UITNODIGING POORTERSDAG 20 mei 2017.

Geachte leden, beste Poorters van Doesburg,
De Poortersdag 2017 brengt ons dit jaar naar de goed bewaard gebleven vestingstadjes Ravenstein
en Grave, beide aan de Maas, op de grens van Gelderland en Brabant.
We vertrekken per bus en rijden in minder dan 1 uur naar Ravenstein. In de hoogste molen van
Brabant drinken we koffie en daarna bezichtigen we vrij recent opgegraven omvangrijke restanten van
een bolwerk naar oud-Italiaans model dat stamt 1509.
Vervolgens gaan we verder per bus naar Grave, waar we eerst de lunch gebruiken en dan worden
opgehaald voor een stadsrondwandeling en een bezoek aan het Graafs Museum, onder leiding van de
heer Frank Haans. Hij is de auteur van de Monumentengids Doesburg en kan daardoor interessante
parallellen trekken met onze stad.
Meer uitgebreide informatie over onze reisdoelen vindt u op onze website
http://monumentenverenigingdoesburg.nl/activiteiten bij Poortersdag 2017.

Programma overzicht:
09.15 u. Verzamelen in Philip Gastelaarsstraat tegenover huisnummer 19 /hoek Korte Koepoortstraat.
09.30 u. Vertrek naar Ravenstein.

10.30 u. In de molen ‘De Nijverheid’ met de daarbij gevestigde Stadsbrouwerij ‘Wilskracht’ drinken we
koffie met molensteen-koek.
11.00 u. Van de molen lopen we door naar het Philips van Kleefbolwerk anno 1509:
11.10u. Rondleiding ter plaatse door de heer Joost Vlemmix van de Stichting Vestingwerken.
11.50u. Door het (kleine) centrum teruglopen naar de bus.
12.00 u. Vertrek per bus naar Grave.
12.30u. Lunch in hotel POORT van CLEVE, Hamstraat 1.
13.30 u. Stadswandeling en bezoek museum Grave o.l.v. Frank Haans.
(Wilt u uw museumjaarkaart meenemen s.v.p.!)
15.30-16.00 u. Ter vrije besteding.
16.10 u. Terug bij de parkeerplaats voor vertrek naar Doesburg;
+ 17.00 u. retour in Doesburg.

Kosten per deelnemer: slechts € 30,=
Dit bedrag is inclusief vervoer vice-versa, koffie met koek, lunch, en kosten van de rondleidingen.
U kunt zich voor deze Poortersdag aanmelden bij de secretaris, Paul le Blanc, liefst per e-mail
info@monumentenverenigingdoesburg.nl of per brief p.a. Gasthuisstraat 6, 6981 CS Doesburg.
Wilt u bij uw aanmelding tegelijk het verschuldigde bedrag overmaken op het rekeningnummer van
de Monumentenvereniging: NL 61 INGB 0001 47 47 77. o.v.v. Poortersdag 2017.
Uw aanmelding en betaling ontvangen we graag UITERLIJK maandag 15 mei.

