HERINNERING
zaterdag 16 september 2017

Excursie Doesburg

Op zaterdag 16 september a.s. bezoeken we het mooie stadje Doesburg.
Het programma van de dag ziet er als volgt uit:
10.00 uur   
Vertrek uit Westervoort vanaf de parkeerplaats van Sports Planet.
10.20    
Aankomst bij parkeerterrein de Bleek (Koepoortwal, onderaan de brug over
de IJssel).
Hier kunt u gratis parkeren.
Daarna lopen we door de Koepoortstraat naar restaurant de Waag
(Koepoortstraat 2-4, 6981 AS Doesburg).

10.30 uur    
Aangekomen bij restaurant de Waag wacht ons koffie, thee en appelgebak!
11.00 uur    
Wij splitsen de groep op. De ene helft gaat naar museum de Roode Toren
(Roggestraat 9-13, 6981 BJ Doesburg, www.deroodetoren.nl),
de andere helft gaat naar de Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek
(Boekholtseweg 22-26, 6981 CW Doesburg, www.doesburgschemosterd.nl).
12.00 uur    
De opgesplitste groepen bewandelen de omgekeerde volgorde.
13.00 uur
Lunch bij restaurant de Waag bestaande uit Mosterdsoep met spekjes,
belegde broodjes en koffie, thee en melk.
14.30 uur
Wandeling met twee gidsen door de historische binnenstad van Doesburg.
16.00 uur
Tijd voor een borrel bij restaurant de Waag. Zoals altijd is het eerste drankje
voor rekening van de Historische Kring.

De kosten voor deelname, consumpties, lunch en reiskosten zijn 26 euro
(voor niet-leden 31 euro).
Let op: De verrekening van de reiskosten in de totaalprijs is nieuw!
Voor de berekening van de reiskosten wordt uitgegaan van 4 personen per
auto.
De reiskosten naar Doesburg bedragen per auto ongeveer 8 euro.
Per persoon is het bedrag dus 2 euro. De chauffeurs krijgen na de excursie 8
euro overgemaakt door de penningmeester.
Wij verzoeken U het bedrag voor deelname bij aanmelding over te maken
naar de penningmeester van de Historische Kring Westervoort:
NL40 INGB0003217178
In verband met reserveringen uiterlijk maandag 11 september aanmelden
voor deelname.

U kunt zich HIER aanmelden.

E-mailadres: info@hkwestervoort.nl                                            Website: www.hkwestervoort.nl

Van: Kees Warmerdam - UPC [mailto:kees.warmerdam@upcmail.nl]
Verzonden: vrijdag 17 november 2017 15:03
Aan: 'Frans' <frans.warmerdam@planet.nl>
Onderwerp: Nieuwsbrieven HKW
Frans,
Kan je me nieuwsbrief van 12.12.2016 (Kerstmarkt Wyborgh) sturen?
en
Nieuwsbrief van 01.09.2017 (Excursie Doesburg)
Deze mis ik.
Groeten,
Kees

Virusvrij. www.avg.com

