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Op vrijdag 18 oktober 2019 organiseert de werkgroep Wisseltentoonstellingen van Stichting 

Behoud Sint Willibrorduskerk Deurne voor maximaal 50 personen een  excursie naar Horst 

en Kalkar.  

In de 14e, 15e en 16e eeuw heeft de Willibrorduskerk een rijke inrichting gehad met altaren 

en beelden van o.a. Maria, Antonius, Barbara, Anna, Katharina, Petrus en Paulus. Met de 

overdracht in 1648 aan de protestanten zijn deze beelden en altaren verwijderd. In de 

omgeving zijn echter beelden en altaren uit deze periode te bezichtigen. Met de excursie wil 

de werkgroep  een beeld geven van hoe de kerk er uitgezien zou kunnen hebben.  

 

De excursie brengt ons naar de St. Lambertuskerk in Horst waar we een rondleiding krijgen 

van de prachtige beeldencollectie  uit de 15e en 16e eeuw met  o.a. werken van de meester 

van Elsloo. Tevens zullen we de recent nieuw ingerichte schatkamer bewonderen. 

Vanuit Horst gaan we naar Kalkar waar we na de lunch een rondleiding krijgen door de 

historische stadskern en aansluitend de St. Nicolaikirche. Deze kerk is voor het eerst in 1269 

vermeld. Met een groot  aantal indrukwekkende altaren uit de laat 15e en vroeg 16e eeuw 

krijgen we een mooie indruk van een interieur van een middeleeuwse kerk. 

  

Inschrijving: 

Inschrijven is mogelijk vanaf maandag 19 augustus 2019, tot het maximale aantal 

deelnemers van 50 personen is bereikt. Nadien kunt u op een wachtlijst geplaatst worden.  

Hieronder vindt u het inschrijfformulier. U kunt de gevraagde gegevens ook mailen naar 

pjpvanerp@gmail.com. 

Deelname vindt plaats in volgorde van aanmelding en bevestiging van betaling. 

Voor het totale programma geldt een inschrijfgeld van € 45,= per persoon. Dit is inclusief de 

busreis, lunch, rondleidingen met Nederlandstalige gidsen en afsluitend drankje. 
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Programma: 

8.45 uur: verzamelen op de markt in Deurne 

9.00 uur: vertrek bus naar Horst. Wie te laat is…..helaas. 

9.45-11.00 uur: rondleiding in de St. Lambertuskerk* met bezichtiging van beeldencollectie 

en schatkamer. 

11.15 uur: vertrek naar Kalkar.  

12.30 – 14.00 uur:  lunch in de “Kalkarer Mühle am Hanselaer Tor”, een windmolen uit 1770 

De lunch wordt geserveerd in buffetvorm, waarbij onbeperkt thee en koffie zijn inbegrepen. 

14.00 – 15.00 uur: we wandelen met de V.V.V. gidsen door de stadskern van Kalkar 

Deze stad is in 1230 opgericht door de graaf van Kleef, kreeg haar stadsrechten al in 1242 en 

kende haar economische en culturele bloeitijd in de 15e en 16e eeuw.  

15.00-16.00 uur:  rondleiding door de St. Nicolaikirche*  

16.00 uur: afsluitend drankje op het marktplein. 

16.45 uur: vertrek met bus  naar Deurne. Aankomst ca. 18.00 uur op de markt in Deurne. 

 

*Bezoek aan een kerk is altijd afhankelijk van eventuele kerkdiensten die plaatsvinden. 
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Inschrijfformulier: 

 

Ondergetekende, 

Naam:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:…………………………………………………………………………………………huisnummer:………………… 

Postcode:……………………………………………..Woonplaats:……………………………………………………….. 

Telefoonnummer:……………………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Schrijft zich hierbij in voor de excursie op 18 oktober 2019, georganiseerd 

door de werkgroep wisseltentoonstellingen van Stichting Behoud Sint 

Willibrorduskerk. 

Dit inschrijfformulier is in te leveren tijdens openingstijden van de kerk bij de tafel van de 

kerkwachten of via mail te versturen naar: pjpvanerp@gmail.com.  

Het verschuldigde bedrag kan worden overgemaakt zodra deelname aan deze excursie is 

bevestigd door werkgroep Wisseltentoonstellingen. 

Deze bevestiging wordt bij voorkeur per e-mail gedaan; indien dit niet mogelijk is komt 

deze per post. In deze bevestiging vindt u nadere gegevens betreffende rekeningnummer 

en betalingsvoorwaarden. 

 

Datum:…………………………………………………………………………2019 

Handtekening: 

mailto:pjpvanerp@gmail.com

