kerstsfeer net over de grens in Duitsland
met de afdeling Tienen gaan we naar Aachen
Op zondag 7 december 2014 brengen wij een bezoek aan de kerstmarkt van Aachen, een stad in de
deelstaat Noordrijn-Westfalen met 240.086 inwoners, met een lange geschiedenis en een beroemde
Dom. De Dom is nog steeds het meest opmerkelijke gebouw van de stad en maakt deel uit van de
palts van Karel de Grote. (Een palts is een niet verdedigbare koninklijke verblijfplaats in een geheel
van residenties dat als een netwerk over het Frankenrijk en -later- het Duitse Rijk verspreid lag. Het
woord is afgeleid van het Latijnse palatium dat ‘paleis’ betekent). De Dom van Aachen was in 1978
het eerste Duitse monument op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Je kan er het graf en de
schatkamer van Karel de Grote bezoeken.
De kerstmarkt van Aachen, dat betekent de charme van feestelijke kerstkraampjes in de omgeving van
de Dom en het stadhuis. Ieder jaar opnieuw tijdens de periode voor Kerstmis veranderen de pleinen en
steegjes in de omgeving van het stadhuis in een sfeervol paradijs van schitterende lichtjes en prachtige
kleuren, feestelijke klanken en verleidelijke geuren. De charme van de feestelijk en liefdevol
opgebouwde kerstkraampjes betovert kleine en grote kinderen; het uitgebreide aanbod aan mooie en
originele, degelijke en kostbare voorwerpen laat kleine en grote hartenwensen in vervulling gaan.
Geen wonder dus dat de Aachense kerstmarkt voor alle inwoners en fans van Aachen al lang een
absolute "must" is geworden.

Opstapplaatsen:
1.
2.
3.
4.

Leuven Tervuursevest 190 (= tegenover parking Bodart) om 9u00
Rotselaar rotonde Aarschotsesteenweg om 9u30
Tienen parking Carrefour Albertvest om 9u30
Bekkevoort carpoolparking Staatsbaan brug E314 om 9u45 (samenvoegen reizigers)

De prijs van het vervoer bedraagt 15,00 euro, kinderen tot 12 jaar 7,50 EUR.
Om zeker te zijn van een warm middagmaal kunt u zich een plaats laten reserveren in een
restaurant dat ik reeds heb uitgekozen. U bent uiteraard vrij te kiezen of u al dan niet van
deze dienst gebruik wenst te maken, maar gezien de drukte tijdens de kerstmarkten is het toch
wel aan te raden. U kan dit jaar à la carte kiezen.

Afrekenen maaltijd en drank in het restaurant bij de kelner !
U moet evenwel nu reeds te kennen geven of u al dan niet plaats(en) wil reserveren en het
juiste aantal meedelen. Uw inschrijvingsformulier had ik graag ten laatste op maandag 1
december ontvangen. Indien u tot de laatste dag wacht, gelieve dan cash te betalen. Anders
kunt u op mijn rekening met IBAN-nummer BE39 4346 2281 9119 en BIC-code
KREDBEBB ten name van Benny Canderbeek overschrijven.
Bij uw betaling vermeldt u als mededeling “kerstmarkt Aachen”.
Uw reisleider: Benny Canderbeek 0476/20 63 07 , 016/78 85 61 (na 19u00 maar niet op maandag)
Van Audenhovestraat 91 te 3300 Tienen (Hakendover)
e-mail: benny@canderbeek.net

