kerstsfeer aan de Rijn
met de afdeling Tienen gaan we naar Bonn
Op ZONDAG 9 december 2012 brengen wij een bezoek aan de kerstmarkt van Bonn,
de voormalige hoofdstad van het voormalige West-Duitsland met ca. 325.000 inwoners.
Zoals elk jaar vindt de kerstmarkt van Bonn plaats tussen sfeervol verlichte gevels en in
feestelijke decors op de Münsterplatz, de Bottlerplatz, de Friedensplatz, de verbindingen
Vivatsgasse en Windeckstraße en nieuw ook in de Poststraße.
De kerstmarkt van Bonn is één van de grootste en de mooiste van het Rijnland; u vindt er ca.
180 kraampjes met een zeer uitgebreid aanbod. Op de Friedensplatz staat ook een ijspiste van
280 m2.
In het centrum zijn verschillende mooie monumenten te zien. Het centrale marktplein wordt
gedomineerd door het in pastelkleuren beschilderde Altes Rathaus. Rondom de markt
bevinden zich smalle straten en stegen. Ze zijn onderdeel van één van de grootste stedelijke
voetgangerszones van Duitsland. In deze omgevingen bevinden zich diverse monumenten,
waaronder enkele oude kerken. Voor de franciscanen is de gotische Remigiuskirche uit 12741317 gebouwd. De Namen-Jesu-Kirche, een jezuïtenkerk uit 1686-1717, is een ontwerp van
Jacob de Candreal. De interessantste kerk van Bonn is de laat-Romaanse Münster St. Martin.
Een ander gezichtsbepalend monument in het centrum is de voormalige residentie van de
keurvorsten van Keulen. Sinds 1818 is de in hetzelfde jaar gestichte universiteit hier
ondergebracht.
De aan de Münsterplatz gelegen Domkerk St. Martin behoort tot de belangrijkste laatRomaanse bouwwerken in de regio Noord-Rijnland-Westfalen. Het klaverbladvormige
grondplan is typerend voor de Romaanse bouwstijl uit de twaalfde eeuw in het Rijnland.
Het in het centrum gelegen Beethoven-Haus is het geboortehuis van Ludwig van Beethoven
(1770-1827). Het achttiende-eeuwse huis in barokstijl is voorzien van een charmant
binnenhofje. De beroemde componist heeft hier gewoond totdat hij de stad definitief verliet op
tweeëntwintigjarige leeftijd (1792).
Ook modieuze boetieks, traditionele speciaalzaken en exclusieve winkels, moderne
warenhuizen, aparte shops zijn er in Bonn in overvloed.
Maar wist u dat Bonn al sinds 1967 het grootste aaneengesloten voetgangersgebied
van Duitsland heeft? Talrijke zaken volgen elkaar op in smalle steegjes, waartussen zich
pleinen met kroegen en lunchrooms openen.
Bovendien is zondag 9 december tussen 13 en 18u een “koopzondag” en zijn alle winkels
geopend; ook de shopping-liefhebber zal dus aan zijn trekken komen.

Opstapplaatsen:
1. Leuven bushalte Cafe Rejean Tiensepoort om 7u00
2. Leuven Tervuursevest 190 (= tegenover parking Bodart) om 7u00
3. Rotselaar rotonde Aarschotsesteenweg om 7u30
4. Tienen parking Carrefour Albertvest om 7u30
5. Bekkevoort carpoolparking Staatsbaan brug E314 om 8u00 (samenvoegen reizigers)

De prijs van het vervoer bedraagt 19,00 euro, kinderen tot 12 jaar 9,50 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 kunt 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 3
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
KRED BE BB ten name van Benny Canderbeek overschrijven.
Bij uw betaling vermeldt u als mededeling “kerstmarkt Bonn”.
Uw reisleider: Benny Canderbeek 0476/20 63 07 , 016/78 85 61 (na 19u00)
Van Audenhovestraat 91 te 3300 Tienen (Hakendover)
e-mail: benny@canderbeek.net

