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Activiteit: Dagexcursie naar Jülich en Schloss Merode met bezoek aan   
de kerstmarkt  

  

Wanneer: Zaterdag 30 november 2019, 08:30 – 17:15 
 
 
 
 
Weert,  13 november 2019 
 
Aan de leden van LGOG Kring Weert  
 
Geachte dames en heren, 
 
LGOG Kring Weert nodigt u hierbij van harte uit om deel te nemen aan een excursie op zaterdag 30 
november 2019 naar de stad Jülich en Schloss Merode in Duitsland. U wordt in de ochtend door Duitstalige 
gidsen rondgeleid in de citadel van Jülich. Vervolgens gaan we naar het Schloss Merode te Langerwehe 
waar u uw lunch kunt gebruiken. U kunt dan op eigen gelegenheid het kasteel en de kerstmarkt bij het 
kasteel bezoeken.  
 

Jülich 
 
Jülich, in het Nederlands Gulik, is een middelgrote stad aan de noordkant van de Eifel. Jülich ligt aan de 
rivier de Roer, die bij Roermond in de Maas stroomt.  
 
Wij bezoeken in de ochtend het Museum Zitadelle. De citadel is een 90.000 vierkante meter grote vesting 
met een hertogelijk slot. Dat werd in de 16de eeuw als residentie voor hertog Willem V van Jülich-Kleve-
Berg gebouwd. Naar het ontwerp van de Italiaanse bouwmeester Alessandro Pasqualini ontstond een 
palazzo in fortezza in de stijl van de Italiaanse hoogrenaissance. Het slot geldt als het belangrijkste in zijn 
soort in het Duitstalige gebied.  



 
 
Het museum presenteert in de citadel de geschiedenis van het Jülicher land met de zwaartepunten 
‘Romeinen, renaissance en de romantische tijd’. Het informatiecentrum Via Belgica toont de ontwikkeling 
van Jülich, dat bijna 2000 jaar geleden als pleisterplaats aan de Romeinse hoofdhandelsroute van Keulen 
naar Boulogne-sur-Mer aan de Atlantische kust ontstond. De glanstijd van Jülich als hoofdstad van het 
hertogdom Jülich en van de hertogelijke residentie ten tijde van de renaissance wordt in de slotkelder 
thematisch weergegeven. In het kruitmagazijn wordt in wisselende tentoonstellingen het werk van de 
belangrijke romantische landschapsschilder Johann Wilhelm Schirmer getoond.  
 
De bijna volledig bewaard gebleven en gerestaureerde vesting met zijn wallen, bastions en kazematten 
zullen we met Duitstalige gidsen bezichtigen. 
 

  
 
 
 
 
 



Schloss Merode 
 
Vervolgens gaan we langs de bruinkoolafgravingen naar Schloss Merode te Langerwehe. Dit Schloss wordt 
beschouwd als een van de mooiste slotkastelen in renaissancestijl van het Rijnland. Het is sinds 1174 in 
het bezit van de familie van Merode. Na oorlogsschade en een brand is het kasteel weer in oude luister 
hersteld.  
 
Een ontmoeting met de huidige eigenaar, prins Charles-Louis de Merode, staat ook op het programma. Hij 
is Ridder in de Orde van het Gulden Vlies, evenals destijds onze eigen graaf Philips de Montmorency (van 
Horne). De prins van de Merode maakt om die reden dan ook deel uit van het beschermcomité van het 
ruiterstrandbeeld Philips de Montmorency. Het zal u dan ook niet verwonderen dat we op het terrein van 
het Schloss het Weerter ruiterstandbeeld van de graaf van Horne zullen kunnen aanschouwen. 
 

 
 
Sinds 2008 wordt in de binnentuin en op het terrein van het kasteelpark, een middeleeuwse kerstmarkt 
gehouden. In 2011 werd deze door de WDR gekozen als de mooiste kerstmarkt in Nord-Rheinland-
Westfalen. Dit schilderachtige, idyllische kerstdorp met mooi versierde houten huizen (Hüttendorf) zullen 
wij ook bezoeken. Onder de bescherming van de imposante kasteelgevel worden de kasteelbinnenplaats 
en het uitgestrekte park door talloze kaarsen, lantaarns en fakkels sfeervol verlicht. Open vuurkorven 
zorgen voor warmte en gezelligheid. 
 
 



  
 
U kunt hier ook historische gilden en schutterijen aanschouwen die hun jaarlijkse gildedag op 30 november 
tijdens de kerstmarkt houden. De vendelgroep “Ansfried” en de dansgroep “Trawantel” van het Sint-
Sebastiaansgilde Westerlo uit België, in welke plaats de familie de Merode ook een kasteel bezit, zullen de 
gildedag opluisteren met regionale authentieke gildedansen en vendelgroeten.  
 
U kunt op eigen gelegenheid de kerstmarkt en het kasteel bezoeken. Er is gelegenheid om uw 
lunch(pakket) te gebruiken of iets te eten en te drinken bij de vele kraampjes. 
 

Overzicht van het programma 
 
08.30 uur: Vertrek in Weert vanaf Touringcarbedrijf Kupers, Kelvinstraat 1 (Kampershoek). 
08.45 uur: Vertrek in Thorn vanaf parkeerplaats bij sportpark Ter Koel,  Ittervoortseweg 51.  
10.00 uur:             Aankomst in Jülich. Ontvangst met koffie. 
10.30 uur:             Rondleiding door de citadel van Jülich door deskundige gidsen (Duitstalig) 
     
12.30 uur:             Vertrek naar Schloss Merode in Langerwehe 
13.00 uur:             Aankomst in Schloss Merode in Langerwehe 
 
Daarna heeft u de gelegenheid om de kerstmarkt en het Schloss Merode te bezoeken. 
 
16.00 uur:      Vertrek uit Langerwehe naar Thorn en Weert 
17.00 uur  Aankomst Thorn 
17.15 uur  Aankomst Weert 
 
Tijden bij benadering 
 

Deelnamekosten en aanmelding voor deelname 
 
Deelnemers die lid zijn van het LGOG, lid zijn van GHK ‘Land van Thorn’, of vriend van ‘de Aldenborgh’ 
betalen een bedrag van  € 42,-. anderen betalen € 52,-. 
 
In de deelnemersbijdrage zijn begrepen: de kosten van de bus, koffie en kuchen bij aankomst, entree 
museum Jülich, rondleiding met gidsen, entree kerstmarkt en fooi voor de buschauffeur. 
 
Aanmelding voor deelname aan de excursie dient te geschieden door betaling van € 42, - (of € 52 -) vóór 
zaterdag 23 november 2019 naar rekening NL31RABO0176968334 van Stichting de Aldenborgh onder 
vermelding van 1) het aantal personen 2) uw opstapplaats. 
                                                                                                                                 



Let op! Vol = vol. Er is plaats voor maximaal 56 personen. Bij overboeking hanteren we de volgorde van 
aanmelding. Gezien de te verwachten belangstelling voor deze excursie is aanmelding per ommegaande 
zeer aan te bevelen. Doe het dus liever vandaag dan morgen, maar in elk geval voor 23 november 2019. 
 
Als een deelnemer na aanmelding/betaling om de een af andere reden alsnog moet afzien van deelname 
en indien de organisatie geen deelnemer(s) op de wachtlijst heeft staan, dient degene die niet kan 
deelnemen zelf voor een vervanger te zorgen. Teruggave van de deelnemersbijdrage is niet van toepassing. 
 
Advies: neem uw paspoort of identiteitsbewijs mee. 
 
Deze excursie is georganiseerd door Peter Korten, telefoon 06-53284665.  
 
Wij wensen u alvast een mooie excursie op 30 november! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter Korten                                               Paul Lammeretz 
Voorzitter                                                    Secretaris 
 
 
 
 
 


