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ZOMER-EXCURSIE naar TONGEREN (BELGIË)
oerden en Tongeren zijn al sinds de Romeinse tijd met elkaar
verbonden. Bij het opgraven in 1978 van het Romeinse schip de
Woerden 1 onder de huidige bibliotheek aan de Meulmansweg, werd
er graan aan boord gevonden, dat afkomstig bleek uit de omgeving
van Tongeren. Het leek ons daarom een goede gedachte om Tongeren eens
van nabij te gaan bekijken.

W

A

tuatuca Tungrorum, de antieke benaming van Tongeren, was in de
Romeinse tijd de administratieve
hoofdplaats van het volksdistrict
(civitas) der Tungri. Deze Tungri vormden ten tijde van keizer Augustus
(27. V. C. - 14. N. C.) een bestuurlijke federatie van enkele autochtone
Tongeren ligt ten westen van
volksstammen die in de decennia daarvoor in het verzet waren gekomen tegen
Maastricht
het Romeins invasieleger van Julius Caesar. De Eburonen, één van deze
inheemse stammen, hadden in 54 v. C. onder het bevel van hun koning Ambiorix, een zware nederlaag toegebracht
aan de Romeinse legioenen. Die veldslag had plaats in de nabijheid van Atuatuca, een nog onbekende plaats in het
land van de Eburonen, waar de Romeinen hun winterkwartier hadden opgeslagen. Als straf werd de lokale
bevolking uitgemoord en vervolgens vervangen door volken uit de omstreken.

T

ongeren heeft veel dat een bezoek rechtvaardigt. Allereerst natuurlijk het Gallo-Romeins museum. Een
museum dat op zeer inzichtelijke wijze de leefwereld van de pre-historische mens, de Romeinen en de
vroeg-middeleeuwse bewoning laat zien. En daarnaast is het een stad waar nog grote delen van de
e
Romeinse ommuring aanwezig zijn, waar een wijk is met een 13 eeuwse
begijnkerk en een begijnwoonwijkje, waar St. Servatius (die wij altijd aan Maastricht
verbinden) vandaan komt en waar een imposante basiliek
staat. Kortom, we kunnen ons onderdompelen in diverse
historische periodes op een klein oppervlak. Dat wordt dus
genieten!
e duur van de reis naar Tongeren heeft ons doen
besluiten om er een langer programma van te
maken. Daarmee wordt de verhouding tussen de
reistijd en de verblijfstijd beter. Om die reden willen
we
ons
verblijf in Tongeren afsluiten met een buffet en pas
Ambiorix
daarna de terugreis aanvaarden. De kosten zijn daardoor
iets hoger dan gebruikelijk, maar u krijgt er ook meer voor.

D

Het bestuur nodigt u van harte uit voor onze

ZOMEREXCURSIE OP ZATERDAG 25 AUGUSTUS 2012
NAAR TONGEREN IN BELGIË.
Aan de ommezijde treft u het programma en het inschrijfformulier aan.
U kunt zich aanmelden voor de excursie door
de aanmeldingsstrook te sturen of mailen naar SHHV Excursie 2012, Bekenlaan 20, 3448 XC Woerden én
de kosten à € 70,00 over te maken op ING 330797 tnv Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden.
De inschrijvingen worden verwerkt in volgorde van ontvangst van de betalingen. Bij overschrijding van de capaciteit
van de bus krijgen alleen diegenen bericht die niet mee kunnen. Introducé(es) zijn ook welkom.

Met vriendelijke groet
namens het bestuur en de activiteitencommissie,
Lex Albers, voorzitter SHHV

Programma:
08.00

Vertrek vanaf het station Woerden (Noordzijde).
(bus van Van Rooijen Tours). Er is een toilet aan boord van de bus

11.00

Aankomst in Tongeren bij Ben’s Café, Grote Markt 11.
Bij Ben’s Café worden we ontvangen met koffie en een Vlaamse wafel.
Daarmee hebben we een bodempje gelegd om de komende uren door
te komen.

11.45

Korte wandeling naar het Gallo-Romeins museum, Kielenstraat 15.

12.00

Rondleiding door het Gallo-Romeins museum.
De groep wordt over een aantal gidsen verdeeld. Er is ruim gelegenheid tot het
stellen van vragen bij de bezichtiging van de drie etages van het museum.

Onze Lieve Vrouwe -basiliek

13.30

Pauze
Na afloop van de rondleiding kunt u op eigen gelegenheid nog wat in
het museum bekijken of iets nuttigen in het museumcafé.

14.00

Start stadswandeling door Tongeren
We verzamelen hiervoor bij de ingang van het Gallo-Romeins museum.
De groep wordt weer over een aantal gidsen verdeeld. De wandeling
voert langs diverse oude wijkdelen. Tevens wordt een bezoek gebracht
aan de Basiliek en de Begijnhofkerk.

Begijnhof

16.00

Pauze
Na afloop van de stadswandeling kunt u op eigen gelegenheid nog wat door de stad wandelen of winkelen.

17.30

Verzamelen bij Restaurant de Bazilik, (Kloosterstraat 1, naast de Basiliek)
Hier genieten we van een aperitiefje.

18.00

Diner bij Restaurant de Bazilik.
We hebben een warm buffet met vlees- en visgerechten uitgekozen. Er is ook de
mogelijkheid tot vegetarisch eten. Alle drankjes tijdens de maaltijd zijn bij de prijs
inbegrepen.

19.30

Vertrek bus uit Tongeren
De bus vertrekt vanaf het Kerkplein (nabij het restaurant).

22.30

Terug in Woerden bij het station

Wapen van Tongeren

Onderstaande strook invullen en opsturen naar SHHV Excursie 2012, Bekenlaan 20, 3448 XC Woerden of
onderstaande gegevens overnemen en uw aanmelding mailen aan mail@shhv.info.

Ondergetekende………………………………………………………………………………………….…, lid van de SHHV,
adres………………………………………………………………………………………………………………………………..
postcode………………. te …………………………………, tel.nr….……….……..…, e-mail …….…….……………….....
wil

deelnemen

aan

de

excursie

naar

Tongeren

(B)

op

zaterdag

25

augustus

2012

met

.………….. perso(o)n(en) en heeft …..…x € 70,00 overgemaakt op ING 330797 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische
Vereniging te Woerden.
Handtekening:

……………………………………..

Vegetarisch diner? Aantal personen: ……………….

