
Zondag is de laatste dag en dan kan er nog beperkt gefietst worden. 's Middags zijn we weer op tijd terug
en reizen we weer gezamenlijk richting Nunspeet.

Nou dat was het wel zo'n beetje. Ik hoop dat we jullie zo voldoende geïnformeerd hebben en dat jullie een
aardig beeld hebben van wat je te wachten staat in Monschau. Mochten er dingen onduidelijk zijn of als
we bepaalde zaken zijn vergeten te noemen, trek ons dan gerust aan de mouw.
Vorig jaar waren er een paar dames mee en dat mag dit jaar best nog wat meer zijn.
Schrijf je wel zo snel mogelijk in want de deelname is beperkt op 50 deelnemers met de stelling:

Wie het eerst komt, die het eerst fietst!
Inschrijving kan vanaf 1 april via de website van TC de volharding en sluit eind mei!!!
Geef met inschrijven ook even door of je zelf kunt rijden en of je extra fietsen mee kunt nemen.
Wij zijn in ieder geval razend enthousiast.
Hopelijk hebben we dat enthousiasme ook een beetje op jullie kunnen overbrengen.
Enne....wat het weer betreft. Hopelijk dit jaar minder regen dan vorig jaar en meer zon !
Kortom, we rekenen op een grote deelname.
Verdere info volgt via de website, de nieuwsbrief of via Facebook.
Wordt vervolgt.....
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