Busreis 1 september

Kulturerlebnis Xanten
In het jubileumjaar van Heemkundekring ‘Tilborch’ brengen wij op 1 september een bezoek aan het
‘Romeinse’ Xanten am Rhein. Deze dagreis belooft een bezoek vol Romeinse en middeleeuwse
verrassingen te worden.
Zo bezoeken we - onder begeleiding van Nederlandstalige gidsen - een archeologisch openluchtmuseum
over de Romeinse grensvesting en maken we een rondwandeling door Xanten. Naast ‘kijken’ valt er ook
volop ’te doen’. Uiteraard nemen we ruim voldoende tijd voor koffie/thee, lunch en avondmaaltijd.
Ochtendprogramma
Na aankomst geniet je van koffie of thee met koek in de Römische Herberg op het grondgebied van het
Archeologische park en het Römermuseum. Vervolgens tonen gidsen hoe het eraan toeging in een
Romeinse Provinciestad. Aan de orde komen de haventempel, het amfitheater, de stadsmuren en de
verdedigingstorens. Ook worden de woonruimtes, de handwerkhuizen en de scheepswerf getoond.
Antieke funderingen en moderne media laten ons zien hoe men zo’n 2000 jaar geleden leefde.
U krijgt een indruk van de ingangshal van de Grote Thermen uit die tijd. De vrijgemaakte ruïnes van de
Romeinse Badinrichtingen zijn verbazend mooi. Van de tijd van Caesar tot de Frankentijd proeven we de
geschiedenis van Xanten !
Middagpauze
Van 12.30 uur tot 13.45 uur gaan we terug naar de Herberg voor het middageten (warm).
Middagprogramma
De rondleiding gaat over in een zogenaamde Domführung. De dom St. Viktor, een vijfbeukige basiliek
met rijke kunstschatten, beheerst het stadsbeeld van Xanten en kent een rijke geschiedenis. In de 9e
eeuw werd een kerk gebouwd ter nagedachtenis aan Sint Viktor, een Romeinse legionair en een
Christelijke martelaar. In 1263 werd een begin gemaakt met de huidige dom. In 1544 was dit Godshuis
klaar.
Na deze rondleiding door de kerk volgt nog een wandeling door het oude centrum.
Om 16.00 uur kunt u op eigen gelegenheid nog zaken verder bekijken of gaan borrelen. Om 17.00 uur
vertrekken we naar Escharen bij Grave voor broodjes ham of kaas en koffie, thee, frisdrank et cetera bij
De Brouwmeester, waarna we om 18.30 uur terugrijden naar Tilburg.
Praktische informatie en tips
• Neem je paspoort of ander geldig ID-bewijs mee.
• 8.15 uur – vertrek vanaf parkeerterrein Boerke Mutsaers.
• 10.30 uur - kannetje koffie / potje thee met koek in Xanten.
• 20.30 uur - aankomst bij Boerke Mutsaers.
• Kosten: € 69,65 per persoon voor leden en hun partners. Introducées betalen € 73,65 per
persoon.
• Vergeet je camera niet!
• Voor nadere informatie: www.apx.lvr.de

•

Kom op 20 juni naar de lezingavond; dan krijgt u alvast een voorproefje aan de hand van
sprekende dia's.

Inschrijven
• Betaal uiterlijk op 5 augustus 2019 door overmaking van het totaalbedrag op IBAN:
NL85 INGB 0002 9207 12 ten name van Heemkundekring Tilborch.
Vermeld hierbij uw emailadres!
Keuze menu
Op 12 augustus ontvangt u van Theo Cuijpers per mail de keuzemenulijst. U kunt een keuze maken uit 4
opties. Maak hieruit uw keuze en stuur de lijst vóór 19 augustus terug naar hetzelfde mailadres (van
Theo Cuijpers).
Als het echt niet anders kan, dan per briefpost.
Graag tot 1 september!
Jan Sikkers, organisator excursies.

