
 
 
 
Excursie 2014 voor leden en 1 introducé. 
 
Zaterdag 17 mei a.s. vertrek om 8.00 uur bij het Oude Raadhuis in Mierlo, voor een 
dagexcursie met de bus. Ons reisdoel is Zutphen en Erve Kots in de Achterhoek.  
De verwachte thuiskomst is ± tussen 20.00 en 20.30 uur. 
 
Na aankomst in Zutphen drinken we eerst koffie of thee met gebak naar keuze in het 
IJsselpaviljoen. Dit restaurant ligt pal aan de oude brug over de IJssel, vanwaar we een goed zicht 
hebben op de IJssel en een uitzicht over een druk bevaren rivier verveelt nooit. 
 
Om 10.45 uur halen gidsen van de Stichting Stadswandelingen ons daar op voor een 
rondleiding door het historische centrum. De rondleiding eindigt bij de aanlegsteiger voor de 
fluisterboten. Daar stappen we op en varen door het riviertje de Berkel om het oude Zutphen 
vanaf het water te bekijken.  
 
Zutphen is ontstaan in de Romeinse tijd en is daarmee een van de oudste steden van Nederland. 
Na de verwoesting door de Vikingen in de 9 eeuw werd een ringwal opgericht met een 20 meter 
brede gracht. Een deel van die voormalige ringwal en gracht is nog aanwezig. In de 13e en 14e 
eeuw werd de stad in haar geheel ommuurd, waarvan ook nog grote stukken zijn bewaard gebleven. 
Zutphen is de eerste Gelderse stad die tegelijk met de stadsrechten ook een eigen bestuur, een 
eigen rechtbank en een eigen markt kreeg. Vanaf de 13e eeuw waren er nauwe contacten met de 
Duitse Hanze, Zutphense vrachtvaarders kwamen in Engeland, Noorwegen, langs de kusten van de 
Oostzee tot in Estland, in Duitsland, Vlaanderen en Frankrijk.  

Na een aantal catastrofale stadsbranden moesten de huizen die voordien  
meestal van hout waren, in baksteen worden herbouwd. De  middeleeuwse  
binnenstad van Zutphen herbergt  achter de veelal jongere gevels een grote  
hoeveelheid bakstenen huizen uit de late Middeleeuwen. Vele tientallen  
dateren zelfs tot en met de kapconstructie van vóór 1400. Er zijn drie  
middeleeuwse kerken o.a. de  grote St. Walburgiskerk waarvan het oudste  
deel dateert uit de 11e eeuw en nog resten van diverse kloosters en  
hospitalen. De ruim 450 rijks-monumenten maken van Zutphen de meest  
monumentale Gelderse stad. In de 16e eeuw begon een lange periode van  
Zutphen als vestings- en garnizoensstad waarvan we nu nog vele sporen  
vinden: bolwerken, torens, kruittoren, de Spaanse Poort etc.  
Bombardementen en gevechten tijdens de Tweede Wereldoorlog  
verwoestte een deel van Zutphen, maar de historische binnenstad bleef  
behouden.  

 
De fluisterboot is ± 13.00 uur terug bij de aanlegsteiger en dan hebben 
we vrije lunchpauze. De aanlegsteiger aan de Rijkenhage ligt vrijwel in het 
centrum waar ruim voldoende gelegenheid is om op welke wijze dan ook de 
lunchpauze door te brengen 
 

Om 14.30 uur vertrekken we via een mooie tocht door de Achterhoek naar Erve Kots in 
Lievelde 
Erve Kots in een kleinschalig openluchtmuseum. Oorspronkelijk was Erve Kots een herberg, later 
werd de herberg een boerderij die tot 1936 bewoond werd door de familie van Hendrik Kots.  
De verklaring voor deze ietwat onsmakelijke naam is heel simpel: deze is afgeleid van cottage, het 
woord voor Nedersaksische boerderij. Sinds 1936 is Erve Kots in bezit van de familie Weenink, die 
het weer uitbreidde met een herberg. De vondst van een graf uit de zevende eeuw op het erf, 
vormde de aanzet tot de ontwikkeling van het huidige openluchtmuseum dat ons een blik gunt van 
het boerenleven in de Achterhoek uit vervlogen tijden. Centraal in het museum staat een goed 
bewaarde Saksische hoeve met hoog strooien dak. Oorspronkelijk gebouwd als “los hoes” werd  
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deze later uitgebreid met weefkamer, karnkamer en een “endkamer” met schouw en bedsteden.  
Op het prachtig ingerichte en goed onderhouden museumterrein bevinden zich verder onder andere 
een los hoes uit 1772, een olie- en een rosoliemolen, een bijenstal, een bakoven, schuren en een 
schaapskooi. Het herbergt ook een kleine brouwerij, het Brouwhoes genaamd, hier wordt het 
Achterhoekse landbier Boksebier gebrouwen. En ook het speciale pilsener dat genoemd is naar 
Frederik Hendrik, die tijdens de Tachtigjarige Oorlog op deze plek zijn hoofdkwartier had 
opgeslagen. 
 
Na de rondleiding gebruiken we in de Herberg het diner. 
 
Voor deze excursie inclusief de busreis, koffie/thee en gebak, de rondleiding en boottocht in 
Zutphen, entree en rondleiding in Erve Kots en het diner met hoofdgerecht en nagerecht betalen 
leden € 51,- en introducés € 54,-. 
Bij afmelding wegens onvoorziene omstandigheden krijgt u de variabele kosten retour. 
 
De betaling na uw aanmelding graag voldoen op bankrekening: nummer 13 41 59 837 t.n.v. 
HKM met vermelding Excursie, of contant bij Marij of Annie.  
 
Aanmelden t/m zondag 27 april a.s. bij:       
Annie Berkers- Romonesco, Burg. v. Lokvenstraat 135  Tel.  0492-664118.  
Marij Damen-v.d. Aa,  Kerkakkers 7   Tel. 0492-662571  
E-mail: annie.berkers@onsbrabantnet.nl    -   marijdamen@hotmail.com 
Bij aanmelding per E-mail graag richten aan beide E-mail adressen. 
 
Uitgebreidere documentatie krijgt u na aanmelding.  
 
 
                                                          

 
 
Naam; …………………………………..                   

      
telefoonnummer……………………………… 
 
eventueel mobielnummer…………………………. 

 
Wil met   1  -   2   personen deelnemen aan de excursie.    (Doorhalen wat niet van toepassing is). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Geef uw menukeuze aan: 
 
 

…. X  Schnitzel      
of 
  
…. X   Kipfilet    Bij de zalm, schnitzel en kip worden div. sauzen. geserveerd. 
of  
 
…. X    Zalm                                
         

bijlage:    Bakaardappels en frites, salade en groentemix  
 

**********************************************  ********************************************** 
 
…. X vanilleijs en slagroom.     eventuele dieetwensen: 
of 
 
…. X koffie, ook cappuccino of thee   ……………………………………………… 
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