GCCC en Queerlenker gaan ‘Unter
Dampf’!

In het weekend van 6 – 8 september houdt de Veluwsche Stoomtrein
Maatschappij (VSM) zijn jaarlijkse Terug naar Toen festijn in
Beekbergen. Het leek onze zustervereniging Queerlenker leuk hier
een weekendevenement aan te koppelen en dat samen met de GCCC te
doen.
Wat is het bijzondere van de VSM?
Bij Terug naar Toen brengt de VSM zowat alle (minstens 10)
stoomlocomotieven op stoom en laat treinen rijden op het traject
Apeldoorn – Beekbergen – Loenen – Eerbeek. Tussen Loenen en
Beekbergen rijden ook klassieke autobussen. Daarnaast zijn er
modeltreinen, boeken en prullaria. Het bijzondere van de VSM is
dat hun stoomlocs vrijwel allemaal van het grootste formaat zijn
dat er in Europa rondreed. We gaan de VSM bezoeken op zondag 8
september. Je kunt zelf kiezen wat je gaat bekijken en hoeveel
trein- en busritten je wilt maken. Tip: er vliegen nog wel eens
roetdeeltjes rond, rondlopen in witte kleding is vragen om
vlekken!
Wat gaan we nog meer bezoeken?

Op
zaterdag 7 september gaan we beginnen met een bezoek aan
klassiekerbedrijf / museum The Gallery in Brummen. Bij The
Gallery vind je een steeds wisselende collectie van ruim 350

klassieke auto`s en sportwagens, allemaal te koop! Neem dus geld
mee…

We hebben daar ruim de tijd om de hele verzameling te

bekijken.
Na de lunch bij The Gallery vertrekken we voor een mooie rit
naar nationaal park De Hoge Veluwe. In het park kun je zelf
kiezen wat je wilt doen: fietsen op de gratis fietsen, wandelen,
met je klassieker door het park rijden, het Museonder of het
bezoekerscentrum bezoeken of een bezoek brengen aan de Van Gogh
collectie in het Kröller-Müller museum en/of de beeldentuin
bekijken. Misschien is een bezoek aan het jachtslot Sint
Hubertus ook mogelijk.
Als verblijfplaats voor dit weekend is de keuze gevallen op
hotel De Wipselberg in Beekbergen. Het hotel ligt op een zeer
mooi landgoed in de Veluwse bossen. Alle kamers van dit hotel
liggen in kleine appartementgebouwtjes die over het terrein zijn
verspreid. Voor de gezamenlijke diners hebben we een leuke zaal
met groot terras. Het enige nadeel van deze zaal is dat er
maximaal 85 mensen in kunnen dineren. Dat is dan ook het maximum
aantal deelnemers aan dit evenement.

Hoe ziet het programma
eruit?
Het programma voor dit weekend is als volgt:
Vrijdag 6 september: Aankomst, inchecken en BBQ.
Zaterdag 7 september: Ontbijt, bezoek aan The Gallery in
Brummen met lunch, bezoek nationaal park De Hoge Veluwe,
diner in het hotel.
Zondag 8 september: Ontbijt, uitchecken, bezoek aan de VSM
in Loenen en Beekbergen.
Wat kost het hotel?
De kosten voor het hotel bedragen € 135,- per persoon op basis
van een 2-persoonskamer, en € 190,- voor een 1-persoonskamer.
Hierbij zijn inbegrepen:
2 overnachtingen;

BBQ op vrijdag;
Ontbijt op zaterdag en zondag;
Driegangendiner op zaterdag;
Verblijfsbelasting.
Honden mogen ook in het hotel. De prijs is € 15,- per huisdier
per nacht.

Wat moet je
aan de GCCC betalen?
Daarbovenop is er nog een deelnameprijs van € 35,- voor leden en
€ 40,- voor introducés, te betalen aan de GCCC. Dit betaal je
bij de ontvangst op vrijdag 6 september. Dit bedrag is voor:
Lunch bij The Gallery;
Entree bij de Hoge Veluwe;
Entree bij de VSM;
Organisatiekosten.
De entree bij The Gallery is gratis.
Wat is voor eigen rekening?
Een aantal dingen zijn voor eigen rekening:
Alle consumpties;
Bezoek aan het speelgoedmuseum van The Gallery
(facultatief, € 3,-);
Parkeren (€ 3,-) of je auto mee naar binnen nemen bij de
Hoge Veluwe (€ 6,-);
Entree bij het Kröller-Müller museum inclusief de
beeldentuin (facultatief, € 8,40).
Mag de hond mee?
Wel en ook weer niet.
Honden mogen in het hotel. De prijs is € 15,- per huisdier
per nacht;
In The Gallery mag de hond helaas niet mee;
Op de Hoge Veluwe geldt: honden zijn welkom, maar moeten
wel aangelijnd worden gehouden. In de gebouwen zijn honden

niet toegestaan, dus ook niet in de musea;
Bij de VSM mogen honden mee, ook in de trein.

Wie heeft dit evenement bedacht?
Dit evenement is een initiatief van Queerlenker. Daarom houden
we ons aan hun wens dat alle deelnemende auto’s minstens 25 jaar
oud zijn.

Bekijk alvast de beelden van het stoomevenement van vorig jaar

