
 
DAGTOCHT WUPPERTAL EN 
BERGISCHE LAND  
OP WOENSDAG 2 MEI 2018 
 
Aan de leden van de KBO  
 
We hebben weer een mooie dagtocht samengesteld, voor elk wat wils.  
 
Ook dit jaar gaat onze dagtocht richting Duitsland, naar de stad Wuppertal, waar we met de 
zweeftrein, de Kaiserwagon een tocht maken boven de stad o.l.v. een gids. Na de lunch gaan 
we met deze gids met de bus een rondrit maken door het Bergische land. 
 
Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 
08.45 uur vertrek Broekhuizenvorst bij bushalte kerk 
08.50 uur vertrek Broekhuizen bij de kerk 
 
10.45 uur: Aankomst in Wuppertal bij het startpunt van 
de Schwebebahn in Ortsteil Vohwinkel.  
Er is hier een moderne lift aanwezig 
11.00 uur Start van de tocht van ruim een uur met de 
zweeftrein  in de speciale Kaiserwagon. Hier krijgen we 
koffie met Butterkuchen. Een Nederlandse gids zal ons 
aan boord uitleg geven.  
 
 
13.00 uur - 13.15 uur  Bergische koffietafel in Solingen Burg 
 

 
14.15 uur  Aanvang rondrit door het 
heuvelachtige Bergische Land. Ook hier zal onze 
Nederlandse gids ons begeleiden. Halverwege een 
pauze en even vrije tijd bij het pittoreske Schloss 
Burg, een mooi toeristisch plaatsje. 
 
17.00 uur Aanvang terugreis 
 
 
 

18.45 uur: Heerlijk driegangen diner te Velden bij Hostellerie Maasduinen aan de Markt 
 
Rond 21.00 uur zijn we dan weer terug in Broekhuizen en Broekhuizenvorst 
 
Voor deze geheel verzorgde dagtocht ( incl. reisverzekering) vragen wij een eigen 
bijdrage van € 62,50 p.p. U kunt zich opgeven tot zondag 1 april 
We hebben een bus van 54 personen ( 53+ gids). Mocht de bus vol zijn, dan kunt U zich op de 
reservelijst laten zetten. 
 
Opgeven voor Broekhuizen / Broekhuizenvorst kan telefonisch bij: Paula Keltjens, Toon 
Peetersstraat  9, Broekhuizenvorst, telefoonnummer 4632423 of per e-mail paula.keltjens@ziggo.nl  
Ook kunt u zich natuurlijk persoonlijk aanmelden.  
Uw aanmelding is pas definitief wanneer de betaling van de € 62,50 per persoon is ontvangen. 
Betaling kan contant of per bank NL83 RABO 01092.02.325 t.n.v. de KBO-afdeling 
Broekhuizen/vorst 
 
We gaan naar Duitsland, dus denk aan een geldig legitimatiebewijs. 
 
De reiscommissie 
Mien Colbers en Twan Smits 


