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secretariaat: Ans Müller, 0316-221515 
secretariaat@liemers-niederrhein.eu 
www.liemers-niederrhein.eu   
       Lobith,Emmerich, april 2019 
Aan onze leden, 
 
In mei vindt ons jaarlijkse uitstapje plaats. Daarvoor nodigen wij u nu uit voor een 
bezoek aan de voormalige Duitse Bundeshauptstadt 

 
Bonn op zaterdag 18 mei 2019. 

 
Allereerst gaan wij naar het Haus der Geschichte, daar bezoeken we een 
indrukwekkende tentoonstelling over de geschiedenis van de beide deelstaten vanaf 
1945  tot heden. 
Door rond 7000 museumstukken van de spoorwagon van de Bundeskanzler, een 
orginele film uit de jaren vijftig tot delen van de Berlijnse muur wordt de Duitse 
geschiedenis zichtbaar gemaakt. 
 
Na de lunch gaan we naar de binnenstad van Bonn  en besluiten deze- hopelijk 
zonnige- dag met koffie en gebak. 
 
07.15 uur vertrek vanaf Zevenaar, AC restaurant achterzijde 
07.45 uur vertrek vanaf Emmerich, Societät, Kleiner Wall 2 
08.15 uur vertrek vanaf Rees, busstation 
 
Na aankomst in het museum drinken we eerst koffie of thee. 
11.00 uur: een rondleiding in twee groepen door het museum. 
12.30 uur: lunch in het café van het museum, deze lunch is voor eigen rekening. 
Daarna rijden we met de bus naar de binnenstad van Bonn waar we met twee gidsen 
die ons de bezienswaardigheden van Bonn laten zien. 
Tegen 16.00 uur drinken we samen koffie met gebak. 
 
18.15 uur vertrekt de bus voor de terugreis. 
 
U kunt zich voor deze dag opgeven door € 25,00 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  met gebak en de  rondleidingen  
De plaatsen in de bus zijn beperkt. Aanmeldingen in volgorde van betaling. 
Kunt u door overboeking niet mee dan krijgt u van ons bericht. Dus geen bericht is 
goed bericht 
 
Belangrijk: wilt u bij uw betaling vermelden vanwaar u vertrekt: Zevenaar, 
Emmerich of Rees. 
 

Vriendelijke groet, 
Stoni Scheurer         Michael Arntz 
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