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Ga met Terdege mee op reis naar 
het land van onze oosterburen. 
De reis staat deels in het 

teken van dr. H.F. Kohlbrugge die 
predikant is geweest in Elberfeld 

(nu een stadsdeel van Wuppertal). Ds. Van 
Kooten neemt u mee voor een wandeling door 
Elberfeld. In Tecklenburg gaan we ook op 
zoek naar sporen van dr. A.F. Krummacher, 
een Duits gereformeerde theoloog. 

Naast kerkhistorie is er aandacht voor cultuur en 
natuur in het Bergisches Land. Dit fraaie gebied 
ligt langs de Rijnoever op circa 250 tot 500 meter 
hoogte. Onvergetelijk is de rit met de zweefbaan 
in Wuppertal. In Münster en in het raadhuis staat 
een rondleiding op het programma. In Essen neemt een gids u mee in de 
voormalige cokesfabriek Zeche Zollverein. Geniet tijdens een tocht over 
de Baldeneysee (een stuwmeer) van een prachtig stukje natuur in het 
Ruhrgebied.  
Reis u ook met ons mee?

3-daagse terdege reis
NAAR HET BERGISCHES  
LAND EN WUPPERTALD.V.  

6 T/M 8 
SEPTEMBER 
2022

Historische zweefbaan in Wuppertal

Wuppertal - Elberfeld 

DS. M. VAN 
KOOTEN, REISLEIDER 
Ds. M. van Kooten, 
columnist van Terdege,  
is reisleider en zal u van  
achtergrondinformatie  
voorzien.

Het Bergisches Land kenmerkt zich door heuvel-

achtige landschappen en de vele stuwmeren
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’s Middags leidt een gids ons rond in 
Münster. U bezoekt ook de Domkerk 
en het historische stadhuis waar in 
de Friedenssaal op 15 mei 1648 de 
vrede van Münster werd getekend 
wat het einde betekende van de 
80-jarige oorlog. 
Tijdens de rondleiding passeert u 
ook de Sint Lambertuskerk. Aan 
de toren van deze kerk hangen de 
ijzeren kooien waarin ooit de lijken 
van de aanvoerders van de We-
derdopers Jan van Leiden, Berend 

Krechting en Berend Knipperdolling werden 
gehangen. 
In het centrum bevindt zich de Prinzipalmarkt waar 
achtenveertig historische huizen staan met renais-
sance en gotische gevels. Aan het einde van de 
middag vertrekken we naar ons hotel.

De Dom van Münster heeft 

een astronomische klok

Tecklenburg wordt ook wel ‘het  
balkon van het Münsterland’ genoemd 

DINSDAG 6 SEPTEMBER
Na de koffie met gebak in Apeldoorn rijden we naar 
het pittoreske vakwerkstadje Tecklenburg, ‘het 
balkon van het Münsterland’, waar ds. Van Kooten 
ons mee neemt voor een wandeling langs o.a. het 
Krummacher haus. Dr. Friedrich Adolf Krummacher 
zag hier op 13 juli 1767 het levenslicht. Een pla-
quette herinnert ons hier nog aan. Na zijn doctoraat 
in de theologie in 1801 werd Krummacher hoogle-
raar voor de Gereformeerde theologie in Duisburg. 
Zijn zoon, Friedrich Wilhelm Krummacher was ook 
predikant in Elberfeld toen Kohlbrugge daar predi-
kant werd. 

Het Krummacher haus in Teckl
enburg

De Prinzipalmarkt met 
historische huizen 

 In deze zaal werd de 
Vrede van Münster getekend 
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 Dr. H.F Kohlbrugge 

Een ontspannende boottocht 
op de Baldeneysee 

WOENSDAG 7 SEPTEMBER
We vertrekken naar Elberfeld voor een wandeling 
die in het teken staat van Dr. H.F. Kohlbrugge. 
Ds. Van Kooten zal ons meer informatie geven 
over zijn leven en wat hij leerde. Kohlbrugge was 
in Elberfeld predikant vanaf 1848 tot zijn dood in 
1875. Kohlbrugge was  een origineel en krachtig 
prediker die de nadruk legde op de  totale ver-
lorenheid van de mens en de radicaliteit van de 
genade in Christus..
Het erfgoed van Kohlbrugge is jammer genoeg 
grotendeels vergeten. We bezoeken de begraaf-
plaats en het graf van Kohlbrugge. De pastorie 
en de kerk bestaan niet meer. De Niederlän-
disch-reformierte Gemeinde in Wuppertal- 
Elberfeld, de gemeente waaraan destijds dr. H.F. 
Kohlbrugge verbonden was, bestaat nog wel.  
We bezoeken het kerkgebouw waar de  
gemeente samenkomt.

’s Middags maken we een onvergetelijke rit 
met de zweefbaan die boven Wuppertal rijdt. 
De zweeftrein is in 1900-1901 gebouwd als 
vervoersmiddel voor zowel mensen als bouw-
materialen voor de snelgroeiende stad. Van het 
traject van ruim 13 kilometer loopt 10 kilometer 
boven de Wupper. Na afloop heeft u vrije tijd. 

De dag wordt afgesloten met een boottocht op 
de Baldeneysee. Dit meer is het grootste van 
zes stuwmeren in de Duitse rivier de Ruhr en is 
omringd door een prachtig stukje natuur. 

Op deze begraafplaats in Elberfeld vond Kohlbrugge zijn laatste rustplaats 

Vanuit de zweefbaan heeft u 
een prachtig zicht op Wupper

tal 
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DONDERDAG 8 SEPTEMBER
We maken een mooie busrondrit door het Bergi-
sches Land en stoppen bij de Wuppertalsperre. 
waar u een wandeling kunt maken.
Voor de lunch stoppen we in Werden, een oud 
stadje aan de Ruhr met vakwerkhuizen en kleine 
straatjes. 
Daarna rijden we naar Essen voor een rondlei-
ding bij de voormalige cokesfabriek Zollverein. 
De fabriek voorzag de nabije Krupp staalfabrie-
ken van energie. In de actieve industriële periode 
(1932-1986) was de Zeche Zollverein de groot-
ste en meest geavanceerde steenkolenmijn ter 
wereld en de cokesfabriek was qua grootte uniek 
voor Europa. Bijzonder is de dubbele schacht-
toren.  

We rijden terug naar Nederland waar in Babbe-
rich een heerlijk afscheidsdiner op ons wacht. 

Natuurschoon in het Bergisches Land

Rondleiding bij de voormalige 
cokesfabriek Zollverein 

Het marktplein in het 
oude stadje Werden
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PRAKTISCHE INFORMATIE
De organisatie van deze reis hebben we uitbe-
steed aan Image Travel. Op deze reis zijn de 
algemene reisvoorwaarden van Image Travel 
van toepassing. Image Travel is aangesloten bij 
de SGR.
Om mee te kunnen gaan, dient u mobiel te zijn. 
Deze reis is niet geschikt voor mensen die een 
rollator nodig hebben.  

Bij de prijs is inbegrepen:
• Vervoer per luxe touringcar  
• Bij vertrek uit Apeldoorn koffie met gebak
•  Verblijf in een gedeelte 2-persoonskamer 

met bad/douche en toilet
• Verzorging half pension (ontbijt en diner)
• Afscheidsdiner
• Genoemde excursies en entreegelden  

Niet bij de prijs is inbegrepen:
• Toeslag eenpersoonskamer
• Niet genoemde excursies en entreegelden
•  Niet genoemde maaltijden zoals lunches en 

drankjes bij het diner
• Reis- en/of annuleringsverzekering
• Fooien en persoonlijke uitgaven

OPSTAPPLAATSEN
Heinenoord, Alblasserdam, Meerkerk en
Apeldoorn (RD-gebouw). U kunt de auto bij
het RD-gebouw laten staan op een afgesloten
parkeerplaats. Is wel voor eigen risico.
Terdege abonneeprijs: € 449,- p.p. Maximaal 2 
personen per abonnement. RD-abonneeprijs:
€ 469,- p.p. Maximaal 2 personen per abonne-
ment.
Niet-abonnees betalen € 499,- p.p.
Toeslag eenpersoonskamer € 95,-

AANMELDEN
Uiterlijk vóór 1 juni 2022 via het bijgevoegde 
inschrijfformulier of via www.beleefenontmoet.nl
Op dit moment is het nog onzeker of de reis 
door kan en onder welke voorwaarden.  
Heeft u interesse? 
Meld u zich alvast vrijblijvend aan, u betaalt nog 
niets. Na 1 juni krijgt u bericht of de reis door-
gaat. Dan kunt u nog definitief beslissen.

Voor vragen mail naar Rika Beunk:  
rbeunk@erdee.nl of bel 055 – 53 90 303.

Geniet ’s morgens van een 
heerlijk ontbijtbuffetHet hotel bevat kleurrijke kamer

s

U verblijft in het trendy 4-sterren 
hotel Vienna House Easy in Wuppertal

HOTELINFORMATIE
U verblijft in het 4-sterrenhotel Vienna House Easy in 
het centrum van Wuppertal met uitzicht op de stad en de 
beroemde monorail. Het is een trendy en kleurrijk hotel en 
biedt comfortabele kamers met een elegante inrichting. 
Gratis gebruik van het naastgelegen zwembad. Er is een 
lift en gratis WiFi.


