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Daguitstap

Xanten
zondag 20 juni 2010
Beste vrienden,
In aansluiting op onze verkenning van het Romeinse Tongeren
gaan we opnieuw op zoek naar sporen van de Romeinse
aanwezigheid in onze contreien en wel in het charmante
Xanten, in Weselland in Duitsland. Dit historisch stadje,
ongeveer even groot als Herentals en zusterstad van Geel, is
op zichzelf al een gezellige wandeling waard. Maar de
voornaamste bezienswaardigheden in Xanten zijn het
Archeologisch Park met de gedeeltelijke wederopbouw van de
Colonia Ulpia Traiana, en het imposante nieuwe
Römermuseum (Duitse prijs voor de beste architectuur van het
jaar 2008). In het uitgestrekte archeologische park wordt,
door gedeeltelijke reconstructies op de ruïnes, het uitzicht van
het oude Colonia geëvoceerd. De tentoonstelling in het
museum slaat een brug van de intocht van de legioenen, via het
dagelijkse leven in de civiele stad, naar de ondergang ervan en
de inval van de Franken.
Onze gids ter plaatse is niemand minder dan stadsgenoot Rik Rossenbacker die ons wegwijs zal
maken zowel in het hedendaagse als in het historische Xanten.
We stappen alles af in een rustig wandeltempo; omdat er toch wat afstand moet afgelegd worden
raden we goed schoeisel aan. Wat het weer betreft : op alles voorzien.
Het programma van ons bezoek is als volgt :
8.00 u. Vertrek met de bus aan de parking van het zwembad Netepark, Vorselaarsebaan.
10.00 u. Aankomst in Xanten, gelegenheid tot nemen van verfrissing.
Gegidste wandeling door de stad tot 11.30 uur ; daarna vrije tijd.
12.00 u. Verzamelen aan de hoofdingang van de Dom voor een wandeling van ongeveer
10 minuten naar het archeologisch park.
12.15 u. Picknick in het park, waar drank kan verkregen worden.
13.00 u. Gegidste rondleiding in het park.
15.30 u. Gegidst bezoek aan de Grote Thermen.
16.00 u. Bezoek aan het Römermuseum (op eigen kracht).
17.00 u. De bus brengt ons terug naar het centrum waar we de Dom bezoeken.
17.45 u. Welverdiend avondmaal (aperitief - soep – hoofdgerecht –dessert) in gezellig
restaurant Hövelmann aan de Dom. Dit avondmaal is inbegrepen in de prijs.
Wil bij inschrijving specificeren wat je als hoofdgerecht kiest : boterasperges met
ham, scholfilet met spek of varkensmedaillon met peperroomsaus.
19.30 u. Vertrek naar Herentals, waar we rond 21.30 uur aankomen.
Kostprijs : leden : 47 € ; niet-leden : 50 € (dranken niet inbegrepen)
Deze uitstap was oorspronkelijk gepland voor 13 juni maar de verkiezingen hebben roet in het
eten gegooid. We hopen dat velen nog een gaatje in de agenda hebben op 20 juni.
Inschrijven vóór donderdag 3 juni 2010 door aanmelding bij één van volgende bestuursleden en
storten van de verschuldigde som op rekening 413-2091331-68 van Davidsfonds Herentals.
Maximum 50 deelnemers.
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