
         

 

Romantische en nostalgische kerstsfeer aan de Moezel -  

met Vlaams Belang Tienen gaan we naar TRIER 
 

Op zaterdag 15 december 2018 brengen wij een bezoek aan de kerstmarkt van Trier.  

 
De stad Trier ligt op de rechteroever van de Moezel en telt meer dan 100.000 inwoners. 

De Romeinse monumenten, de Dom en de Onze-Lieve-Vrouwekerk zijn sinds 1986 geklasseerd als UNESCO 

werelderfgoed.  

De opdracht tot de bouw van de stad werd gegeven door de Romeinse keizer Augustus in 16 v.Chr. De stad 

heette oorspronkelijk Augusta Treverorum en was bedoeld als hoofdstad van de Romeinse provincie Belgica 

Prima. Gedurende enige tijd was Trier de hoofdstad van het hele West-Romeinse Rijk.  

Een historisch monument in de stad is de 2e-eeuwse Porta Nigra, de best bewaarde Romeinse stadspoort ten 

noorden van de Alpen. Er zijn nog verschillende andere monumenten uit de Romeinse tijd, bv. de Basilica, de 

Keizerthermen, de Barbarathermen en het amfitheater. Ook uit latere perioden heeft Trier veel monumenten, 

waaronder de 11e- tot 18e-eeuwse Dom waarvan de bouw reeds in de 4e eeuw begon, en vele andere kerken.  

Trier is een centrum van wijnhandel en heeft een belangrijke functie als winkelcentrum voor een grote regio. 

Trier is ook bekend als geboorteplaats van Karl Marx. Zijn geboortehuis is sinds lang ingericht als museum: het 

Karl Marx-huis.  

 
In 95 versierde houten marktkramen vindt u een ruime keuze aan kerstartikelen, houten speelgoed, kaarsen, 

handgeblazen en gegraveerd glaswerk, cadeautjes, aardewerk en nog veel meer. 

Voor de inwendige mens wordt ook gezorgd: braadworsten, aardappelpannenkoeken, zoetigheden, warme thee 

en gekruide warme wijn, en andere typische gerechten uit de streek. 

Trier heeft een schilderachtige kerstmarkt midden op een middeleeuwse marktplein in het zicht van de imposante 

Dom kerk. 

De verschillende winkelstraten rond de markt zijn ook weeldig verlicht. 

De kerstmarkt zelf is een klassieke kerstmarkt zoals de andere markten, maar de Romantische gebouwen rond de 

markt maakt het wel iets bijzonder.     

 

Opstapplaatsen: 

 

1. Rotselaar rotonde Aarschotsesteenweg om 07u30  

2. Leuven Tervuursevest 190 (= tegenover parking Bodart) om 08u00 

3. Tienen carpoolparking Rommersom E40 om 08u45  

 

De prijs van het vervoer bedraagt 26,00 euro, kinderen tot 12 jaar 13,00 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 à la carte kiezen uit het aanbod van regionale en seizoensgebonden 

gerechten, alsook van een aantal Russische specialiteiten!  

 

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.  Opgelet: het restaurant verwacht veel volk tijdens de kerstmarkt. 

Ik zou dan ook graag hebben dat wie reserveert, ook effectief meegaat en niet ter plaatse 

van gedacht veranderd, zodat ze niet voor niets ons plaatsen vrijhouden.  

Uw inschrijvingsformulier had ik graag ten laatste op maandag 10 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 Trier”. 

 
Uw reisleider:  Benny Canderbeek 0476/20 63 07 (na 19u00)  

Elst 5 bus 6 te 3300 Tienen (Grimde) 

  e-mail:  benny@canderbeek.net 


