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secretariaat: Ans Müller, 0316-221515 
secretariaat@liemers-niederrhein.eu 
www.liemers-niederrhein.eu   
       Lobith,Emmerich, augustus 2018 
Aan onze leden, 
 
Na het zeer interessante bezoek aan Leeuwarden met uitleg over de Friese taal en 
de cultuur van deze stad nodigen wij u nu uit voor: 

 
een dagtocht naar 's-Hertogenbosch en wel op 

zondag  9 september  2018. 
  

's-Hertogenbosch, veelal Den Bosch genaamd, is de hoofdstad van de provincie 
Noord Brabant, naar inwoneraantal de vierde stad van de provincie. Het is een 
voormalige garnizoensstad en tevens de zetel van het bisdom 's-Hertogenbosch. 
De vroegste vermelding is in een document uit 1196 vastgelegd waaruit blijkt dat  het 
een van de oudste steden van Nederland is. 
In 1809 maakte Lodewijk Napoleon een inspectiereis door het departement Noord 
Brabant. Tijdens deze reis bezocht de koning 's-Hertogenbosch en toonde hij veel 
belangstelling voor de infrastructuur, armenzorg, de kerken, cultuur en de nijverheid. 
 
Het programma van die dag ziet er als volgt uit: 
07.45 uur vertrek vanaf Rees, busstation 
08.10 uur vertrek vanaf Emmerich, Societät, Kleiner Wall 2 
08.30 uur vertrek vanaf Zevenaar, AC restaurant achterzijde 
 
10.00 uur aankomst op de Parade met aansluitend koffie/thee met natuurlijk de 
beroemde Bossche Bol. 
11.00 uur komen de gidsen (Nederlands- en Duitstalig) ons halen voor een 
stadswandeling. Het middeleeuwse stadscentrum is een van de oudste en meest 
complete van Nederland. De binnenstad is het grootste omwalde gebied van het 
land. 
 
12.30 uur lunch in restaurant Picasso, Kerkstraat 49. 
 
14.00 uur ( 5 minuten tevoren aanwezig zijn) rondleiding (Nederlands- en Duitstalig) 
door de kathedraal; een hoogtepunt van de late Brabantse gotiek. Het is een groot 
kerkgebouw met de titel kathedraal omdat het de zetel van de bisschop van  
's-Hertogenbosch is. In de Sint jan staat het beroemde Genade beeld van de Zoete 
Lieve Vrouwe van 's-Hertogenbosch.  
15.05 uur aanwezig zijn op de hoek Zuidwal/Oude Dieze, dit is maar enkele minuten 
lopen vanaf de kathedraal. 
15.15 uur start van de vaartocht, een historische route over de Binnendieze vanwaar 
u de stad ondergronds kunt verkennen.  
Bij regen is een paraplu niet toegestaan, er worden dan poncho's uitgereikt. 
± 16.05 uur vertrekt de bus vanaf de Parade weer huiswaarts 
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U kunt zich voor deze dag opgeven door € 48,00 p.p. over te maken op onze 
rekening IBAN: NL90 RABO 030.48.00.856 t.n.v. Liemers Niederrhein. 
Inbegrepen: kosten van de busreis, koffie/thee (2x) met Bossche Bol, rondleidingen, 
lunch en vaartocht. 
 
	
	

---------------------------------------------------------------------	
	

We nodigen u tevens uit voor de Bach cantate in de St. Vituskerk op Hoog Elten  
op zondag 23 september  

Het Bach Collegium Rhenanum  brengt de cantate BWV  47, "Wer sich selbst 
erhöhet, der soll erniedrigt werden" ten gehore.  
Aanvang om 17.00 uur. Zoals altijd is de toegang vrij, bij de uitgang wordt om een 
bijdrage gevraagd. 
 

Vriendelijke groet, 
Stoni Scheurer         Michael Arntz 
 

 


