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Nieuwsbrief nr. IX//2

Guten Morgen!
Aachen/Aken, de Domstad van Duitsland, de stad van Karel de Grote en daarom ook wel eens keizerlijk
Aken genoemd, de stad die je moet bezocht hebben en dat waarschijnlijk al eens gedaan hebt, misschien
wel tijdens de eindejaarsperiode met een der mooiste kerstmarkten van Duitsland (top 10). Op vrijdag 19
oktober bieden wij jullie een bezoek aan met een heel gevarieerd programma: in de voormiddag
begeleidt een gids ons door de historische Altstad, in de namiddag bewonderen we de twee parels van
Aken: Dom en Domschat, ook weer met gids. Als je het dan nog niet beu bent, mag je op eigen houtje
nog wat rondneuzelen. En om het allemaal nóg plezanter te maken: onze dames kunnen/mogen mee!
Het programma:
08.00 uur: vertrek Carrefour
10.00 uur - 11.30 uur: geleide wandeling historische Altstad
12.00 uur - 14.00 uur: lunchtijd
14.00 uur - 15.30 uur: geleid bezoek Dom en Domschat
15.30 uur - 17.30 uur: “Loslopend Wild”
17.30 uur: huiswaarts
Hoe deelnemen?
1. Stort vóór 8 oktober -uiterste datum!- 68 € op de vertrouwde rekening 068-8915154-08 of
IBAN BE63 0688 9151 5408 GKCCBEBB, Koperen Passer, Leuvenselaan, 60, 3300 Tienen,
met vermelding: U 09 02
2. Bevestig uw deelname bij Pierre via e-mail of GSM; signaleer ook je niet-deelname!

Ter info:
Ondanks het feit dat Aken door de eeuwen heen meerdere keren is verwoest door brand en tijdens de
Tweede Wereldoorlog zwaar is gebombardeerd, is het historische deel van de stad nog bijzonder
authentiek. Het stadhuis en de Dom met de schatkamer stammen uit de achtste eeuw en werden gebouwd
in opdracht van Karel de Grote, die, aangetrokken door de weldadige bronnen, tijdens zijn bewind van
Aken het culturele en intellectuele centrum van zijn rijk maakte. De Dom, waar maar liefst 30 prinsen tot
Rooms-Duits koning werden gekroond, staat al sinds 1978 als eerste Duits monument op de Unesco
Werelderfgoedlijst. In het nieuwste stadsmuseum, het Centre Charlemagne, wordt de geschiedenis van
Karel de Grote en de ontwikkeling van de stad belicht. Vergeet ook niet “kennis te maken” met dat andere
symbool van Aken: de Printen! Je vindt ze in allerlei soorten en vormen in talloze winkeltjes! En voor de
dames (en heren?) is Aken met zijn ontelbare boetiekjes natuurlijk een echte schatkamer! En wie eens
naar het oudste nog steeds bestaande restaurant van Aken wil (1698), moet beslist eens naar “Im Knipp”
even buiten het historisch centrum op ongeveer vijf minuten lopen van de Dom. Onder de ontelbare
koperen en tinnen potten en pannen aan de muur, smaken de heerlijke streekgerechten precies nog beter!
Hebben we het dan gehad? Bijlange niet, maar de rest zullen de gidsen ons wel vertellen, als je tenminste
meegaat natuurlijk!
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