Excursie naar ‘s-Heerenberg en naar de loopgraven uit de 1e wereldoorlog
op zaterdag 27 september 2014
Op zaterdag 27 september a.s. gaan we een bezoek brengen aan de stad ‘s-Heerenberg en naar de recent
gerestaureerde loopgraven uit de 1e Wereldoorlog in het nabij gelegen Bergherbos, Beek.
’s-Heerenberg, dat in de 14e eeuw stadsrechten kreeg, beschikt over een historische binnenstad met
imposante verdedigingsmuren en kasteel “Huis Bergh”.
Na het nuttigen van een kopje koffie gaan we onder leiding van een gids een stadswandeling maken.
Na de lunch gaan we met een gids een bezoek brengen aan de loopgraven uit de 1e wereldoorlog in het
nabijgelegen Bergherbos.
Programma van de dag is als volgt:
9.15 uur. Vertrek uit Westervoort vanaf de parkeerplaats van Sports Planet, de Pals.
10.00 uur. Aankomst bij IJssalon Macellaio, Stadsplein 6A, ’s-Heerenberg, waar U een kopje koffie met gebak
krijgt aangeboden.
Parkeren kan tegenover restaurant Smouzen, Molenpoortstraat 35 / Stadsplein
11.00 uur Stadswandeling met gids door het centrum van de stad
12.00 uur Bij restaurant Smouzen Molenpoortstraat 35 krijgt U een lunch bestaande uit: soep, broodjes
kroket, ham en kaas met koffie aangeboden.
13.30 uur Vertrek naar de loopgraven in Bergherbos in Beek
Parkeren kunt U bij het tankstation, gelegen aan de Eltenseweg, net over de Duitse grens.
14.00 uur Rondleiding met gids bij de loopgraven.
Kleding met lange broek en mouwen is wenselijk i.v.m. mogelijk tekengevaar.
Vanaf de parkeerplaats bereikbaar via een 250 m. bospad.
15.15 uur Ter afsluiting wordt U een drankje aangeboden in HCR ‘t Heuveltje, St. Jansgildestraat 27, Beek.
We verwachten rond 16.30 uur de terugreis te kunnen aanvaarden.

De kosten voor deelname, consumpties en lunch zijn € 17.50 per persoon.
Indien U geen gebruik wenst te maken van de lunch zijn de kosten € 9.00 per persoon.
Wij verzoeken U het bedrag bij aanmelding over te maken op de bankrekening van de Historische Kring
Westervoort: NL40 ING 0003 217178
Meerijders betalen € 2.50 aan de chauffeur.
In verband met reservering dient u zich vóór 20 september op te geven.
Aanmelden: hier   klikken a.u.b.
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