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Beste SGS vrienden en vriendinnen, 

 

SGS Stadswandeling Hanzestad Doesburg aan de IJssel op zaterdag 18 maart 2017  

Doesburg is een van de zeven Hanzesteden, die als fraaie parels aan de schilderachtige rivier de 
IJssel liggen . 

Met twee VVV-gidsen zwerven we door de middeleeuwse 
straten en steegjes met de vele winkeltjes,musea en 
diverse galeries. Veel monumenten zijn goed bewaard 
gebleven en gerestaureerd .  
Om het kwartier horen we het carillon van de 94 meter 
hoge toren van de Grote of Martinikerk. Doesburg is ook 
bekend om zijn boerenmosterd. Te bezoeken is de 
Doesburgsche Mosterdfabriek & het Mosterdmuseum 
(anno 1457), Boekholtstraat 22-26.  
Andere musea die een bezoekje waard zijn, zijn o.a. het 
streekmuseum De Roode Toren, Roggestraat 9-11-13; 
Museum De Maurits (particuliere verzameling uit de 2e Wereldoorlog; het Lalique Museum 
,Gasthuisstraat 1, gewijd aan de Da Vinci van de juwelen- en glaskunst van René Lalique (1860-1945). 

Wij hebben voor het “Hanze Arrangement” van de VVV Doesburg gekozen:  

- Verzamelen van 12.00-12.30 uur in de nevenruimte 
van de sfeervolle “De Waag” (stadsbierhuis sedert 
1478), het oudste café restaurant van Nederland, 
adres Koepoortstraat 2-4, tel.: 0313-479617. U wordt 
ontvangen met koffie of thee. 

- Om 13.00 uur de lunch bestaande uit Mosterdsoep en 
(rogge)brood met spek of zalm. 

- Om 14.00 uur de stadswandeling o.l.v. ervaren gidsen 
door de historische binnenstad van Doesburg. 

- Vanaf 15.30 uur tot 16.00 uur koffie of thee in het 
Stadsbierhuys De Waag.  

Aansluitend voor de nablijvers is er in de nevenruimte tijd om een drankje te nuttigen en evt. een 
diner à la carte te nemen.  
Als u wilt blijven dineren dit graag uiterlijk 5 dagen tevoren doorgeven i.v.m. reservering. 

De dagkosten per persoon zullen € 15,- bedragen. Dat is exclusief de borrel en het diner. 

 

Contactcommissie: 

R.E. Kruijshoop - Voorzitter 

Klinkeweg 13, 7552 PB Hengelo 

Tel. : 074-242 29 76 Mobiel : 06-5538 0361 

E-mail : re.kruijshoop@home 

 

 
 
Hengelo Ov. : 5 maart 2017 

BeBetreft : Winterevenement 18 maart 2017 
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Parkeergelegenheid op de grote P-plaats De Bleek, te bereiken vanaf de provinciale weg de N 317, 
afslag Centrum.  Het parkeren is daar gratis. Zie de kaartjes op de volgende bladzijde. 

Adres van de VVV Doesburg: Gasthuisstraat 13, tel.0313-479088, e-mail info@vvvdoesburg.nl  

Voor de SGS’ers die graag in Doesburg willen overnachten zijn er in het oude centrum voldoende 
Bed and Breakfasts via internet te vinden en is er aan de kade op loopafstand een modern hotel: 
Stadshotel Doesburg, Contre Escarpe 32, 6981 BW Doesburg, tel. 0313-745888,   
e-mail: joost@stadshoteldoesburg.nl. Overnachtingskosten incl. ontbijt, € 90,- per kamer ! 

 
Namens de SGS Contactcommissie, 

 
 
 
 
R.E. Kruijshoop 
 

 
 
Zie de volgende bladzijde voor routekaartjes 
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 ROUTEBESCHRIJVING (KAARTJES) 
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