Excursie naar Rees en Kalkar 25 mei 2019
Zoals al aangekondigd in ons programma van de Sittard-lezingen organiseert de Vereniging Sittards Verleden op zaterdag 25
mei een dagexcursie naar Rees en Kalkar.
Op donderdag 23 mei is er in het kader van de Sittard-lezingen een voorbereidende lezing.
Programma 25 mei
08.00 vertrek parkeerplaats Baandert
10.15 koffie met gebak
11.00 museumbezoek (+ bastion).
12.15 middagpauze
13.45 - 15.30 stadswandeling langs de vestingwerken
15.30 - 16.00 naar Kalkar
16.00 bezoek kerk en gelegenheid tot koffiedrinken
17.45 vertrek naar Sittard
19.15 aankomst Sittard
Rees
Rees, gelegen aan de Rijn, is ontstaan in de Frankische periode tussen 500 en 800 na Chr.
Rees kreeg marktrechten in 1079 en vervolgens in 1228 stadsrechten. Vanaf 1290 wordt de stad beschermd door
vestingwerken, bestaande uit een stadsmuur voorzien van diverse torens. De kazematten zijn nog te bezichtigen en behoren
tot de oudste bewaard gebleven middeleeuwse vestingwerken.
Daarnaast was er net als in Sittard op de stadsmuur een joods kerkhof. Het Koenraad Bosman Museum (Museum voor Kunsten stadsgeschiedenis) is genoemd naar de Nederlandse Ingenieur en ondernemer Koenraad Bosman (geb. 1918/gest. 2000).
https://www.stadt-rees.de/tourismus-freizeit/
Kalkar
De St. Nicolaikirche is een 15de-eeuwse kerk in Kalkar. De kerk is kunsthistorisch van belang, omdat ze belangrijke werken
van religieuze beeldende kunst uit de late gotiek en de vroege renaissance herbergt, waaronder zeven retabels. De kerk
dateert in haar huidige vorm uit de periode 1409-1450. Met de bouw van een voorloper werd waarschijnlijk in 1230 begonnen,
maar deze werd door een brand verwoest. De herbouwde kerk werd door gilden en broederschappen rijkelijk voorzien van
altaren, waarvan er zeker vijftien hebben gestaan. In 1818 moesten er echter verschillende worden verkocht om met de
opbrengst de kerk en de resterende inventaris te kunnen behouden. Eind achttiende eeuw waren er nauwe banden tussen de
dominicanen van Kalkar en Sittard. De plek die daaraan herinnert, zullen we bezoeken.
Opstapplaats:
Vertrektijd:
Kosten:

Henri Weltersstraat, parkeerplaats kerk Baandert
08.00uur
€ 38.00 per persoon, inclusief koffie met gebak, rondleidingen, entree museum Rees en kerk in
Kalkar
niet-leden betalen € 40.00
Deelname in eerste instantie voor de deelnemers aan de Sittard-lezingen op donderdagavond. Mocht er plaats over zijn in de
bus, dan kunnen ook andere leden van Vereniging “Sittards Verleden” zich opgeven voor deze excursie en vervolgens ook nietleden.
Het aantal plaatsen in de bus is echter beperkt en daarom is volgorde van opgave bepalend voor deelname.
Opgave voor deelname kan alleen schriftelijk door onderstaand formulier met machtiging in te vullen en dit vervolgens op te
sturen naar of in te leveren bij het secretariaat: Heerlenerweg 44 6132 CN Sittard.
Deelname aan deze excursie is geheel voor eigen risico.
Wij wensen u een mooie en interessante dag toe!

Het bestuur van Vereniging “Sittards Verleden”

Ondergetekende neemt deel aan de dagexcursie Rees en Kalkar op zaterdag 25 mei 2019.
Naam: Mevr./Dhr …...……………………………………. …………………………….
Adres: ….……………………….………….………………

Lid : ja / nee

Plaats: …………………….…….…………………………
Aantal deelnemers: ……………..…………………...….

Betaling alleen d.m.v. onderstaande machtiging.
Handtekening deelnemer:

Datum:

Machtiging:
Ondergetekende verleent hierbij een éénmalige machtiging aan Vereniging “Sittards Verleden”
om van onderstaande rekening een bedrag (*) af te schrijven van € …..……………...
voor deelname aan de dagexcursie naar Rees en Kalkar op zaterdag 25 mei 2019.
* Het bedrag wordt in de week voorafgaande aan de excursie van uw rekening afgeschreven.
Incassant ID: NL45ZZZ140678640000

Bankrekeningnummer :…………………………………………………………………………….

Ondergetekende verklaart zich akkoord met hetgeen boven vermeld staat.
Datum:

Handtekening:

