Weekend s’Heerenberg

Zaterdag 06 en zondag 07 oktober 2018 gaan we met “onze “ gids Paul Koop en reizen De
Arend Gelderland ontdekken.

We verblijven in het ***Hotel De Lantscroon gelegen in ’t hartje van s’Heerenberg.

Op zaterdag bezoeken wij Emmerich aan de Rijn, en in de namiddag Kasteel Bergh het grootste
kasteel van Nederland.

Op zondag bezoeken wij na het ontbijt Bronkhorst aan de IJssel het kleinste stadje van
Nederland en Doesburg, een volledig bewaarde Hanzestad om rond 17.30 terug huiswaarts te
keren.
Het volledige programma wordt tijdig aan iedere deelnemer bezorgt, maar in de prijs is
begrepen:
•
•
•
•
•
•
•

Uitgebreid warm ontbijtbuffet en 3 gangen avondmaal.
Logies op basis van half pension.
Inkom van de in groep bezochte musea.
Alle taksen en diensten van hotel-, restaurant en autocarpersoneel (chauffeur en gids)
Heen en terugreis plus alle excursies met eigen moderne autocar.
Verzekering als autocarpassagier en Garantiefonds.
De onovertroffen uitleg van “onze” gids.

De prijs voor onze leden is 170 € op basis van een tweepersoonskamer, toeslag
eenpersoonskamer 15 €.

Indien er nog beschikbare plaatsen zijn kunnen niet leden mee voor de prijs van 190€.
Niet inbegrepen annulatie en reisbijstandsverzekering 11 € per persoon.

Het programma kan worden aangepast in samenspraak met onze gids en ifv de
weersomstandigheden.

De deelnemers moeten indien zij niet meekunnen zelf voor een vervanger zorgen indien er geen
reserve lijst is.
Vlug inschrijven ( liefst via de website ) is de boodschap daar het aantal deelnemers is beperkt
tot 48.
Het bestuur.

DE ACHTERHOEK
Voormiddag
Op de uiterste rand van Gelderland ligt een onontdekt stuk natuur met oude dorpen en landschappen.
’s Heerenberg en haar kasteel Huis Bergh waakt over dit stukje Achterhoek en wacht rustig op de
kuierende bezoeker die schoonheid met rust verkiest boven de overspannen Randstad. Het waterslot is
gebouwd in de 13de eeuw door de Heren van den Bergh. Deze adellijke familie behoorde tot de
machtige adel in het Heilig Roomse Rijk van de Duitse Natie.

Jan Herman van Heek, een industrieel uit de Twentse lakenindustrie, kocht het kasteel in de eerste
helft van 19de eeuw en verzamelde een unieke verzameling schilderijen, boeken en wiegedrukken. Hij
vermaakte dit unieke complex met haar schatten aan de Staat, die er een Stichting voor oprichtte.
Het aanwezige micro klimaat laat er de wijnranken rijpen.
De errond liggende dorpjes, Zeddam en Beek, trekken zich niets aan van de ‘vaart der volken’ van
zoveel gemeenten, die hun erfgoed verkwanselen.
Lunch
diner hotel de Lantscroon , prachtige 18de eeuwse afspanning
Namiddag
Bronkhorst
In de achtertuin van het Montferland ligt het schilderachtige Bronkhorst, dat al in 1482 stadsrechten
kreeg, waardoor ze het kleinste stadje van Nederland is.

Slechts twee straten telt het, twee herbergen, een 14-eeuwse kapel en een oude Saksische boerderij:
om in het riet aan de oever van de IJssel te gaan liggen met een boek en af en toe naar een roerdomp
kijken!
En
Doesburg aan de IJssel

Een pure 18de eeuwse stad, waar talrijke huizen gevels hebben in gotische- en renaissancestijl.
Monumenten zijn de laat- gotische Grote Kerk, het 15de eeuwse stadhuis, en de Waag waarin het
voortreffelijke bierhuis en stadcafé is gevestigd. Zeldzaam is dat zij zelfs een ‘tripel Westmalle van ’t
schap’ schenkt, nergens anders in Nederland te vinden.

