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Opgericht 1863
Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken

CONVOCAAT
LGOG Kring Ter Horst
Dhr. P.J.T. Vissers
Secretaris
T. 077-398.41.40
E. secretariaat@lgogterhorst.nl

Activiteit:

Excursie Ruhrgebied

Wanneer: Op zaterdag 14 april 2018 van 07.45 uur tot 19.00 uur

Aan de leden van LGOG kring Ter Horst, Venray en Maas en Niers
Dames en heren,
Namens het bestuur van LGOG kring Ter Horst hebben wij het genoegen om u uit te nodigen
voor onze jaarlijkse excursie. Die zal plaatsvinden op zaterdag 14 april aanstaande en ons
voeren naar het Duitse Ruhrgebied. Wij brengen die dag een bezoek aan enkele minder
bekende, maar daarom niet minder belangrijke, zaken in dat gebied.
Het vertrek is om kwart voor acht in Horst; wij hopen dan rond negen uur aan te komen in de
Kaisergarten in Oberhausen waar wij ontvangen worden met "Kaffee und Kuchen".
Aansluitend lopen wij de ca. 750 meter naar de Gasometer. Dit is een 117 meter hoge
gasbuffer uit 1929 die nu wordt gebruikt voor sfeervolle exposities die steeds bijzonder veel
indruk maken door de imposante hoogte van het interieur. De huidige tentoonstelling heet De
roep van de Berg en gaat over de veelsoortigheid van de buitengewone bergwereld en er
wordt over de fascinatie die bergen op ons mensen hebben verteld.
Hierna vertrekken wij, tegen elf uur, naar het Bunkermuseum in Oberhausen. Deze bunker
bood in de Tweede Wereldoorlog bescherming aan burgers en arbeiders tijdens Geallieerde
luchtaanvallen en bombardementen. De bunker is nu een museum en wij krijgen er een
Duitstalige rondleiding.
Vervolgens gaan we met de bus naar winkelcentrum Centro voor de lunch. Dit
shoppingcenter heeft veel restaurants, er is voor elk wat wils te eten, te drinken of te
winkelen. Hier kunnen we op eigen gelegenheid en op eigen kosten iets nuttigen.
Om twee uur rijden we naar het plaatsje Kettwig. Kettwig is een mooi historisch stadje aan de
Ruhr dat nu onderdeel uitmaakt van de stad Essen maar zijn aantrekkelijke historische
centrum heeft bewaard. Oude kerken en vakwerkhuizen maken het tot een stadje dat een
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bezoek waard is. We worden anderhalf uur rondgeleid (in Duitse taal) door de gidsen Gunild
Scheid en Hartmut Albrecht.

Na de rondleiding heeft u nog vrije tijd in Kettwig waarna we tegen half zes vertrekken. Wij
verwachten dan om kwart voor zeven/zeven uur in Horst terug te zijn.
Op onze website vindt u een veel uitgebreidere versie van de excursie (met foto's):
www.lgogterhorst.nl.
Indien u deel wilt nemen aan deze excursie, dan ben u van harte uitgenodigd zich op te
geven bij de secretaris van onze kring, de heer J. Vissers. U geeft zich dan bij voorkeur via
e-mail op (secretariaat@lgogterhorst.nl); telefonisch via 077-3984140. Aanmelding is
mogelijk tot en met 20 maart vanwege de verplichtingen die wij aan gaan; bij te weinig
deelname behoudt het bestuur zich het recht voor om de excursie te annuleren. Van
toepassing op deze reis zijn de voorwaarden zoals gepubliceerd op de website van de kring
en met intekenen voor de excursie aanvaardt u tevens deze voorwaarden (zie de "homepage"
van www.lgogterhorst.nl). Nadat u zich heeft aangemeld kunt u het deelnamebedrag
overmaken op de rekening van LGOG Kring Ter Horst (rekeningnummer
NL28RABO01736.07.047). De kosten bedragen voor leden 32,50 euro en 40,00 voor nietleden. In dit bedrag zijn de buskosten inbegrepen evenals de kosten van de gidsen, de
entrees van de te bezoeken plaatsen en de koffie/thee met vlaai en de fooi van de chauffeur.
Mocht de excursie niet door gaan dan ontvangt u dit bedrag uiteraard retour.
Eind maart ontvangt u dan de definitieve bevestiging en informatie over opstapplaats en
dergelijke. Voorafgaand aan de excursie organiseren wij op woensdag 11 april een lezing
door drs. Marcel Hogenhuis over het te bezoeken gebied en de oorlogshandelingen
toentertijd. Deze lezing is ook voor niet-deelnemers toegankelijk.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van het LGOG Kring Ter Horst,
Drs. M.P.G.M. van den Munckhof
Voorzitter LGOG

Dhr. P.J.T. Vissers
Secretaris
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