
A 

Apotheken: in Schmallenberg en Winterberg 

Arts: diverse praktijken in Schmallenberg en Winterberg 

B 

Banken: in Oberkirchen, Schmallenberg en Winterberg 

Brandweer: Vrijwillige brandweer Nordenau. Noodoproep: 112 

Bronnen: de “Lenne” ontspringt op de “Kahlen Asten”. De Ruhr onder Winterberg 

Broodjes: te koop in Café Nordenau 

Burgruïne: midden in het dorp 

Bus: ieder uur een busverbinding naar Winterberg en Schmallenberg. (niet ieder uur in het 

weekend en feestdagen). Met de  “Sauerland Card” van Schmallenberg heeft U gratis reizen 

met de bus 

C 

Café: in hotel „Tommes“, „Café Nordenau“, „Landhaus Nordenau“ en „Berggasthof 

Sonnenhof“ 

D 

E 

Eten onderweg: zie Restaurants 

F 

Fietsverhuur: Bij toeristencentrum Schmallenberg kunnen elektrische fietsen gehuurd 

worden.  

G 

Gastenkaart: de “Sauerland Card” van Schmallenberg ontvangt U bij aankomst van uw 

verhuurder 

Gezondheid:  naast Hotel “Tommes” en de “Heilstollen Nordenau” ligt een 

gezondheidscentrum  

Golf: 18-holes in Winkhausen en 9-holes in Winterberg 

H 

I 

Infomateriaal: informatie en folders die voor uw verblijf van belang kunnen zijn zijn 

verkrijgbaar in “Haus des Gastes”. (VVV) 



Informatieborden: bij de kerk, het begin van het dorp en bij de VVV (“Haus des Gastes”) met 

veel wandelroutes rondom Nordenau 

J 

Jogging en Nordic-Walking: in de omgeving van Nordenau 

K 

Kapper: in hotel “Tommes” en dorpen in de omgeving 

Kerkdiensten: actuele informatie voor diensten in de katholieke St. Hubertus Kerk vind U bij 

de kerk. Evangelische diensten vinden plaats in Winterberg of Gleidorf  

Krant: de actuele dagkrant (regio) ligt in de leeshoek van “Haus des Gastes” en kan daar 

gelezen worden 

L 

Levensmiddelen: in Schmallenberg en Winterberg 

Luchtkuuroord: Nordenau is een door de staat erkend “Luchtkuuroord met geneeskrachtige 

grotten” (de zgn. Heilstollen) en is bekend om zijn zuivere lucht 

Lezen: in het midden van het dorp vind U een openbare boekenkast waaruit U boeken kunt 

nemen of boeken kunt achterlaten 

M 

Medicinaal bad: in hotel “Tommes” 

N 

Nooddienst: In MVZ ( medisch verzorgings centrum) in Bad Fredenburg 

O 

Ontbijt: in Café Nordenau 

Ophaalservice: informatie bij de VVV (Kur-und Freizeit) in Schmallenberg: 02972-97400 

P 

Paasvuur: het traditionele paasvuur is ieder jaar op Paaszondag 

Park: met speeltuin, trapveldje,  dr. Kneipp-voetenbad (Wassertretbecken), wandelpaden en 

vijvers 

Parkeren: openbare parkeerplaatsen bevinden zich bij de ingang van het dorp (vanuit 

richting Oberkirchen), bij het “Haus des Gastes” (VVV) aan het Sonnenpfad of in het centrum 

bij de glascontainers 

Physiotherapie: in hotel „Tommes“ 



Politie: de dichtstbijzijnde politiepost is in Bad Fredenburg. In noodgevallen kunt U altijd 110 

bellen 

Post: bij “Feinkost Henke” in Oberkirchen of in Schmallenberg en Winterberg 

Puur Natuur: beleeft U in Nordenau 

Q 

R 

Restaurants: Avondeten is mogelijk in hotel “Tommes”,  “Landhaus Nordenau”, 

“Berggasthof Sonnenhof”( Nesselbach) en op aanvraag in “landgasthof Nesselbach” 

Reddingsdienst: in noodgeval te bereiken onder tel.nr.: 112 

S 

Schilderachtig: schilderachtige vakwerkhuizen bepalen het dorpsbeeld van Nordenau 

Schützenhalle: ligt boven het dorp en kan voor feesten of vakantieonderkomen gehuurd 

worden (informatie bij de Schuttersvereniging “St. Hubertus Nordenau”) 

Speelplaats: nieuw en gerenoveerd in 2017. Nodigt uit om met kinderen en familie gewoon 

te vertoeven, te spelen en te ravotten 

Station: in Winterberg en Lennestadt/Altenhundem 

Stollen: de “Heilstollen” liggen bij hotel “Tommes” en kunnen dagelijks bezocht worden 

T 

Toeristeninformatie: het bureau van de VVV (Nordenau Touristik) bevindt zich in “Haus des 

Gastes” aan het Sonnenpfad 2  

Tretbeckens (Kneipp-voetenbaden): in het park en bij de ingang van het dorp (vanuit 

Winterberg) 

Thuis: je thuis voelen 

U 

V 

Vakantie: in het hart van het Sauerland 

Verkeersligging: Nordenau is vanuit Schmallenberg en Winterberg zeer goed te bereiken. 

Met de buslijn S40 is Nordenau nauw verbonden met ander streekvervoer 

Voetbal: op het trapveldje in het park zijn voetbaldoelen beschikbaar om een balletje te 

trappen 

Volksmuseum: in het “Haus des Gastes“, Sonnenpfad 2 



W 

Wandelen: Nordenau is voor wandelliefhebbers het ideale uitgangspunt voor wandelingen 

in de directe omgeving en het hele Sauerland 

Wandelingen on-line: er staan verschillende rondwandelingen en wandelpaden die meteen 

in Nordenau starten. ( de link vind U op onze Homepage onder de rubriek “wandelen”) 

Welness: sauna, massages en schoonheidsbehandelingen in hotel “Tommes” 

X 

Xanten: ligt op 200 km ☺ 

Y 

Z 

Ziekenhuis: het dichtstbijzijnde ziekenhuis ligt in Winterberg of Grafschaft (gespecialiseerd 

ziekenhuis) 

 

 

 


