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Zaterdag 20 April  heeft de grote excursie naar Xanten plaats. Hier volgt het dagprogramma:

9.00 u.  Vertrek per bus vanaf de voorkant  van het station  te Tiel( de zuidzijde).
11.00 u. Koffie/thee in restaurant Neumaier. Een stuk “Blechkuchen”  met slagroom,  
12.00-13.00 u. Stadswandeling o.l.v. 2 Nederlands sprekende gidsen.
13.00-14.30 u.  Uitgebreide broodmaaltijd in hotel-restaurant  Neumaier: broodjes, brood, boter, 

worst, ham, kaas, Nederlandse vleeskroketten, ongelimiteerd koffie, thee en melk. 
14.30-15.30 u. Bezoek  aan de Dom van Xanten. Een gids Nederlands sprekend, tweede gids 

Duitstalig. 
16.00 –17.00 u.  Bezoek aan het beroemde archeologische park van Xanten: de reconstructie van de 

Romeinse stad Colonia Ulpia Traiana. Drankje in de Romeinse herberg als afsluiting.
 Vertrek van de bus naar het stationsplein te  Tiel
17.30-19.00 u. Terugreis naar Tiel –station.
 

Colonia	  Ulpia	  Traiana
	  
Ten tijde van de Romeinen was Colonia Ulpia Traiana een van de 
belangrijkste steden in de Germaanse provincie. Vandaag de dag 
liggen de restanten slechts enige centimeters onder het maaiveld. 
Een groot  geluk voor de archeologie. Tijdens de bloeitijd van de 
stad woonden er meer dan 10.000 mensen. 
Het  dagelijks leven is af te leiden uit de sporen in de bodem. 
Hoogwaardige muurschilderingen, vloerverwarming, kostbare 
meubels en duur bestek sierden de huizen van de welvarende 
Romeinen. Ontelbare originele vondsten uit  de opgravingen geven 
een beeld van het  leven in een stad aan de grens van het  Romeinse 
Rijk.
Het  archeologische park omsluit  tegenwoordig bijna de totale 
oppervlakte van de antieke stad. 
De haventempel, het indrukwekkende amfitheater, de torens en de 
thermen komen tot  in de kleinste details overeen met hun antieke De Dom in Xanten



voorbeelden. De gebouwen zijn op de oorspronkelijke plaats in maatstaf 1:1 met identieke materialen 
nagebouwd, waardoor u een goede indruk krijgt van het Romeinse stadsbeeld.
 
Wilt u dit niet missen?  Meldt u dan aan door 40 € te storten op girorekening 4240023 ten name van 
Oudheidkamer Tiel, de Wingerd, 4003 EP Tiel onder vermelding “ Excursie Xanten.” 
Introducés zijn€  55,- verschuldigd. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk vrijdag 12  april.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJFSTROOK VOOR DE GROTE EXCURSIE NAAR XANTEN OP 20 APRIL 2013.

Het strookje graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk Vrijdag  12 april sturen  naar:  
Annemarie Daalderop, Nieuwe Tielseweg 20-23, 4001 JW Tiel 
of uw deelname berichten per e-mail aan:  
a.daalderop1@kpnplanet.nl , 

Ondergetekende:

Naam ......................................................

Adres .....................................................

Postcode/woonplaats ..............................                                                   

Telefoon .....

geeft zich op voor de Excursie naar Xanten  met ......... personen, waarvan ...... leden en ........ introducés.

De kosten zijn € 40,- voor leden en € 55,-  voor niet-leden. 
Het bedrag ad € .......... wordt zo spoedig mogelijk overgemaakt op bankrekening 4240023 t.n.v. 
Oudheidkamer Tiel, de Wingerd, 4003 EP te Tiel  met vermelding van: 
"Excursie Xanten 20-4-2013”.
 

Datum ...............
 

Handtekening .......


