Programma Poortersdag 21 mei 2016
Waterliniemuseum in Fort bij Vegten (bij Bunnik) en
bezoek aan Wijk bij Duurstede.
08.45 u.
verzamelen in Koepoortstraat nr.20 (Podium Acanthus) voor vertrek met bus.
9.00 u. uiterlijk vertrek bus.
10.15 u.
aankomst Fort bij Vegten: koffie met Fortkoek (soort rondo/gebakje),
bezoek (met audiotour) van het Waterliniemuseum.
Het is zeker de moeite waard om ook buiten het Fort te bewandelen.
12.15 u. uiterlijk vertrek met bus naar Wijk bij Duurstede.
12.45 u.
aankomst bij de Markt; 300 mtr. lopen naar Eethuys Dorestad.
Lunch
(kop soep, broodje kroket, broodje ham/kaas, drankje naar keuze)
13.45 u.
stadswandeling o.l.v. VVV-gids mw. Yvonne Brandsteder.
15.15 u.
einde rondleiding/wandeling.
15.15 u.
tot 16.00 u.: vrij besteedbaar.
16.15 u. uiterlijk vertrek bus naar Doesburg.
17.30 u.
(ca.) terug in Doesburg.
Tijdens de heenreis zal ons terzake deskundig lid,de heer Rob Verhoef, een toelichting
geven over de Hollandse Waterlinie en ontvangt u foldermateriaal over het Waterlinie
Museum. In het museum kan een vituele ‘parachute-vlucht’ van 5 min. over de waterlinie
gemaakt worden. In het museum worden de diverse onderdelen m.b.v. een audio-apparaat
toegelicht.
De rondgang door de oude binnenstad van Wijk bij Duurstede van maximaal 1½ uur gaat
langs diverse interessante oude gebouwen en panden. (o.a. de Grote of Johannes de Doper
kerk –met stompe toren-, de molen Rijn en Lek –ook wel de molen van Ruisdael genoemden
Kasteel
Duurstede
–
deels
ruïne,
deels
gerestaureerd.)
Kosten per deelnemer: slechts € 25,= Dit bedrag is inclusief vervoer vice-versa, entree
museum, koffie met koek, lunch en kosten van de VVV-gids.
U kunt zich voor deze Poortersdag aanmelden bij de secretaris, Frank Lange , liefst per email info@monumentenverenigingdoesburg.nl, of per brief p.a. Koepoortstraat 20, 6981 AS
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.2016.
Uw aanmelding en betaling ontvangen we graag UITERLIJK zaterdag 30 april.

