antwoordcoupon
Vul de antwoordcoupon in en stuur deze retour aan:
Vereniging Nederlandse Vestingsteden,Antwoordnummer 28505, 4940 WL Raamsdonksveer
Een postzegel is niet nodig.

Graag ontvang ik informatie over de steden:
Amersfoort

Bergen op Zoom

Brielle

Geertruidenberg

Gorinchem

Grave

Groenlo

Hellevoetsluis

Hulst

Naarden

Ravenstein/Megen

Weesp

Willemstad

Woudrichem

Zaltbommel

Vestingstedendagen en andere evenementen
Lange afstand fietsroute

Watersportroute

Algemene informatiefolder
Naam

man       vrouw

Straat

Nummer

Postcode en woonplaats
E-mail adres
Ik wens in de toekomst op de hoogte gehouden te worden van de activiteiten in de steden.
Ik wil bovenstaande informatie graag digitaal ontvangen

Bezoek onze website met tips en informatie:

www.vestingsteden.nl

Vereniging Nederlandse Vestingsteden
Postbus 10.001 - 4940 GA Raamsdonksveer - info@vestingsteden.nl

Nederlandse

Vestingsteden

ROEMRUCHT KRIJGSVERLEDEN
N e d e rland heeft door de eeuwen heen te maken gehad met vele indringers.
Al deze ongewenste bedreigingen en overheersingen hebben een blijvende stempel
g e d ru kt op ons land. Met name op de steden die een functie hadden in onze
l a n d s verdediging: de Nederlandse Vestingsteden.

Vestingsteden zijn steden die van
de 15e tot de 18e eeuw versterkt
werden met muren, wallen, bastions
en andere verdedigingswerken.
Deze moesten de burgerbevolking
beschermen tegen aanvallen van
buitenaf. In een aantal Nederlandse
vestingsteden zijn deze verdedigingswerken nog goed bewaard
gebleven.
Ga het zelf maar eens bekijken
en vooral beléven. De Nederlandse
Vestingsteden zetten hun poorten
wagenwijd voor u open.

Perfect dagje of weekendje uit voor jong en
oud
Heerlijk uitwaaien en genieten van een weids uitzicht
tijdens een wandeling over de vestingwallen. En
daarna onderuitgezakt op een terras in de binnenstad, onder het genot van een hapje en een drankje,
uw ogen laten glijden over imposante monumentale
panden en eeuwen-oude geveltjes.
Slenteren door smalle straatjes vol antiekwinkeltjes
en knusse galeries. De kruitdampen als het ware
opsnuiven bij één van de vele historische kanonnen
die in elke vestingstad te vinden zijn.

De poorten staan wagenwijd open

In de Nederlandse Vestingsteden
valt nog véél méér te zien en te
beleven. Surft u maar eens naar
www.vestingsteden.nl. Hier kunt u
terecht voor informatie over attracties, evenementen, arrangementen en
nog veel meer.
Of bestel via de antwoordcupon
gratis informatie over de
Nederlandse Vestingsteden. Ook
dit staat boordevol tips voor een
onvergetelijk dagje of weekendje
uit.
Wilt u meer nieuws over de
Vestingsteden ontvangen? Meldt u
zich dan aan voor onze Nieuwsbrief
op: www.vestingsteden.nl

De Vestingsteden waren door hun stadswallen en
-poorten in vroegere tijden hermetisch afgesloten
van de buitenwereld.
Gelukkig kunt u vandaag de dag rustig binnenwandelen en genieten van de schoonheid en charme van
de Nederlandse Vestingsteden.

Of breng een bezoek aan de Nederlandse
Vestingsteden tijdens één van de vele evenementen
die jaarlijks georganiseerd worden en ervaar aan
den lijve hoe het er vroeger ten tijde van oorlog én
vrede aan toe ging.
De Nederlandse Vestingsteden hebben ieder zo hun
eigen verhalen en historisch verleden. In de vestingsteden kunt u dit verleden nog op vele plekken
ervaren en de verdedigingswerken in volle glorie
aanschouwen.

