
STADSWANDELING HANZESTAD DOESBURG 

Zondag 26 maart 2023  

De datum van de stadswandeling is gewijzigd van 2 

april naar 26 maart i.v.m. de activiteit van IPA-district 

Nijmegen die op 2 april al hun “Sunset Marsch” 

hadden gepland. 

Door het enthousiasme van Patricia Gans, die zich 

aansloot bij het overleg van de 

Evenementencommissie, werd de locatie van de 

aangekondigde stadswandeling gewijzigd van Arnhem 

naar Doesburg, de woonplaats van Patricia.  

Laat u verrassen in het mooie Doesburg! 

Wie Hanzestad Doesburg kent, zal het volmondig beamen: je krijgt er geen genoeg van. Hier barst 

het van de bezienswaardigheden. Meer dan 150 monumenten, beeldbepalende panden en vele 

musea, je komt ogen tekort. De historische rijkdom van de stad is af te lezen aan de prachtige gevels 

en het ongeschonden middeleeuwse stratenpatroon. Al in 1237 kreeg Doesburg stadsrechten, dat is 

zo’n 60 jaar eerder dan Amsterdam. 

Doesburg, prachtige Hanzestad aan de IJssel! De oude vestingstad met zijn goed bewaarde historie 

en cultuur vraagt erom ontdekt te worden. De mix met moderne architectuur, knusse boetiekjes, 

fijne speciaalzaken en gezellige terrassen zorgt voor een aangenaam verblijf. Wie Doesburg bezoekt, 

komt graag nog eens terug! 

Aldus de mooie teksten over de stad Doesburg 

die we gaan bezoeken. Aan de hand van een 

stadsgids bezoeken we de mooie plekjes in deze 

compacte, gezellige stad. Vanaf 13.00 uur zijn 

we welkom in  “Proeverij de Stadstuin”, waar 

we beginnen met een kopje koffie of thee en 

iets lekkers. Vanaf 14.00 uur start de wandeling 

met een stadsgids. De wandeling is voor een 

ieder goed te doen, want de afstanden in 

Doesburg zijn niet groot. Rond 15.30 uur sluiten 

we gezamenlijk af met een drankje met 

borrelgarnituur. 

Praktische informatie: 

- U reist op eigen gelegenheid naar Doesburg. 

- Parkeren kan GRATIS op de volgende locaties: parkeerterrein De Bleek (deze is redelijk snel 

“vol”), parkeerterrein Turfhaven, De Linie (goed alternatief, wel iets verder van het centrum, 

maar meestal genoeg plaats), Halve Maanweg en Mauritsveld. 

- Verzamelen vanaf 13.00 uur bij Proeverij de Stadstuin, Koepoortstraat 12  

- De eigen bijdrage bedraagt per persoon voor leden en hun partner: € 7,50   

- De eigen bijdrage voor introducees bedraagt per persoon: € 12,50 

- De betaling graag overmaken op NL23RABO0143770810 t.n.v. IPA Nederland, onder 

vermelding van Stadswandeling Doesburg 

- Aanmelden per e-mail via: marjokoehorst@hotmail.com  

- Aanmelden telefonisch bij Marjo op: 06-45625930 

- Aanmelden voor 11 maart 2023 

- Er is een maximum van het aantal deelnemers i.v.m. beschikbaarheid van de stadsgids(en). 

De evenementencommissie 
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