
Zesdaagse LGOG Studiereis 2012 naar Sussex (Zuid-Engeland) 

 

Na onze succesvolle reis naar Kent van drie jaar geleden is ook voor 2012 een Engeland-reis 

gepland. Ditmaal bezoeken wij de graafschappen Oost- en West-Sussex. Reeds lang voor 

onze jaartelling was Sussex bewoond. De archeologie levert daarvan de bewijzen. Op een 

aantal plaatsen zijn goed geconserveerde heuvelforten uit de IJzertijd nog altijd zichtbaar. 

Sussex was al vroeg na de verovering door de Romeinen een van de meest geromaniseerde 

gebieden in Engeland. De villa te Fishbourne illustreert dat. De verovering door de Romeinen 

gaf een wending aan de Britse geschiedenis, evenzo de verovering door de Normandiers in 

1066. De allesbepalende veldslag vond plaats bij Hastings-Battle en ook dat ligt in Sussex. 

Prachtige tuinen, imponerende kastelen en kathedralen zijn er eveneens te bewonderen. 

 

Eerste dag: heenreis 
De eerste dag is een reisdag. Er zijn geen excursies gepland. Uiteraard zijn er onderweg 

voldoende sanitaire stops. In Calais worden wij met de veerboot overgezet. Tijdens de 

overtocht is er gelegenheid de lunch te gebruiken. Vanaf Dover zetten wij onze tocht voort 

naar het Hydro Hotel in Eastborne. Ons typisch Engelse hotel ligt aan het einde van de 

kustboulevard. Het hotel beschikt over een mooie tuin met uitzicht op zee.  

 

Tweede dag: Pevensey Castle, Hastings Battle, Great Dixter. 
Wij bezoeken ‘s morgens Pevensey Castle, een Romeins kustfort dat in 293 werd gebouwd als 

versterking om de Saksen te weren. Willem de Veroveraar gebruikte het fort in 1066 als zijn 

bruggenhoofd. Tijdens de Middeleeuwen werd binnen de omwalling een burcht gebouwd. 

Nog tijdens de Tweede Wereldoorlog was Pevensey 

Castle opgenomen in de verdedigingslinie tegen de 

nieuwe ‘Saksen’, de Duitsers. Vervolgens rijden wij 

door naar Battle, waar de befaamde veldslag 

plaatsvond, waar de Angelsaksen onder hun koning 

Harold verslagen werden door hertog Willem van 

Normandië. De slag bij Hastings veranderde de loop 

van de Engelse geschiedenis diepgaand. Het slagveld 

is heden een historisch monument en niet te 

betreden, maar er loopt een wandelroute omheen. 

Tekstborden geven voldoende uitleg. In de abdij, die 

later ter plaatse gebouwd werd, is een klein museum gevestigd dat verdere informatie geeft 

over de veldslag. Wij gebruiken de lunch in Battle. 

In de namiddag bezoeken wij de Arts and Craftstijl tuin van Great Dixter, die door vader 

Nathaniël en zoon Christopher Lloyd († 2006) werd aangelegd bij een zestiende-eeuws 

Tudorhuis. Daarna is er zo mogelijk nog tijd om Bodiam Castle te bezoeken. De laat-

Middeleeuwse waterburcht ziet er imposant uit, maar was waarschijnlijk eerder een 

buitenhuis. 

 

Derde dag: Wilmington, Sheffield Park, BrightonNa een copieus Engels ontbijt nemen we 

plaats in de bus en rijden naar de ‘lange man van Wilmington’: een reuzegestalte die in de 

kalk van een heuvel zichtbaar is. Over de ouderdom tasten de geleerden in het duister. Maar 

wie in de buurt is, mag deze reus niet missen. Ons hoofddoel ’s morgens is Sheffield Park. De 

beroemde achttiende-eeuwse tuinarchitect Lancelot ‘Capability’ Brown maakte het eerste 

ontwerp voor deze landschapstuin met zijn vijvers, die middels watervalletjes in elkaar 

overlopen. Tal van aparte bomen en heesters en verrassende doorkijkjes nodigen uit tot een 

wandeling. Wij lunchen in Sheffield Park. Na de lunch rijden wij naar de kustplaats Brighton 

om het oosters aandoende Royal Paviljon te bezoeken, dat in zijn huidige vorm tussen 1815 

 

 

 

 



 

 en 1822 tot stand kwam en een lustoord 

was van kroonprins Georg, sedert 1820 

koning Georg IV. Wellicht is er nog tijd 

voor een wandelingetje in Brighton.  

 

 

 

 

 

 

 

Vierde dag: Fishbourne Roman Palace en Chichester 
’s Morgens rijden wij naar Fishbourne, dat vlakbij Chicester gelegen is. Hier zijn in een 

museale context de resten te bewonderen van een van de grootste en fraaiste Romeinse villa’s, 

die tot dusverre in Engeland gevonden is. Voor wie de villa, die vanwege zijn omvang en luxe 

paleis heet, gebouwd werd, is onzeker. Maar 

het moet een vooraanstaand man zijn geweest. 

Vooral de mozaïeken zijn een bezoek waard. 

Voor de lunch rijden wij naar Chichester 

(Noviomagus Regnensium), de hoofdstad van 

West-Sussex. De stadskern is nog grotendeels 

omgeven door de oude Romeinse omwalling. 

Wij bezoeken de romano-gotische kathedraal, 

die door de  kunstminnende deken Walter 

Hussey in de vorige eeuw van diverse 

kunstwerken is voorzien. Er is onder meer een 

venster van Marc Chagall te bewonderen. De 

privécollectie van Hussey is thans eigendom van de stad en te bezichtigen in ‘Pallant House’. 

Na de lunch is de rest van de middag ter vrije besteding in Chichester. 

 

Vijfde dag: Arundel en Petworth House 

Het prachtige kasteel van Arundel, eigendom van de hoogadellijke familie Howard, staat ’s 

morgens op het programma. Wij bezoeken alle interessante kamers en exquis ingerichte zalen. 

Het kasteel is omgeven door een fraai park. Via het park is ook de grafkapel van de familie te 

bezoeken. Deze ruime kapel met zijn 

gebeeldhouwde praalgraven is katholiek, terwijl de 

er tegen gebouwde kerk anglicaans is. De familie 

Howard is namelijk altijd katholiek gebleven. Lord 

Philip Howard is in de Tower gestorven, omdat hij 

het katholieke geloof niet wilde afvallen. Hij werd in 

1970 heilig verklaard. In de negentiende eeuw werd 

door Lord Henry Howard op het hoogste punt van 

Arundel een grootse, katholieke parochiekerk 

gebouwd. De kerk werd in 1965 tot kathedraal van 

het bisdom Arundel-Brighton verheven. De kerk is 

op eigen gelegenheid te bezoeken. Wij lunchen in 

Arundel. 

’s Middags bezoeken wij Petworth House, een zeventiende-eeuws landhuis, dat omgeven is 

door een landschapstuin van Capability Brown en dat een prachtige collectie oude kunst 

bevat. Er is met name veel werk van William Turner te zien. U bent vrij om kunst te kijken of 

in de tuin te wandelen, of beide natuurlijk! 

 

 

 



Zesde dag: terugreis naar Limburg 

Wij verlaten ’s morgens Eastborne en rijden naar Folkstone. Wij gaan daar (om tijd te 

besparen) via de Kanaaltunnel terug naar Calais. U ontvangt een lunchpakket. Na het 

afscheidsdiner in de omgeving van Maastricht zet de bus iedereen weer af bij de 

instapplaatsen. 

 

Al met al een afwisselend en interessant programma. Wij hopen, dat U ook dit jaar met 

ons meegaat! 

 

De reisleiding behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma door te voeren. 

 

Wanneer?  

Reis 1 :  1-6 mei 2012 

Reis 2 : 15-20 mei 2012 

Reservereis 3 : 12-17 juni 2012 

Reis 4*: 26 juni - 1 juli 2012 

 

* Reis 4 heeft een afwijkend programma met meer nadruk op archeologie. Archeologisch 

reisleider is Jean Pierre de Warrimont. Het programma blijft hetzelfde als bij de reizen 1, 2 en 

3. Maar voor de archeologisch geïnteresseerde valt er iets te kiezen : 

Tweede dag: ‘s avond is het hotel een lezing over de geschiedenis van Sussex verzorgd door 

de Sussex Archeological Society. 

Derde dag: in de omgeving van Sheffield Park wordt een bezoek gebracht aan de plaats waar 

de zogenaamde Piltdown Mens gevonden zou zijn. 

Vierde dag: op de vrije middag bezoeken de archeologen de Valdoe-groeve bij Goodwood, 

waar bewoningsresten van een ½ miljoen jaar oud gevonden zijn.  

Vijfde dag: terwijl Arundel Castle wordt bezocht, rijden de archeologen naar het 

voorhistorische heuvelfort Cisburry Ring. 

 

Degenen die aan het archeologisch programma van de vierde reis deelnemen, dienen 

extra goed ter been te zijn en te zorgen voor goed schoeisel. 

 

Prijs?: € 750,= per persoon op basis van een tweepersoonskamer. Reissom eenpersoonskamer 

€ 850,00. 

Inbegrepen : reis per luxe touringcar van de firma Ghielen met airconditioning, toilet en bar. 

Logies op basis van halfpension (ontbijt en 3 gangenmenu) en afscheidsdiner op de laatste 

reisdag. Alle entrees, gidsen en fooien. 

 

Opstapplaatsen: (onder voorbehoud) Venlo, Roermond en Maastricht. 

 

Reisleiding: Antoine Jacobs, Joke Jongeling-Rooth, Lita Wiggers, Manna Majoor-van 

Eijndhoven, Jean-Pierre de Warrimont en Henk Boersma. 

Tekst: Antoine Jacobs   

      
 
 
 
 
 
 

    
 



Algemene Voorwaarden deelname studiereizen LGOG (versie december 2011) 
 

Deelname 

1. Deelname aan de Studiereizen van LGOG staat alleen open voor leden LGOG. 
2. Bij het samenstellen van de reisprogramma’s wordt er vanuit gegaan dat de deelnemers goed ter been 
 zijn (geen rollators). 
3. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart. 
 
Inschrijving            

1. Inschrijving voor deelname geschiedt door invulling en ondertekening van het Inschrijfformulier. 
2. Gelijktijdig met de inschrijving dient de volledige reissom per persoon te worden voldaan i.v.m.                
            afdekking valutarisico. 
3. Junior-leden LGOG (leden jonger dan 26 jaar) genieten een korting van 25% op de reissom. 
 
Inschrijvingsprocedure 
1. Per kamer dient slechts één Inschrijfformulier te worden ingediend. 
2. Deelnemers die een voorkeur hebben om samen met anderen te reizen kunnen dat kenbaar maken.   
 Voor zover mogelijk zal daarin worden voorzien. 
3. Het Inschrijfformulier dient vóór de daarop gestelde datum in bezit te zijn van Bureau-LGOG. 
4. De betaling dient eveneens uiterlijk op de daarvoor gestelde datum aan Bureau-LGOG te zijn voldaan.  
5. Inschrijving na de sluitingsdatum blijft mogelijk op basis van beschikbaarheid. 
6. Binnen 2 weken na de sluitingstermijn wordt de reisindeling aan de deelnemers bekend gemaakt.  
 
Annulering 
1. Deelnemers aan de studiereizen wordt dringend aangeraden om een annuleringsverzekering, een bagage- en  
 een ongevallenverzekering af te sluiten. 
2. Annuleringen dienen schriftelijk te geschieden aan Bureau LGOG. 
3. Bij annulering tot zes weken vóór aanvang van de toegewezen reis wordt 90% van de reissom gerestitueerd. 
4. Bij annulering binnen zes weken vóór aanvang van de toegewezen reis wordt géén restitutie van de reissom 
 verleend. 
 
Vrijwaring 
1. Deelname aan de reis geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemers. 
2. De reisleiding en LGOG is onder alle omstandigheden gevrijwaard van (financiële) aanspraken of anderszins 

door en vanwege deelname aan de reis. 
3. LGOG is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: 

 - tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst die zijn toe te schrijven aan de reiziger; 
 - handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de reisoverkomst betrokken derden; 

- tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst die te wijten zijn aan een gebeurtenis die 
LGOG of degene van wiens hulp LGOG bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikmaakt, in 
redelijkheid niet konden voorzien of verhelpen. 
- tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst die te wijten zijn aan overmacht. Onder  
overmacht wordt verstaan abnormale en niet voorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van  
degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden 
worden vermeden. Weersomstandigheden en ijssituaties behoren uitdrukkelijk tot dit soort omstandigheden. 

4. LGOG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekeringen 
dekking plegen te verschaffen. 

 
Slotbepalingen 
1. Bij onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook behoudt de Commissie Studiereizen LGOG  i.c. 
 de reisleiding zich het recht voor te handelen naar eigen inzicht. 
2. Het programma van de reizen is steeds onder voorbehoud. 
3. Met deze Algemene Voorwaarden vervallen alle vorige edities. 
4. Door het ondertekenen van het Inschrijfformulier geeft u te kennen deze Algemene Voorwaarden te 
 hebben gelezen en geaccepteerd. 


