
verbond der vlaamse academici v.z.w.

V.V.A.  afdeling Brussel

In samenwerking met het Doktersgild Van Helmont en Harno heeft het VVA Brussel het genoegen 
jullie uit te nodigen op haar 

Driedaagse uitstap naar NOORDRIJN-WESTFALEN  
 op zaterdag 29 april , zondag 30 april en maandag 1 mei 2017

We bezoeken de minder bekende steden  
ESSEN , MUNSTER en XANTEN 

onder het motto:
CULTUUR EN GASTRONOMIE

* Essen: cultuurstad met zijn Folkwangmuseum dat tot 1 van de meest gerenommeerde 
kunstmusea van Duitsland behoort, in 2010 culturele hoofdstad van Europa, uitgeroepen 
tot Unesco werelderfgoed met zijn 'Zeche Zollverein' als herkenningsteken van Essen en 
uithangbord van de industriële cultuur.

* Münster: stad van de 'Vrede van Münster', wetenschapsstad, sculpturenstad, een 
levendige stad met vele gezichten met idyllische pleinen en groene oasen, stad die haar 
1200 jaar geschiedenis levendig houdt.

* Xanten: stad van de Romeinen, het grootste Romeins openluchtmuseum van het 
noorden:het Archäologischer Park Xanten is gebouwd op de resten van Colonia Ulpia 
Traiana, Middeleeuws bedevaartsoord, stad van Siegfried en de Dom van Sint-Victor,  stad 
van het grote recreatiegebied Xanter Nortsee en Südsee.

Programma:
Dag 1 : 29 april 2017
8u: Vertrek vanuit Diegem naar Essen met luxe- autocar met ontbijt en cava onderweg.
( 225 km)
11u: Begeleid bezoek aan Essen.( Altes Synagoge,Dom, hoogste Rathaus van Duitsland)
13u: 2-gangenlunch in een lokaal restaurant in het stadscentrum: "Restaurant der Löwe".
15u: Begeleid bezoek aan het Folkwangmuseum voor moderne kunst.
17u: Busrit van Essen naar Munster.
18u : Inchecken in het 4-sterrenhotel "Hotel Europa" in de wijk Erphoviertal in het centrum 
van Munster.
19.30u: 3-gangendiner in het restaurant " Altes Gasthause Leve"
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Dag 2 : 30 april 2017
8.30u: Uitgebreid ontbijtbuffet
10u: Begeleid bezoek aan Münster.(  stadhuis met de Friedensaal, Dom, St-lambertuskerk)
12.30u: 2-gangenlunch in restaurant in het stadscentrum: "Restaurant Pfefferkorn"
14.30u:  Vertrek met de bus naar Brahmsche( 70km van Münster ) voor bezoek aan het 
Museum Varusschlacht met gids.( Hier werd in 1982 een site teruggevonden waar in het 
jaar 9 drie Romeinse legioenen werden uitgemoord in het Teutoburgerwoud= Varusslag. 
Hier werd de taalgrens vastgelegd tussen het Germaanse en het Latijnse gebied.)
19u: 3-gangendiner in restaurant" Gasthaus Schumacher"

Dag 3 : 1 mei 2017
8u: uitgebreid ontbijtbuffet
9u: Busrit naar Xanten (100km)
11u: Begeleid bezoek aan Xanten  
13u: 2-gangenlunch in restaurant " Götisches Haus"
Vrije namiddag in Xanten
16.30u : Vertrek van Xanten naar Diegem (215km)
19u: Voorziene thuiskomst

Dankzij de steun van de 3 verenigingen kunnen we deze unieke uitstap aanbieden aan de 
uitzonderlijke prijs van 555 euro ( single +40euro).
Inbegrepen: 
* heen en terugreis met luxebus voorzien van alle comfort
* 2 overnachtingen in het 4-sterrenhotel "Europa" met uitgebreid ontbijtbuffet
* Gidsen ( 4x)
*  Museumbezoeken (2x)
* 5 warme maaltijden met dranken inbegrepen

Inschrijven bij Dr. Christel Houthuys Kerktorenstraat 14 te 1831 Diegem
02/7204772 of christelhouthuys@skynet.be
Wij hebben 30 plaatsen die worden toegewezen op basis van datum van betaling van het 
voorschot van 250 euro pp voor 10 februari 2017 op rekeningnummer BE80 4300 0665 3177 van 
het VVA Brussel Prins Boudewijnstraat 128 te 1083 Ganshoren

Wij hopen jullie talrijk te mogen ontmoeten op deze uitstap.
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