
MIDWEEK OBERSTEINEBACH, WESTERWALD 13/05/2019 – 17/05/2019 

Maandag 13/05/2019      Bewolkt en Zon 10 graden en lichte wind  5 km 

Op maandag 13 mei vertrokken we met 20 wandelaars van Eurek@ voor onze 
jaarlijkse midweek naar de Eifel, naar hotel Heiderhof in het dorpje Obersteinebach 
in het Westerwald. Het hotel is gelegen op een heuvelrug omringd door bossen. 
Nadat iedereen ingekwartierd was op de kamers, en na de traditionele  soep met 
broodjes, volgde onze eerste wandeling. We vertrokken voor een tripje van 5 km 
naar een cafetaria gelegen aan een vijver. Tot onze verbazing was deze cafetaria 
gesloten wegens ruhetag, maar de uitbater zag ons graag komen en we mochten 
binnen. Met de nodige handdrukken hadden we  het terras bezet. In de vijver 
zwommen drie grote “ steuren van zeker een meter lang. Na enkele “ grose bieren” 
en de nodige koffietjes zijn we dan terug naar het hotel gegaan, waar we om half 
zeven aanschoven aan het buffet, daar kregen we dan de nodige uitleg over het 
programma van de ganse week. Om half negen ’s avonds was er nog een begeleide 
wandeling van ongeveer drie kwartier waar nog verschillende wandelaars van ons 
mee geweest zijn.  
 
Dinsdag 14/05/2019    Veel Zon 15 graden en  wind   16 km / 21 km 
 
’s Nachts in het hier heel stil, wel soms een vliegtuig dat over vliegt op grote hoogte. 
Om acht uur iedereen goed uitgeslapen aan het uitgebreid ontbijt, waarna we om tien 
uur vertrokken voor onze wandeling. We gingen het Bergmanspad volgen, waarlangs 
tot 1930 verschillende mijnen van ijzererts waren, dat kon men zien aan het 
landschap. Hier is men op de boomakkers bezig met een ombouw naar bos, dit wil 
zeggen dat men gedeeltelijk bomen kapt, zodat het zonlicht de bodem bereikt en 
onder de gedunde bomen ontstaat dan begroeiing. Nelly hadt enkele vragen, het was 
haar opgevallen dat er veel bomen getekend waren met verf, het waren die bomen 
die   gekapt moesten worden. Wat de wandeling betreft… die was avontuurlijk, de 
bewegwijzering was niet dat wat het moest zijn, slecht onderhouden of dubbelzinnig, 
de ene pijl wees naar rechts en twee meter verder wees dezelfde pijl naar links. Ook 
waren enkele wandelwegen afgesloten om het wild niet te storen. Bijgevolg was het 
heel moeilijk om het wandelpad te volgen, zodat we regelmatig een ommetje 
maakten en rond twaalf uur nog maar anderhalve kilometer van het hotel verwijderd 
waren. Jos heeft toen de wandel GPS aangesproken en ons probleemloos naar het 
dorp Horhausen geloodst, waar we neerstreken op het terras van eiscafé Miki’s waar 
de ijskaart getest werd. Erik, Emilie en Valentine  zaten ons daar op te wachten, die 
waren met de auto naar daar gereden.  Nu was het nog een vijftal kilometer terug 
naar het hotel, maar Jos en Guido waren met Erik naar het hotel gereden om enkele 
auto’s te halen, daar er enkelen verkozen om met de auto terug te gaan. Er waren al 
zestien kilometers afgelegd. Op de terugweg, zowel te voet als met de auto 
passeerden we langs de cafétaria bij de vissen. Na enkele consumpties zijn we dan 
allen terug naar het hotel gegaan. Na het avondeten was er een bingoavond, 
georganiseerd door het hotel. Plezier alom en Nelly, Emilie en Erik wonnen elk een 
prijs.  
 



Woensdag 15/02019   Zon 16 graden en koude wind  17 km / 22 km 
 
Vandaag staat de busreis door het Westerwald gepland. Na het ontbijt vertrok de bus 
om tien uur met 64 personen aan boord. Het Westerwald is gelegen in de driehoek  
tussen Koblenz Bonn en Siegen en bestaat onder anderen uit 3000 vierkante 
kilometer bos. Vooreerst reden met de bus naar Hackenburg  waar  vroeger veel 
ijzererts gewonnen werd, de laatste mijn is gesloten  in 1965. In Hackenburg is een 
Landschaftmuseum, een klein Bokrijk, en in het park was een Steenkamergraf dat 
blootgelegd was en waar al voor 4000 jaar mensen in werden begraven. Na het 
museum bezocht te hebben vertrokken we naar de abdij van Marienstadt met zijn 
schone kruidentuin en mooie esdoornlaan. De bedoeling was dat we daar konden 
lunchen, maar er waren twee volle bussen voor ons, dan maar ons lunchpakket 
aangesproken. Dan naar de Altstadt van Hackenburg, waar de zeer mooi 
gerestaureerde vakwerkhuizen te bewonderen waren er waar nog wat te eten viel. 
Nadat we daar wat rondgewandeld hadden vertrokken we naar de hoogvlakte van 
Dreifelden, hier zijn er zeven meren ontstaan met de hulp van de mensen, zij 
noemden dat waaiers, die onderling met elkaar verbonden waren, en die de een 
hoger lag dan de ander, ze dienden voor de vis-kweek. Dan terug naar het hotel 
waar we door onze lieve, jonge chauffeur om 17 uur afgezet werden. Na het 
avondeten gezellig samen zitten in de stube, enkelen aan het kaarten, anderen aan 
het rummikuppen, er waren zelfs enkelen aan het biljarten op een biljart zonder 
gaten. 
 
Donderdag 16/05/2019   bewolkt en zonnig  
 
Na het ontbijt vertrokken we om tien uur naar Burglahr am Wied en Oberlahr. Jos 
Brulmans hadt de route uitgezet op zijn GPS, zodat we niet meer konden mislopen. 
In Burglahr hebben we eerst het oorlogsmonument bezocht en nadien naar een 
hoger gelegen woontoren uit het jaar 1270, heel hoog boven het dorp. Dan ging de 
tocht verder door het dorp Oberlahr naar het hotel “Hotelpark Der Westerwald Treff” 
waar we ons lunchpakket aanspraken. Erik, Emilie en Valentine waren reeds met de 
auto vooraf gegaan om te vragen of we daar ons lunchpakket mochten opeten, wat 
geen probleem was. We konden er ook soep en spaghetti eten, wat enkelen dan ook 
gedaan hebben. Dan terug naar het hotel, nog een zestal kilometer. 
Na het avondeten was er om half negen gelegenheid om te dansen, een diskjockey  
zorgde voor de nodige muziek. Maar het voornaamste was dat voetbalploeg KRC 
Genk kampioen kon worden, want de voorlaatste voetbalwedstrijden van de 
competitie werden deze avond gespeeld. Er werd gekeken op de smartfones, de 
GSM’s , de tablets, zelfs werd er contact opgenomen met het thuisfront. En toen het 
eindsignaal  klonk, een lawaai van jewelste, de ander gasten wisten niet wat 
gebeurde. Er is naderhand nog veel gefeest. 
 
Vrijdag 17/05/2019    Heel veel regen 
 
Na het ontbijt, koffers pakken, inladen en weg, het regende heel hard. Het was weer 
een geslaagde Midweek. 
                                                                                        Visser Jef 


