STADSWANDELING WIJK BIJ DUURSTEDE OP ZONDAG 12 JUNI 2016.

Vertrek 11.00 uur vanaf de parkeerplaats Willem Alexanderplein te Teteringen.
Meerijkosten per auto € 18,00 (kosten worden omgerekend naar het aantal personen).
Parkeren (gratis) op het Van Egmondplein Wijk bij Duurstede. Van daaruit is het een
minuut of 7 lopen naar De Markt, waar we bij grand café De Engel de dag beginnen met
koffie en voor de liefhebber iets lekkers daarbij.
Wijk bij Duurstede: is al eeuwen de plaats waar kunst, cultuur en gastvrijheid
samenkomen. Dat begon al in de tijd van Bisschop van Utrecht, David van Bourgondië, die
vele eeuwen terug op Kasteel Duurstede woonde. Aan zijn Hof kregen kunstenaars de
vrijheid om te schitteren. Nog steeds vindt men in Wijk bij Duurstede een groot aantal
prachtige monumenten en één van de oudste kunstroutes, die ons land rijk is.
De rivieren hebben een grote rol gespeeld in de nog eerdere geschiedenis van Wijk bij
Duurstede. Het stadje ligt aan de splitsing van de Nederrijn, de Lek en de Kromme Rijn;
de plaats waar in de vroege middeleeuwen een van de belangrijkste handelsplaatsen van
Noordwest-Europa was gelegen : Dorestad.
Onder leiding van een VVV gids (13.30 uur) maken we een 2 uur durende stadswandeling
langs de mooiste plekjes die Wijk bij Duurstede rijk is en bezoeken we de Grote Kerk,
waarvan de geschiedenis terug gaat tot in de 14de eeuw. Onze gids zal ons wijzen op de
bijzonderheden van de kerk en de veranderingen die de kerk vanaf het eerste begin tot
nu heeft ondergaan.

Kosten VVV gids incl. het bezoek aan de Grote kerk: minimum bedrag is € 55,00 en geldt
voor maximaal 10 personen. Voor elke persoon meer dan 10 wordt een bijdrage van €
5,50 gevraagd.
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Ter afsluiting van de dag gaan we terug naar grand café De Engel voor een drankje en
een hapje.
Opgeven uiterlijk 9 juni bij els.

SooS Info

Jaargang 2016 - 14

