
WINTERGIDS
WINTERBERG

U I T G A V E  S E I Z O E N  2 0 1 9  /  2 0 2 0

 

INHOUD

S k i g e b i e d
S k i l i f t k a r u s s e l l

W i n t e r b e r g

S k i g e b i e d
W i n t e r s p o r t -

A r e n a
S a u e r l a n d

A p r è s - s k i ,
s k i s c h o l e n ,

s k i l e s ,  r o d e l e n ,
v e r b l i j f

 

 

 
e n  n o g  v e e l  m e e r !

Skiliftkarussell
Winterberg: een
groot, verrassend en
modern skigebied op
3-4 uur rijden van
Nederland.

winterbergnu.nl



10 redenen waarom
Nederlanders zo graag gaan

skiën in Winterberg

Regelmatig stellen wij onze gasten de vraag waarom ze toch zo
graag naar Winterberg komen voor wintersport. De antwoorden
hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Het is zo lekker dichtbij. Kortom, geen hele dag in de auto
zitten!
De prijzen van liften, skihuur, skilessen en uit eten liggen een
stuk lager dan in Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland.
Winterberg is ideaal voor een kort verblijf van een paar dagen.
Het is een volwaardig en modern skigebied met moderne liften
en goede, gezellige après-ski.
Er wordt Nederlands gesproken, en dat is vooral fijn voor
kinderen die les krijgen.
Je kunt in Winterberg vast 'in-skiën' voor de langere
wintersportvakantie in bijvoorbeeld Oostenrijk.
Winterberg is de ideale bestemming voor de feestdagen.
Je vindt in Winterberg het echte vakantie- en wintersportgevoel.

ps. niet alleen Nederlanders gaan graag op wintersport in
Winterberg. Ook Duitslers, Denen en Belgen lopen warm
voor Winterberg en we komen zelfs Engelsen en Zweden
tegen.



In Winterberg in het Sauerland
geniet je van skiën,
snowboarden, langlaufen,
rodelen en een gezellige
après-ski. En dat op slechts
enkele uren reisafstand van
Nederland! In dit e-book
vertellen we je daarom alles
over wintersport in
Winterberg. Lees snel verder!

 

Wintergids Winterberg



Appartementen in
Winterberg
Eén van de meest populaire manieren van overnachten in
Winterberg is middels het huren van een appartement. Hier
kleven namelijk vele voordelen aan ten opzichte van een hotel. Zo
ben je bijvoorbeeld niet gebonden aan de vastgestelde
etenstijden, en je hebt in een appartement al gauw enkele kamers
tot je beschikking om zo met een groep samen te verblijven.

De appartementen van WinterbergNu bevinden zich net buiten
het centrum van Winterberg en liggen allen dichtbij de pistes en
skiverhuur. Ze zijn voorzien van een eigen parkeerplaats, gratis
wifi en zijn modern ingericht en voorzien van een volledig
ingerichte keuken. De appartementen zijn geschikt voor maximaal
acht personen.



Skigebied 
Skiliftkarussell Winterberg

Winterberg telt 26 skiliften, waaronder moderne stoeltjesliften,
enkele sleepliften, de nieuwste transportbanden en rodelliften. 
De Skiliftkarussell bestaat uit zeven verschillende deelgebieden
die met elkaar verbonden zijn tot één aansluitend skigebied.
 
Skiliftkarussel Winterberg biedt 34 afdalingen verspreidt over
zeven bergen. De totale lengte van deze afdalingen bedraagt 27,5
km en hiervan is 14 km blauwe piste (makkelijk), 12 km rode piste
(moeilijker) en 1,5 km zwarte piste (zwaar). Uitrusten en feesten
doe je bij één (of meer!) van de tien skihutten die Winterberg rijk
is.
 

Liften en afdalingen

Pistes

De skiregio rond Winterberg is ideaal voor beginnende
wintersporters vanwege het grote aantal blauwe pistes. Natuurlijk
komen ook gevorderde wintersporters aan hun trekken op de
rode en zwarte pistes.
 
Een van de mooiste skiroutes is de Waldschneise, een blauwe piste
op de Kappeberg die door het bos kronkelend zijn weg naar
beneden vindt. De route bevat een paar steilere stukken, maar is
voor beginners goed haalbaar.
 

 
 
 

 

v



 
De Quickjet Abfahrt is een rode skiroute. Deze route is kort, maar
redelijk steil. Het is een fijne afdaling voor skiërs die zich voor het
eerst aan een rode afdaling wagen.
 
Voor de avontuurlijke wintersporters die al veel tijd op de latten
hebben doorgebracht, is er de zwarte piste: de Slalomhang. Dit is
een lange en pittige afdaling met een vrijwel constante
hellingsgraad.
 



In Winterberg zijn er skipassen en rodeltickets voor alle dagdelen
verkrijgbaar. Er zijn ochtend- en middagkaarten, puntenkaarten,
dagkaarten, meerdagenkaarten en groepskaarten. Maar let op:
voor de rodelliften heb je aparte tickets nodig.

Skipassen en rodeltickets

De kaarten kun je dankzij het moderne ticketsysteem gemakkelijk
aanschaffen en met een skipas kun je van alle skiliften in
Skiliftkarussell Winterberg gebruikmaken. De betaling bij de
hoofdkassa's verloopt via pin, contant en creditcard, en natuurlijk
kun je ook online een skipas aanschaffen.
 
De meerdaagse skipassen hebben een geldigheid vanaf drie
dagen en geven toegang tot het gehele Wintersport-Arena
Sauerland skigebied. Verderop in dit e-book vertellen we je meer
over dit bijzonderen, uitgebreide gebied.
 



Skiliftkarussell Winterberg
Skigebiet Willingen
Skikarussell Altastenberg
Postwiesen Skidorf Neuastenberg
Familienskigebiet Sahnehang
Snow World Züschen
Skigebiet Bödefeld-Hunau 
Skigebiet Ruhrquelle

75 skiliften (waarvan 17 stoeltjesliften en 1 cabinebaan)
97 afdalingen met een totale lengte van 66 km
32 km blauwe piste
28 km rode piste
6 km zwarte piste
52 besneeuwde afdalingen met een totale lengte van 42 km

Wintersport-Arena Sauerland 
 
Wintersport-Arena Sauerland is ontstaan uit een samenwerking
tussen de wintersportgebieden in Sauerland en bestaat uit:
 

 
Wintersport-Arena Sauerland omvat: 
 

 



Avondskiën 

Skiën als het daglicht verdwenen is en de zon onder is gegaan: het
is een bijzondere ervaring die wij zeker aanraden! In Winterberg
kan dit gedurende het wintersportseizoen, mits de sneeuw het
toelaat, iedere dinsdag- en vrijdagavond. Dit maakt Winterberg tot
het grootste aaneengesloten avondskigebied van Duitsland.

Houd er wel rekening mee dat er een aparte avond-skipas nodig is
en de dagpas niet geldig is. Voor extra plezier zijn de meeste
skihutten die aan of bij avond-ski pistes gevestigd zijn op deze
avonden geopend. Lees hierover meer in het hoofdstuk 'Après-ski
in Winterberg'.
 
 



Quickjet (#3)
Poppenberg I (#5)
Büre-Herrloh (#6) 
Kleine Büre (#7) 
Büre Bremberg X-Press (#8)
Poppenberg II (#10)
Rauher Busch (#12)
Übungslift Herrloh I (#17)
Sürenberg (#22)

Details avondskiën
 
Er zijn veertien afdalingen/pistes waar je met kunstlicht van
18.30 tot 22.00 uur kunt skiën. De gehele lengte bedraagt acht
km.
Dit zijn o.a.:
 

Rodelen in Winterberg

Wie gek is op rodelen, komt in Winterberg in zowel de zomer als
winter volop aan zijn trekken. Naast een bekend
wintersportoord is Winterberg namelijk ook in de zomer een
zeer geliefde vakantiebestemming. Reden genoeg om
rodelbanen voor in de winter en de zomer te bieden dus!
 
Er zijn momenteel vier winterrodelbanen in bedrijf. Deze liggen
naast de skipistes op de bergen.
 
 



 
De winterrodelbanen zijn:
1. Liftnummer 01: Astenstrasse
2. Liftnummer 16: Förderband* Käppchen
3. Liftnummer 20: Rodellift Bremberg
4. Liftnummer 21: Förderband* Kinderland 
 
* dit zijn transportbanden waar je met ski's of slee op kunt staan.

Prijzen skipassen en rodeltickets 2020





Sneeuwzekerheid 

Winterberg is de laatste jaren erg sneeuwzeker geworden.
Skiliftkarussell Winterberg garandeert zelfs sneeuw van half
december tot half maart. Dit wordt o.a. bereikt door de inzet van
ruim 400 ultra-moderne sneeuwkanonnen. Deze zijn stil en snel
en doen hun werk erg goed! De sneeuw wordt voornamelijk in het
begin van het seizoen geproduceerd, wanneer de
omstandigheden daar het best voor zijn. Zo wordt de basis voor
het gehele seizoen gelegd. Kunstsneeuw is namelijk veel
compacter dan natuursneeuw en smelt minder snel.
 
Ook is de kennis van het sneeuwmaken enorm vergroot en doet
men er in Winterberg alles aan om de sneeuwhoogte- en kwaliteit
zo hoog mogelijk te houden. Dat zie je wel aan het aantal
moderne pistenbully’s dat iedere avond uren bezig is om de pistes
na een dag skiën weer optimaal te prepareren voor de volgende
dag.
 
Om deze sneeuwzekerheid te kunnen garanderen loopt het seizoen

waarin de pistes en liften geopend zijn van 15 december tot 31 maart.



Skiverhuur

Om kwaliteit te waarborgen heeft Wintersport-Arena Sauerland
een keurmerk in het leven geroepen. In dit hoofdstuk vind je alle
ski- en snowboardverhuurbedrijven met dit kwaliteitskeurmerk op
een rij. 

Het materiaal is nieuw, goed onderhouden en van de beste
merken.
Er is verhuur van ski's, stokken, schoenen en snowboards voor
volwassenen en kinderen voor alpineskiën.
Er is verhuur van langlaufsets voor kinderen en volwassenen
voor nordic sports.
De helmen zijn veilig en voor kinderen en volwassenen. 
Je krijgt vakkundig advies en service van geschoold personeel.
Er is gratis onderhoud en de bindingen van het huurmateriaal
worden voor je afgesteld.
Er is de mogelijkheid om gratis materiaal indien nodig te ruilen.
Een geld-terug-garantie bij verwondingen/het in gebreke blijven
van wintersportmogelijkheden. 
Een ski-depot.
De verhuurbedrijven liggen op handige locaties, zoals vlakbij de
skiliften. 

Wat houdt dit keurmerk in?
 



De verhuurders met het kwaliteitskeurmerk in
willekeurige volgorde
 
1. Skiverleih Brinkmann
Verhuur: carving ski's, snowboards, langlauf ski's, rodels, boots,
schoenen, helmen en snowblades
Verkoop: handschoenen, skibrillen en mutsen
Merken: Head, Atomic, Elan, Nordica
Service: volautomatische ski- en boardservice (waxen, slijpen,
reparaties)
Extra: online boekbaar, ski-depot
 
Locaties:
Kapperundweg 3 (skigebied Kappe)
Am Waltenberg 69 (Herrloh)
Am Waltenberg 89 (Hostel Erlebnisberg Kappe)
Remmeswiese 15b
Remmeswiese 28 
 
Service hotline: 0049-2981-9296433
Website: www.skiverleih-brinkmann.de
E-mailadres: info@skiverleih-brinkmann.de



3. Pro-Biker 
Verhuur: carving ski's, snowboards, rodels, boots, schoenen,
helmen en snowblades
Merken: Atomic, Rossignol
Service: Waxen
 
Adres: Am Waltenberg 49
Telefoon: 0049-2981 1715
Website: www.pro-biker.de
E-mailadres: mail@pro-biker.de

2. Skicenter Walther 
Verhuur: carving ski's, snowboards, rodels, boots, schoenen,
helmen en snowblades
Verkoop: handschoenen, skibrillen en mutsen
Merken: Head, Elan
Service: volautomatische ski- en boardservice (waxen, slijpen,
reparaties)
Extra: online boekbaar, ski-depot
 
Adres: Remmeswiese 13 (in de buurt bij lift nr. 12)
Telefoon: 0049-2981-8909643
Website: www.skicenter-walther.de
E-mailadres: info@skicenter-walther.de



5. Atomic verhuurcenter Wahle 
Verhuur: premium ski's, carving ski's, snowboards, langlauf ski's,
rodels, boots, schoenen, helmen, nordic crushing en snowblades
Merken: Head, Atomic
Service: waxen, slijpen, verbeteren
Extra: online boekbaar, ski-depot
 
Adres: Remmeswiese 15 (vlakbij lift nr. 12, Rauher Busch)
Telefoon: 0049-151 6548 6894
Website: www.skiverleih-wahle.de
E-mailadres: info@skiverleih-wahle.de

4. Stylefish 
Verhuur: snowboards, boots, helmen en protectiemateriaal
Merken: Burton, Nitro, Bataleon e.v.a.
Service: waxen, slijpen en reparaties
Extra: ski-depot
 
Adres: Am Waltenberg 27
Telefoon: 0049-2981 925285
Website: www.stylefish.de
E-mailadres: schule@stylefish.de

Tip: huur je ski's of snowboard op loopafstand  van je overnachtingsadres.

 
Kappeberg Lodge is op loopafstand van Skiverhuur Schneider en ligt aan de pistes 

van de Kappeberg.

 
Poppenberg Lodge is op loopafstand van Skiverhuur Schneider aan de Fichtenweg



7. Skiverhuur Klante 
Verhuur: carving ski's, snowboards, langlauf ski's, rodels, boots,
schoenen, helmen, nordic crushing, snowblades en kleding
Merken: Head, Volkl, Rossignol
Service: ski- en boardtuning, slijpen, aanbrengen nieuwe toplaag,
reparaties
Extra: online boekbaar, verkoop, geopend tijdens het avondskiën 
 
Locaties

Skiverleih und Servicestation Remmesewiese 10 (Parkplatz P6) 
Skiverleih Herrlohweg 1 (Parkplatz P1A)
Skiverleih Bremberghütte Am Waltenberg 93 (Parkplatz P2)
Skiverleih Bremberg Am Waltenberg 105 (Parkplatz P3) 
Skiverleih Schneewittchenhaus Am Waltenberg 119 (Parkplatz  P3) 
Skiverleih Nordhang In der Renau 10 (Parkplatz P5)
Telefoon: 0049-2981 3249
Website: www.ski-klante.de
E-mailadres: kontakt@ski-klante.de

6. Skiverhuur Schneider*
Verhuur: carving ski's, snowboards, langlauf ski's, rodels, boots,
schoenen, helmen, nordic crushing, snowblades en kleding
Merken: Head, Volkl, Fischer, Flow, Elan
Service: volautomatische ski- & boardservice
Extra: online boekbaar, ski-depot, en geopend tijdens avondskiën 
 
Locaties

Fichtenweg 20a (certificering is alleen op deze locatie gelding)
Remmeswiese 15aAm Waltenberg 91 (richting P2)
Herrlohweg 3
Telefoon: 0049-2981 81816
Website: www.ski-schneider.de
E-mailadres: info@ski-schneider.de



Skischolen en skilessen

 
Winterberg heeft een flink aantal skischolen, tevens met
Nederlandssprekende docenten, waar je uit kunt kiezen voor het
volgen van lessen. We bespreken ze hier allemaal zodat je weet
welke skischool het beste bij jou past. 
 
Om plezier in het skiën te krijgen is het belangrijk om vanaf het
begin leuke en vooral goede skilessen te krijgen. Hiervoor ben je
in Winterberg aan het goede adres!

De skischolen van Winterberg in willekeurige volgorde
 
Skischool Semmler
 
Talen: Nederlands, Duits en Engels
Soorten lessen: alpineski-, snowboard- en langlauflessen voor
kinderen en volwassenen. De lessen zijn privé, voor kinderen en in
kleine groepen te volgen.
Tevens is hier een kinderski-dagverblijf waar Nederlands wordt
gesproken en de kinderen van maaltijden worden voorzien. 
 
Adres: Parkplatz P3 Bremberg, Am Waltenberg 119
Telefoon: 0049-2981-820012
Website: www.skischule-skischool-winterberg.de  
E-mailadres: info@skischule-semmler.de
 
Tip: zoek je een appartement vlakbij deze skischool? Op ongeveer 250

meter afstand bevindt zich Kappeberg Lodge. 



Skischool Winterberg
 
Talen: Nederlands, Duits en Engels
Soorten lessen: alpineski- en snowboardlessen en wedstrijdtraining
voor kinderen en volwassenen. Tevens voor mensen met een
beperking! De lessen zijn ook privé te volgen.
In het bezit van het certificaat DSV-SkiSchule.
 
Adres: Am Waltenberg 67
Telefoon: 0049-2981-3888
Website: www.skischule-winterberg.com
E-mailadres: info@skischule-winterberg.com

Neue Skischool Winterberg
 
Talen: Nederlands, Duits, Engels, Deens en Frans
Soorten lessen: alpineski- en snowboardlessen voor kinderen en
volwassenen. Tevens voor mensen met een beperking! De lessen
zijn ook privé te volgen. Voor de kinderen is er een kinderland met
tovertapijt en tussen de middag kinderopvang. 
Er is online te reserveren en Neue Skischool Winterberg is in het
bezit van het certificaat DSV-SkiSchule.
 
Adres: Remmeswiese 10-d (bij parkeerplaats P6)
Telefoon: 0049-2981 927296
Mobiel: 0049-176 342 91211
Website: www.ski-winterberg.de
E-mailadres: info@ski-winterberg.de



Skischool Der Brabander

 
Talen: Nederlands, Duits, Engels
Soorten lessen: alpineski- en snowboardlessen voor kinderen en
volwassenen. Er is online te reserveren.
 
Adres: Am Waltenberg 69 aan skipiste Herrlo, naast hotel de
Brabander
Telefoon: 0049-2981 932 426
Website: www.skiplezier.nl
E-mailadres: skischool@brabander.nl

Snowboardschool Stylefish

 
Talen: Nederlands, Duits, Engels
Soorten lessen: alpineski- en snowboardlessen voor kinderen en
volwassenen. Tevens privélessen en freestyle. Stylefish is een
Burton 'learn to ride' center.
 
Adres: Am Waltenberg 27, Winterberg
Telefoon: 0049-2981 925285
Website: www.stylefish-snowboardschule.de
E-mailadres: schule@stylefish.de



"Kun je eigenlijk wel après-skiën in Winterberg?  En wat zijn dan de
leukste skihutten aan de piste?" zijn vragen we die regelmatig
krijgen. Natuurlijk kun je in Winterberg supergezellig après-skiën
zoals het bedoeld is, met meedeinmuziek en heerlijke snacks,
drankjes en de leukste mensen. Lees snel verder voor alle
skihutten op de piste en de verschillende après-ski bars buiten de
piste. Er is voor elk wat wils in het uitgebreide skigebied van
Skiliftkarroussel Winterberg! 
 

Après-ski in Winterberg



1. Skihut Alm Salettl 

 
Deze skihut is van verre te herkennen aan het rode torentje op
het bijzondere cabriodak, dat bij goed weer opengaat. Buiten op
het grote terras vind je een prachtig uitzicht op de piste en is er
plek voor een flink aantal personen. Binnen zijn er tv-schermen,
een discobal en een goede geluidsinstallatie. Kortom, er wordt
hier tijdens de après-ski absoluut lekker meegezongen en
gedanst. Bij flutlichtskiën (skiën in de avond met kunstlicht) is
het hier ook erg gezellig en kun je hier tot middernacht terecht.
 
Skischolen, skilift en skiverhuur zijn binnen 40 meter van deze
skihut te vinden. In het skiseizoen is Alm Saletti geopend tot
18.00 uur en bij flutlichtskiën tot middernacht.
 
Locatie: Bij liftnummer 12 Rauher Busch en parkeerplaats P6
 
2. Skihut Rauher Busch 
 
Gezellig en licht, dat is de vernieuwde skihut Rauher Busch.
Deze ligt direct aan de piste (schuin tegenover Alm Saletti) en
heeft een lekker zonnig terras met mooi uitzicht op de
omgeving. Achterin het restaurant, in het oude deel van de
skihut, vind je ‘de stal’ met een open haard en een
Bullerjankachel. Hier kun je heerlijk opwarmen. Skischolen, skilift
en skiverhuur zijn binnen 100 meter van deze skihut te vinden.
In het skiseizoen is Rauher Busch dagelijks geopend tot 18.00
uur.
 
Locatie: Bij liftnummer 12 Rauher Busch en parkeerplaats P6



4. Skihut Moppi’s Hutte 

 
Toch wel een van de bekendere skihutten in Winterberg! Moppi's
Hutte ligt op een unieke locatie onderaan diverse pistes zoals
Poppenberg I en II en hier vind je de échte après-ski. Momenteel
is er een geheel vernieuwde Moppi's met een enorm zonneterras
en modern interieur geopend. In het skiseizoen is Moppi's Hutte
dagelijks geopend tot 17.00 uur. En natuurlijk is ook Moppi’s open
tijdens het flutlichtskiën/avondskien.
 
Locatie: bij liftnummer 5 en parkeerplaats P7

3. Skihut Brembergklause 

 
Bij skiliftnummer 10 ligt ook een leuke skihut, de Brembergklause.
Dit is een gezellige, ‘gemütliche’ skihut voor een hapje en een
drankje of om lekker op te warmen. Het terras heeft uitzicht op de
piste. Voor het echte wintersportgevoel is er een sfeervolle
houtkachel te vinden. In het skiseizoen is Brembergklause
dagelijks geopend tot 18.00 uur.
 
Locatie: bij liftnummer 10 en parkeerplaats P2



5. Skihut en bar der Brabander 

 
Aan de voet van de Herrloh piste bevindt zich de meest bekende
après-skihut en bar van Winterberg: der Brabander. Hier gaat het
regelmatig helemaal los. In deze skihut start het feest om 16:00
uur met bekende muziek, echte après-ski hits en goede
verlichting. Je kunt er per ski of snowboard komen, maar er is ook
parkeergelegenheid. Er is een bushalte in de directe omgeving.
Tijdens het avondskiën is der Brabander geopend vanaf 21:00 uur
en draait er een dj tijdens een clubnight met het thema après-ski
2.0. Ben je hierna nog niet uitgefeest? Het centrum van
Winterberg ligt op loopafstand!
 
Locatie: bij liftnummers 17, 18 en 19

6. Black Water Irish Pub 

 
Black Water Irish Pub ligt in het centrum van Winterberg en staat
bekend om het goede eten, maar is ook een gezellige après-ski
bar. De sfeer is wat anders dan in de skihutten maar het is hier
altijd gezellig en druk.
 
Locatie: centrum Winterberg Nuhnestrasse 2, eigen parkeerplaats



7. Schneewittchen haus 

 
Het sneeuwwitjehuis? Ja, deze relatief nieuwe skihut lijkt binnen
inderdaad wel een beetje sprookjesachtig. Binnen is het
oergezellig en zijn er verschillende kleine ruimtes, waardoor je
toch het echte skihut-gevoel krijgt. Je vindt hier tevens een ruim
opgezette menukaart vol goed eten. Schneewittchen haus ligt aan
de piste Schneewittchenhang en de skibrug over de weg, en
is bereikbaar via parkeerplaats P3 Bremberg. Er zijn hier
een skiverhuur en een skischool aanwezig. In het skiseizoen is
Schneewittchen haus dagelijks geopend tot 18.00 uur.
 
Locatie: bij afdaling Schneewitchen en parkeerplaats P3

8. Bobhaus Winterberg 

 
Dit is de hoogstgelegen skihut, maar Bobhaus Winterberg is
eigenlijk veel meer dan dat. Het is tevens een restaurant en hotel,
voorzien van een terras met prachtig uitzicht over Winterberg, de
bergen en de zwarte piste en stoeltjeslift op het hoogste punt van
de Kappeberg. Binnen word je bediend, maar op het terras kun je
bij de buitenbar zelf eten en drinken halen. Vlak naast het
Bobhaus zijn er zwarte, rode en blauwe afdalingen. Tevens begint
de bobsleebaan in de nabijheid van deze bijzondere skihut.
 
Locatie: bij liftnummer 14, met parkeren op de Kappeberg



9. Panoramarestaurant en skihut Schanzentreff 

 
Schanzentreff is een van de weinige skihutten met bediening aan
tafel. Vanuit Schanzentreff heb je een prachtig panoramisch
uitzicht over Winterberg en omgeving. De skihut is gelegen aan
de voet van de St. Georg Schanz (de springschans) en je kunt
vanaf het terras de schans op (€1,- toegang). Schanzentreff is
bereikbaar vanaf diverse pistes en ligt op de heuvel bij hotel der
Brabander. In het skiseizoen kun je hier dagelijks tot 18.00 uur
terecht.  
 
Locatie: bij hotel der Brabander
 
10. Herrloh Hutte 

 
De Herrloh Hutte is een ideaal gelegen skihut met groot
zonneterras. Je vindt deze plek onderaan de pistes bij hotel der
Brabander. Je kunt hier terecht voor heerlijke hapjes en drankjes
en oergezellige après-ski muziek. In het skiseizoen is Herrloh
Hutte dagelijks geopend tot 18.00 uur.
 
Locatie: bij hotel der Brabander
 
11. Quick's skihutte 
 
Quick's skihutte serveert zeer goede espresso, cappuccino, en 
 Ronnefeld selected tea met zelfgemaakt gebak! Naast goed eten
vind je hier alle bekende en beroemde après-ski drankjes evenals
goede muziek en gezelligheid. Vanaf het zonnige terras (met
ligstoelen) heb je een mooi uitzicht op de QuickJetlift en -piste.
Quick's skihutte is dagelijks tot 17:00 uur en tijdens
flutlichtskiën geopend.
 
Locatie: bij lift nummer 3 



12. Skihut Gockelstall? 

 
Gockelstall is een nieuwe skihut bij de Schanzen Wirbel rodelliften
vlakbij hotel der Brabander. Gockelstall is ingericht in rustieke en
'gemütliche' stijl en serveert o.a. heerlijke soepen. Buiten is er een
terras en een schirmbar (schermbar). De bar is natuurlijk ook
skiënd te bereiken is in het skiseizoen dagelijks geopend tot 17.00
uur.
 
Locatie: bij hotel der Brabander
 
 



Meest gestelde vragen over Winterberg

Zijn winterbanden verplicht in Winterberg?

ijzel
gladheid door sneeuw 
sneeuwmoddergladheid door ijs- of rijpvorming  

Een belangrijk punt van aandacht: in Duitsland ben je verplicht om
bij winterse weersomstandigheden winterbanden onder je auto of
camper te hebben.  
Onder 'winterse weersomstandigheden' verstaan we in Duitsland:

 
Er is dus geen vaste periode waarin je verplicht bent om met
winterbanden te rijden. Dit houdt dus in dat je deze ook aan moet
brengen als de wegen in april of oktober glad zijn. Het is wettelijk
niet nodig om banden voor winterse weersomstandigheden
onder een caravan of een aanhanger te monteren, maar om meer
grip op de weg te hebben en veiliger te rijden raden wij dit zeker
aan.

Is het verplicht om sneeuwkettingen bij je te hebben?

 
Naast het gebruik van de verplichte winterbanden, moet je op
sommige bergwegen ook kettingen om je banden leggen, indien
de situatie daarom vraagt. Dit wordt aangegeven met een blauw,
rond verkeersbord waarop een afbeelding staat van een witte
autoband met een ketting. Vergeet dus niet om sneeuwkettingen
mee te nemen wanneer je in de winter naar berggebieden in
Duitsland rijdt! Het gebruik van kunststof kettingen is toegelaten,
voor zover deze aan de wettelijke eisen voldoen. Let op: met
kettingen om de banden van je auto is de maximumsnelheid
beperkt tot 50 km per uur. 



Welke supermarkten zijn er in Winterberg?

 
In Winterberg vind je vier supermarkten binnen diverse
prijscategorieën. Er zijn een Lidl en Aldi en tevens twee
supermarkten in het hogere segment.  
Let op: op zondag zijn de supermarkten gesloten. 
 
Aldi 

Deze Aldi heeft een eigen parkeerterrein en een redelijk
assortiment van biologische producten. 
Openingstijden: maandag - zaterdag, 8:00 - 21:00 uur
Adres: Neue Mitte 3
 
Lidl 

De Lidl ligt net buiten het centrum, heeft een eigen parkeerterrein
een een redelijk assortiment van biologische producten. 
Openingstijden: maandag - zaterdag, 8:00 - 21:00 uur
Adres: Im Mühlengrund 1
 
E-Center Edeka Loffler

E-center Edeka Loffler is een supermarkt uit het hogere segment.
In dit E-center vind je een slagerij, een visafdeling, een bakkerij en
een Turkse winkel.
 
Openingstijden: maandag - zaterdag, 8:00 - 21:00 uur
Adres: Neue Mitte 4, Winterberg



Kaufpark Rewe 

Kaufpark Rewe is een Duitse supermarkt met eigen, kwalitatief
goede slagerij en bakkerij. Het assortiment bestaat uit A-merken
en het eigen merk (Rewe). Kaufpark Rewe heeft een redelijk
assortiment van biologische producten. Het bijzondere aan deze
deze keten is dat deze het gehele jaar door en ook op zaterdag
tot 22.00 uur geopend is. Er is een parkeerterrein, maar na het
eerste kwartier moet je hiervoor betalen. Aan de overkant van
Kaufpark Rewe vind je de Getränkehal (drankenhal) met heel veel
bier en andere dranken. Op zaterdagen is er buiten bij Kaufpark
Rewe gegrilde kip te krijgen.
 
Openingstijden: maandag - zaterdag, 7:00 - 22:00 uur
Adres: Am Ring 1
 
 
Drogist DM 
Deze drogisterij is vergelijkbaar met de Nederlandse DA en heeft
een ruim assortiment van drogisterijartikelen, biologische
producten, schoonmaakmiddelen, make-up, vitamines etc.
 
Openingstijden: maandag - zaterdag, 8:30 - 20:00 uur
Adres: Neue Mitte 4 
 
 
Tip: Edeka, DM en Aldi liggen allen in een straal van 200 meter
van elkaar af.



Recensies van gasten van WinterbergNU



Wij zijn Leon en Ingrid, de eigenaren van WinterbergNu. Na
carrières in het bedrijfsleven gehad te hebben, zijn we in 2010 een
andere weg ingeslagen. We begonnen een Bed & Breakfast in
Leiden (Residence 102) en hebben daar heel veel plezier aan
beleefd. In 2016 hebben we onze B&B verkocht en zijn we ons
gaan oriënteren op een andere invulling van onze passie. We
kwamen al flink wat jaren in Winterberg, en hadden altijd vage
dromen om daar nog eens 'iets' te beginnen. Tijd om die dromen
eens werkelijkheid te maken dus!
 
We hebben drie appartementen gekocht, gerenoveerd en volledig
opnieuw ingericht. Een soort 'Ik vertrek', vlak over de grens!
 
Zowel persoonlijk contact als service van hoge kwaliteit zijn voor
ons erg belangrijk. Daarom doen we het liefst alles zelf: de
inrichting, de schoonmaak, het inchecken van de gasten, het
bijhouden van onze website en de afhandeling van de
reserveringen.
 

Wie zijn wij?



 

Natuurlijk hebben we ook nog een aantal hobby's die we heel
graag combineren met ons werk, en waarvoor we hier in
Winterberg op de perfecte plek zitten! Wij houden van
motorrijden, skiën, fietsen en wandelen. Tevens maken we graag
de tocht naar Nederland om daar te varen in Friesland.  We zijn
gezegend met vijf kinderen en hebben inmiddels een kleinzoon en
een kleindochter.
 
Wij zouden je graag laten kennismaken met ons Winterberg! Lijkt
dat je wat na het lezen van onze Winterberg Wintergids? Neem
dan contact met ons op!
 

Onze contactgegevens

Leon en Ingrid Wevers-Vinke
Buchenweg 27, Winterberg
 
Mobiel: 06-43786005
Website: www.winterbergnu.nl
E-mailadres: info@winterbergnu.nl
 


