kerstsfeer in het Ruhrgebied
met de afdeling Tienen gaan we naar Essen
Op zaterdag 3 december 2016 brengen wij een bezoek aan de kerstmarkt van Essen. We
blijven dus in de onmiddellijke buurt van vorige kerstmarkten die we bezochten: Duisburg,
Bochum en Oberhausen.
De Internationale Weihnachtsmarkt Essen is met zijn +/- 250 standen een van de grootste en
mooiste in Duitsland. Met 1000+1 geschenkideeën en culinaire specialiteiten uit verschillende
landen doet de Internationale Weihnachtsmarkt Essen zijn naam alle eer aan.
Je vindt er handgemaakte kribben, kunstvolle adventspiramiden en rookmannetjes, wassen
kaarsen en handgemaakt papier. Lebkuchen (kruidenkoeken), glühwein en liefdesappelen een wandeling op de kerstmarkt van Essen betekent ruiken en proeven. In overeenstemming
met zijn naam biedt de Internationale Weihnachtsmarkt Essen bovendien exotische
voorwerpen uit de hele wereld: beeldjes uit Afrika, kunsthandwerk uit Rusland, of metalen
schildjes voor de USA-fans.

Opstapplaatsen:
1. Leuven Tervuursevest 190 (= tegenover parking Bodart) om 07u30
2. Rotselaar rotonde Aarschotsesteenweg om 08u00
3. Tienen parking Carrefour Albertvest om 07u30

De prijs van het vervoer bedraagt 21,00 euro, kinderen tot 12 jaar 10,50 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 in één van de beste restaurants van de stad
en dit aan heel goede prijzen. U vindt de kaart in bijlage.

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 28
november 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 Essen”.
Uw reisleider: Benny Canderbeek 0476/20 63 07 (na 19u00 maar niet op maandag)
Elst 7 bus 7 te 3300 Tienen (Grimde)
e-mail: benny@canderbeek.net

