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Activiteit:  “Tweedaagse excursie Münster” 
  

Wanneer: zaterdag 28 september en zondag 29 september 2019 

Locatie: Münster e.o. 

 

 

 

Aan de leden van LGOG Kring Ter Horst 
Aan de leden van LGOG Kring Maas en Niers en Kring Venray 
 
Dames en heren, 
 
Gewoontegetrouw organiseert de Kring Ter Horst van LGOG elke vijf jaar een excursie 
van enkele dagen. In september is het weer zover, na de successen van Thüringen in 
1999, Lille in 2004, Hamburg in 2009 en Wallonië in 2014. Er is opnieuw gekozen om 
een tweedaags programma – op zaterdag en zondag – aan te bieden. Op deze manier 
kunnen ook de werkende leden zich gemakkelijker vrij maken; tevens zijn de kosten 
hierdoor lager. 
 
Voor 2019 staat er een excursie gepland op zaterdag 28 en zondag 29 september naar 
Münster en andere plaatsen in Westfalen. Wij zullen enkele hoogtepunten bekijken, 
maar daarnaast ook wat onbekendere pareltjes opzoeken. Tijdens deze reis komen 
verschillende aspecten van historie aan bod: schilderkunst, herinnering aan 
monumenten (Vrede van Münster), kastelen en industriële historie. Kortom, een reis die 
een breed-georiënteerde liefhebber van geschiedenis zeker aan zal spreken! 
 
Op onze internetsite www.lgogterhorst.nl vindt u een uitgebreide beschrijving van de te 
bezoeken onderdelen. 

http://www.lgogterhorst.nl/
http://www.lgogterhorst.nl/
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Het programma is in grote lijnen als volgt: 
 
Vertrek op zaterdag 28 september 2019 om 07h45 in Horst 

- Aankomst Münster: koffiepauze met gebak 
- Bezoek aan het LWL- Museum für Kunst und Kultur, midden in het centrum 

van de stad. U kunt op eigen gelegenheid het museum bezoeken zodat u eigen 
keuzes kunt maken. 
Het Museum is sinds de oprichting in 1908 het centrale huis voor beeldende 
kunst in Westfalen. Hier worden van de Middeleeuwen tot de Moderne Tijd meer 
dan duizend jaar kunstgeschiedenis voorgesteld 

- Aansluitend gelegenheid om in de stad de lunch te gebruiken 
- In de middag gaan we in twee groepen de Friedenssaal in het gotische stadhuis 

van Münster bekijken. U hebt daar de beschikking over een audiogids 
De zaal heeft zijn naam te danken aan de ondertekening van de Spaans-
Nederlandse Vrede, die hier op 15 mei 1648 feestelijk werd bezegeld 

- Na dit bezoek gaan we de Dom van Münster bekijken. 
De Dom in zijn huidige vorm stamt in hoofdzaak uit de 13e eeuw. De 
astronomische klok, uit de late Middeleeuwen, waarvan de kalender tot in het jaar 
2071 gaat, wordt momenteel gerestaureerd. Vlakbij ligt de grafkapel van Clemens 
August Kardinal von Galen, de “Leeuw van Münster 

- Er is gelegenheid om samen de Sankt Lamberti-kerk te bezoeken. Aan de toren 
van de Lambertuskerk hangen de ijzeren kooien waarin ooit de lijken van de 
aanvoerders van de Wederdopers Jan van Leiden, Berend Krechting en Berend 
Knipperdolling hingen. De eerste is ook de naamgever van de uitdrukking "zich 
ergens met een Jantje-van-Leiden vanaf maken".  

- Aansluitend vertrekken we naar het hotel in Hamm. In de avonduren zal er dan 
een diner-buffet zijn 

 
Vertrek op zondag 29 september 2019 in Hamm 
- vertrek rond half tien naar Nordkirchen waar wij Schloß Nordkirchen zullen 

bezoeken. 
Schloss Nordkirchen is een kasteel dat werd gebouwd in de periode van 1703 tot 
1734 in barokke stijl. Door zijn omvang wordt het ook wel het Westfaalse 
Versailles genoemd. Ook de tuinen zijn bijzonder mooi. Wij zullen door een gids 
in het kasteel worden rondgeleid 

- Lüdinghausen wordt het volgende reisdoel.  
U kunt hier op eigen gelegenheid door het centrum rondwandelen en tevens 
lunchen mocht u dat wensen 

- Om twee uur worden wij verwacht in het LWL-Industriemuseum - 
Schiffshebewerk Henrichenburg. 
Met de opening van het Dortmund-Eemskanaal klopte een nieuwe slagader in het 
gebied: massagoederen als kolen, ertsen en bouwmaterialen konden nu 
rechtstreeks over de waterweg naar de zeehavens aan de Noordzee 
respectievelijk van daar uit naar het Roergebied getransporteerd worden. Om het 
grote verval het hoofd te kunnen bieden werd een scheepslift geopend. 70 jaar 
lang deed het technische gevaarte dienst. Daarna werd het vervangen door een 
moderne lift, in de directe omgeving. Onder leiding van een gids gaan wij dit 
monument bekijken 

- Aansluitend rijden wij naar Kamp Lintfort.  
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Vlakbij, maar bij velen onbekend. Klooster Kamp is gelegen op Kamper Berg, het 
klooster dateert uit 1123, de kloosterkerk ziet er zowel wat interieur als exterieur 
betreft vrij sober uit, wel is het door de grote lichtinval een allerminst sombere 
kerk. 
Fraai is een zijkapel waarin een aantal mooie schilderijen zijn te bewonderen 
verder is er een klein kloostermuseum en een kloosterwinkel.  
Klooster en kerk liggen aan de rand van een heuvel en een terrassentuin ligt 
tegen de helling en beneden komt men dan in een schitterende baroktuin met 
prachtige buxuspatronen, in de hoofdas van de tuin spuiten enkele fonteinen. De 
tuinen zien er perfect verzorgd uit en zijn een lust voor het oog. Bij het klooster 
ligt het klein dorpje Kamp, het heeft met zijn groene plein een schilderachtige 
uitstraling er bevinden zich hier enkele restaurants met terrasjes 

- Vertrek rond 18.00 uur vanuit Kamp Lintfort op weg naar huis 
- 19h00 (uiterlijk) aankomst Horst 

 
 
De kosten voor deze excursie bedragen € 131,00 per persoon voor leden van LGOG en 
€ 147,50 per persoon voor niet-leden van LGOG (en waarom zou uw begeleidende 
huisgenoot niet van het ledentarief profiteren door gezinslid van kring Ter Horst te worden voor 
10 euro per jaar?). 

 
Bij deze prijs zijn inbegrepen: 
- het vervoer per luxe touringcar die is voorzien van bar, toilet en video 
- één overnachting in het viersterren hotel Mercure Hamm. Elke kamer van dit 

hotel beschikt over bad of douche, toilet, airconditioning, koffie/thee-zetter en 
televisie. Het hotel beschikt over liften 

- diner op zaterdag in de vorm van een buffet (vrije keuze) 
- ontbijtbuffet op zondagmorgen in het hotel 
- koffie/thee met gebak op de heenweg 
- gidsgelden en entreegelden, voor zover deel uitmakend van het programma 
- alle fooien 
 
Niet inbegrepen zijn: 
- toeslag eenpersoonskamer (de toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt 

€ 20) 
- alle lunches 
- consumpties tijdens het diner 
- uitgaven van persoonlijke aard 
- verzekeringen 
 
Op deze reis zijn de algemene voorwaarden deelname cursussen en excursies van 
toepassing. U vindt deze voorwaarden op de homepage van www.lgogterhorst.nl   
 
Aanmelding: 
Aanmelding voor deze tweedaagse excursie is mogelijk door het bijgevoegde 
inschrijfformulier vóór 05 mei op te sturen naar de secretaris van LGOG Kring Ter Horst 
(secretariaat@lgogterhorst.nl of eventueel Hertog Willemlaan 16, 5961 TK  Horst) en 
tegelijkertijd als voorschot op de hotelkosten € 50 per persoon over te maken op 
bankrekening NL28RABO017 36 07 047 van LGOG Kring Ter Horst onder vermelding 

http://www.lgogterhorst.nl/
http://www.lgogterhorst.nl/
mailto:secretariaat@lgogterhorst.nl
mailto:secretariaat@lgogterhorst.nl
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van "Excursie Münster". Mocht het aantal inschrijvingen het aantal plaatsen in de bus 
overtreffen dan zal een reservelijst worden aangelegd. 
 
Wij verzoeken u verder het inschrijfformulier zo gedetailleerd mogelijk in te vullen; uw 
naam, geboortedatum en woonplaats dienen wij ook met de vervoerder te 
communiceren. Wij wijzen u er wellicht ten overvloede op dat in de bus niet gerookt mag 
worden. Op het inschrijfformulier kunt u kenbaar maken of u al dan niet een rookvrije 
hotelkamer wenst (indien beschikbaar). 
Nadat de inschrijving is gesloten, ontvangt u van ons een bevestiging van uw 
definitieve deelname. Vervolgens wordt u verzocht om het resterende bedrag voor 01 
juli over te maken op bovengenoemd rekeningnummer. In geval van annulering van uw 
zijde zullen wij uw plaats aanbieden aan iemand die op de wachtlijst staat. Als dat lukt, 
dan ontvangt u uw voorschot terug. Lukt dat niet, dan brengen wij het voorschot helaas 
bij u in rekening tot 1 juli; hierna brengen wij u het totaalbedrag in rekening. Om die 
reden raden wij u aan een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten! 
 
In de verwachting u een mooi programma aan te kunnen bieden en in de hoop op een 
spoedige en grote deelname, tekent met vriendelijke groet namens het Bestuur van 
LGOG Kring Ter Horst, 
 
 
 
drs. M.P.G.M. van den Munckhof    dhr. P.J.T. Vissers 
voorzitter       secretaris 
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I N S C H R I J F F O R M U L I E R 
 
Ondergetekende wenst deel te nemen aan de excursie van LGOG Kring Ter Horst naar 
Münster van 28 en 29 september 2019 
 
Kamerindeling:  

1-persoonskamer / 2-persoonskamer* 

ten behoeve van:  

 
1e persoon:  
 
Naam : …………………………………………………………..  Voorletters:  ......................  
 
Adres : ................................................................................................................................  
 
Postcode en woonplaats: …………………………………………… Geboortedatum : .......  
 
Telefoon : ………………………………  E-mail : ................................................................  
 
Telefoon:  06-………………………….. 
 
Eventuele 2e persoon: 
 
Naam : …………………………………………………………..  Voorletters:  ......................  
 
Adres : ................................................................................................................................  
 
Postcode en woonplaats: …………………………………………… Geboortedatum : .......  
 
Telefoon : ………………………………  E-mail : ................................................................  
 
 
Bij onvoorziene omstandigheden s.v.p. contact opnemen met: 
 
Naam : ………………………………………………………….Telefoon:  ............................  
 
Tegelijkertijd met de inzending van dit formulier maak ik als voorschot op de hotelkosten  
€ 50 per deelnemer over op bankrekening NL28RABO017 36 07 047 van LGOG Kring 
Ter Horst onder vermelding van “Excursie Münster”. Uiterlijk 1 juli maak ik de totale 
reissom over op dezelfde bankrekening onder dezelfde vermelding. Mocht ik de reissom 
dan niet hebben voldaan, kan mijn reservering worden geannuleerd. Met de bepalingen in 
de convocatie ga ik akkoord. 
 
 
Plaats en datum : …………………………………….Handtekening :  ................................  
 
S.v.p. vóór 5 mei zenden aan secretariaat@lgogterhorst.nl of aan LGOG Kring Ter Horst, 
Hertog Willemlaan 16, 5961 TK  Horst 
 
*  S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.  

mailto:secretariaat@lgogterhorst.nl
mailto:secretariaat@lgogterhorst.nl
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