
KB O KRING VELDHOVEN o r g a n is e e r t  i n  s a m e n w e r k in g  m et  

REISBURO EMA EEN 5-DAAGSE REIS NAAR:

VAN MAANDAG 7 T/M VRIJDAG 11 SEPTEMBER 2020
Kalkar am Niederrhein - 5 dagen.
Kalkar is gelegen in de regio Niederrhein. Langs de Niederrhein hebben een aantal plaatsen geprofiteerd van de Hanze, een 
verbond tussen handelssteden. Het oude vissersplaatsje Kalkar werd in de 16e eeuw lid van het Hanze verbond. In het 
historische centrum zien we diverse bouwstijlen uit verschillende stijlperioden. Vanaf de samenvloeiing met de Sieg bij 
Bonn, wanneer de Rijn de Noord-Duitse Laagvlakte bereikt, wordt het deel van de rivier tot aan de Nederlandse grens 
Niederrhein genoemd. Deze Niederrhein ligt geheel in de deelstaat Noordrijn-Westfalen en stroomt aanvankelijk door een 
dichtbevolkt stedelijk gebied en vanaf Wesel door een landelijke regio. In die landelijke regio verblijven wij de komende 4 
nachten.

Hotel Rosalie
Dit hotel is gelegen op het terrein van Wunderland Kalkar wat in 1995 werd aangekocht door de Nederlander Hennie van der 
Most. Hij liet het ombouwen tot horeca-, recreatie- en amusementspark. Een j aar later ging het eerste hotel open. Op het 
terrein zijn 4 hotels waarvan 3 werden vernoemd naar de drie dochters van Hennie van der Most. De kamers zijn voorzien 
van eigen douche, toilet en TV. We verblijven op basis van all-inclusive, dat wil zeggen dat alle maaltijden zijn inbegrepen. 
Tevens zijn drankjes zoals koffie/thee, fris, bier en wijn bij de prijs inbegrepen. In het gebouw tegenover het hotel staat iedere 
ochtend een uitgebreid ontbijtbuffet voor u klaar. Voor de lunch nemen we een lunchpakket mee of we maken gebruik van 
het buffet. Voor het diner staat er wederom een buffet klaar met diverse gerechten. Na het eten kan men in de huiskamer of in 
een van de horecalocaties de avond doorbrengen. Ook is er live muziek.

Vertrekdatum - Reissom :

Maandag 07 september

Reissom € 454,00 p.p.
Toeslag 1 -  persoonskamer € 00,00 p.p. (max. 20/24 kamers)

Bij de reissom is inbegrepen:
> de reis per luxe touringcar voorzien van bar, modem geluidssysteem met DVD, panoramacamera, toilet, en airco
> de verzorging op basis van volpension/all-inclusive, van lunch dag 1 t/m ontbijt dag 5
> alle kamers met bad/douche, wc, telefoon en tv
> de excursies (inclusief de genoemde entrees)
> iedere avond entertainment, onder andere in de caféstraat
>  drankjes inclusief van 12.00 tot 01.00 uur, 15.00 uur vanaf dag l(bier, wijnen, fris, Port, Sherry)
> gehele dag koffie/thee en gebak gratis, zelfservice
> diverse snacks en lekkernijen
> gratis Wi-Fi in de verblijfsruimten
>  gratis toegang fitnessruimte
> toegang bowling en kegelbanen, tijdens verblijf te reserveren
> toegang Kemie’s park
> koffie/gebak dag 1
> rit met Zonnetrein Ooijpolder
> Boottocht Hal tem am See
> rondleiding Kalkar Wunderland
>  het afscheidsdiner
> alle taxen - calamiteitenfonds -reserveringskosten
> de diensten van uw ervaren chauffeur/reisleider

Niet bij de reissom inbegrepen:
> annulerings- en/of reisverzekering
> persoonlijke uitgaven
>  niet genoemde maaltijden, dranken en eventuele niet genoemde entrees voor excursieprogramma z.o.z.



Reisprogramma:
Dag 1: Vertrek uit Veldhoven, we rijden naar ons koffieadres in de omgeving van Nijmegen. Hier wordt u een kopje koffie of thee met 
appelgebak aangeboden. Vervolgens rijden we naar de Ooijpolder gelegen langs de Rijn nabij de grens met Duitsland. Voor dat er dijken 
waren, was de Ooijpolder een moerasgebied dat vaak onder water stond. Rond 1300 werden de eerste dijken in het gebied gebouwd. De 
vele overstromingen lieten zand en vruchtbare klei achter wat ervoor zorgde dat het gebied zeer vruchtbaar werd waardoor we nu ook 
prachtig natuurschoon hebben. Na een mooie rondrit met een zonnetreintje rijden we naar ons lunchadres. Vervolgens rijden we via een 
mooie route naar het hotel in Kalkar. Na het inchecken volgt het diner.
Dag 2: In de voormiddag blijven we bij het hotel. Voor diegene die wil kan deelnemen aan een rondleiding op het voormalige terrein van 
de kerncentrale. De centrale werd ontwikkeld als snelle natrium gekoelde kweekreactor. Nadat de kerncentrale voltooid was, is deze nooit 
in gebruik genomen. Het wordt gezien als een van de grootste investeringsruïnes in Duitsland. Dankzij de investeerder Hennie van de 
Most werd er nieuw leven in de centrale geblazen. Nu is het een zeer aangename plek voor ontspanning en plezier. Na de lunch in het 
hotel rijden we via het Reichswald naar de stad Goch. Ten tijde van de 2e wereld oorlog was dit gebied het toneel van Operatie Marker 
Garden. De stad Goch heeft tijdens de genoemde oorlog ook zwaar geleden, ondanks dat zijn er nog enkele historische bouwwerken 
overgebleven. Gogh geldt ook als het commerciële centrum voor de regio. U kan er zeer aangenaam winkelen of genieten van een drankje 
of een ijsje op een van de terrasjes.
Dag 3: Na het ontbijt rijden we naar Winterswijk, hier wordt de gezelligste weekmarkt van de Achterhoek gehouden. De warenmarkt 
wordt gehouden in het centrum waar u tal van winkels en horecazaken kunt terugvinden. Na een ruime stop rijden we naar Kalkar.
Rondom de Markt en de Gocher strasse zijn leuke winkels te vinden met een ruim aanbod aan diverse producten. Natuurlijk zijn er ook 
diverse cafeetjes voor een kopje koffie met gebak. De diverse monumentale gebouwen laten de welvaart van vroeger zien. Het marktplein 
van Kalkar wordt vaak gezien als het mooiste van de Niederrhein. De 15e eeuwse St. Nicolai kerk is zeker ook de moeite om te 
bezichtigen. Het interieur bestaat onder andere uit 7 altaarretabels uit de late gotiek en vroege renaissance. Na de tweede wereldoorlog 
moest de kerk helemaal gerestaureerd worden.
Dag 4*. Vandaag bezoeken we de stad Münster. Het officiële stichtingsjaar is 793, daarvoor werd de streek bewoond door diverse 
stammen. In opdracht van Karei de Grote werd in de buurt van een kleine nederzetting een klooster (monasterium) opgericht. In de 
volksmond werd dit klooster Münster genoemd. De nederzetting groeide uit tot een levendige plaats, waardoor Münster in 805 tot een 
bisdom werd verheven. De nederzetting kreeg daarbij ook de status van een stad en de bewoners bouwden in de loop der tijd allerlei 
verdedigingswerken. Münster lag aan enkele handelsroutes de verdedigingswerken boden de nodige veiligheid voor handelaren. In de late 
middeleeuwen stichtte de Haarlemmer Jan Matthijs met veel geweld het ‘koninkrijk’ van de wederdopers in Münster. Zijn 
geloofsstroming geloofde in een spoedige wederkomst van Christus en riepen Münster tot het nieuwe Jeruzalem uit en verjoegen de 
bisschop. De stad werd een jaar later door de bisschoppelijke troepen terug ingenomen. De leiders van de wederdopers werden vervolgens 
geëxecuteerd. Münster staat ook bekend om de Vrede van Münster, waarmee de basis voor Nederland werd gelegd. Het verdrag leverde 
onafhankelijkheid voor de Republiek der Verenigde Nederlanden op en maakte een einde aan de Tachtigjarige Oorlog tussen Nederland 
en Spanje. Na een bezetting door Pruissen werd het bestaande Prinsbisdom opgedeeld en werd de macht en status van de stad minder. In 
de middag maken we nog een ontspannen boottocht op een stuwmeer nabij de plaats Haltem am See.
Dag 5 ’- Na het ontbijt rijden we naar Xanten. De geschiedenis van Xanten begint met de aankomst van Romeinse legioenen in 13 v.

Chr. Nabij de Rijn wordt een legerkamp opgeslagen. Nabij het kamp vormt er een nederzetting van handelaren, handwerklieden en andere 
personen. Tijdens de Bataafse Opstand (rond 69 -  70 v. Chr.) worden het kamp en de stad volledig platgebrand. De nieuwe Romeinse stad 
werd een van de weinige steden met de hoogste status buiten Italië. Naast prestige waren aan deze titel privileges verbonden zoals 
belastingvoordelen. Vandaag de dag is de oude nederzetting een openluchtmuseum. Naast de locatie van het archeologische park ligt een 
geheel nieuwe stad welke beschouwd wordt als de opvolger van het Romeinse Colonia Ulpia Traiana. In de stad treft u mooie 
bouwwerken en een aangename sfeer. Vervolgens rijden we naar Kevelaer. Kevelaer was een klein gehucht met maar enkele huizen, maar 
strategisch gelegen op een kruising van oude handelswegen. Er werd regelmatig om het gebied gevochten, tot in 1641 een inwoner een 
stem hoorde en hem gebiede een kapelletje te bouwen ter ere van God. Samen met zijn vrouw en de pastoor zorgden ze voor de bouw. Op 
1 juni 1642 wordt de kapel geopend met de beroemde koperdruk met de afbeelding O.L. Vrouw van Luxemburg. Vele mensen komen van 
heinde en ver en diverse miraculeuze wonderen worden er verricht. Kevelaer heeft tegenwoordig een sfeervol stadscentrum en alle 
prachtige gerestaureerde heiligdommen liggen aan een mooi plein. Hier vindt men naast de indrukwekkende basiliek en het priesterhuis, 
de doop- en biechtkapel, de genadekapel, de sacramentskapel en de kaarsenkapel. Na een ruim bezoek rijden we richting Nederland. We 
besluiten deze mooie reis met een goed verzorgd diner. Na het diner wordt u terug gebracht naar uw opstapplaats._____________________

Als u wenst deel te nemen aan bovenstaande reis kunt u zich, d.m.v. bijgevoegd aanmeldingsformulier, vóór 13
april 2020 opgeven bij:

Theo Tuijtelaars, Parklaan 83, 5504 GA Veldhoven, @ 040-7873518 
o f bij Theo op dinsdag- o f  vrijdagochtend tussen 10.30 uur en 12.30 uur bij Servicepunt Sele.

Het door u te betalen bedrag vóór 1 mei 2020 overmaken naar bankrekening: NL65RABOQ138513430 t.n.v. 
“KBO Kring Veldhoven” . Als omschrijving verm elden “Busreis EMA Kalkar.”

re iz e n  *  040-2044145
V iirlm t WWW. EAM - REIZEN. NL



_  reizen
VkriMtUtu*

LEEMSKUILEN 38A 
5563 CL WESTERHOVEN 
040-2044145

KB O KRING. AANMELDINGSFORMULIER 5-DAAGSE BUSREIS.

VERTREKDATUM: MAANDAG 07 SEPTEMBER 2020
BESTEMMING: DUITSLAND - KALKAR

SLUITINGSDATUM VOOR INSCHRIJVEN: 13 APRIL 2020

1. HR./MEVR.______________________________VOORLETTER._____ GEB. DATUM______________

2. HR./ MEVR.______________________________VOORLETTER._____ GEB. DATUM______________

ADRES:_______________________________________________________________________________

POSTCODE:____________________________________________________________________________

WOONPLA ATS:_________________________________________________________________________

TELEFOON:________________________________________ GS M_______________________________

KBO AFDELING:________________________________________________________________________

SOORT KAMER: □ éénpersoonskamer □ tweepersoonskamer (gelieve aan te kruisen)

CONTACTPERSOON NEDERLAND:________________________________ TELEFOON:________________

UW OPSTAPPLAATS ZAL IN UW OMGEVING ZIJN, DEZE WORDT NADER BEKEND GEMAAKT

GRAAG HET DOOR U TE BETALEN BEDRAG VÓÓR 1 MEI 2020 OVERMAKEN NAAR BANKREKENING: 
NL65RABO 0138 513 430 T.N.V. KBO KRING VELDHOVEN. ALS OMSCHRIJVING "BUSREIS EMA 
KALKAR".

WILT U EEN REISVERZEKERING JA/NEE Kosten €10,00 per persoon.
WILT U EEN ANNULERINGSVERZEKERING JA/NEE Kosten € 32,00 per persoon.

INLEVEREN FORMULIER OF OPVRAGEN VAN INFORMATIE BIJ:
Theo Tuijtelaars, Parklaan 83, 5504 GA Veldhoven, 8 040-7873518.
Of bij Theo op dinsdag of vrijdagochtend tussen 10.30 uur en 12.30 uur bij Servicepunt Sele.


