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Excursie: Kronenburg en Hillesheim (D)   

Wanneer: Zaterdag 23 april 2022  

Opstapplaatsen: 08:00 uur Geleen: parkeerplaats bij het Graaf Huyn sportcomplex en van de 
voetbalclub FC Geleen Zuid: Jos Klijnenlaan 685. 08:30 uur Heerlen: Heerlerbaan (Hoek Dr. 
Meulemanstraat). 

 
 

Aan de leden van de kringen De Westelijke Mijnstreek, Parkstad Limburg en overige 
belangstellenden.  
 
Graag nodigen wij u uit deel te nemen aan de excursie naar Kronenburg en Hillesheim in de Eifel.  
 
 
Kronenburg  
Kronenburg is een van oorsprong 
middeleeuws stadje in het Duits-Belgische 
grensgebied, gelegen aan de Kyll. Het huidige 
plaatsje heeft een kleine 500 inwoners en ligt 
voor een groot deel binnen de vroegere 
burcht Kronenburg.  
 
De burcht wordt voor het eerst genoemd in 
1277 en behoorde destijds aan de heren 
Kronenburg. Dit geslacht stierf in de 14e 
eeuw uit. Het kasteel kwam in handen van de 
Graven van Blankenheim. In 1794 werd de 
burcht grotendeels door de Fransen 
verwoest. Het er naast liggende stadje is echter grotendeels behouden gebleven. Het 
middeleeuwse karakter is in de wijde omgeving geliefd.  
 
Een bijzonderheid is de aan Johannes de Doper gewijde parochiekerk uit 1499 en de er naast 
gelegen Brigidakapel. Ook het huis van de familie Von Palandt, de laatste adellijke familie van 
Kronenburg, is behouden gebleven. 

mailto:j.martens@historischgoud.nl


Hillesheim  
Gelegen aan de “Römerstrasse” en voorzien van een statig kasteel, was deze Frankische 
nederzetting al vroeg een centrale plaats in de Eifel. In de goederenlijst van het klooster in Prüm 
wordt Hillesheim voor het eerst vermeld in 943. De naamgever zou de Frankische edelman 
Hildin zijn; het thuis van Hildin.  
 
Hillesheim behoorde in de Middeleeuwen tot de noordelijke verdedigingslinie van het bisdom 
Trier. Daardoor is de stad stevig ommuurd. Uit die tijd stammen ook een groot aantal van de 
kloosters en oude kerkgebouwen in Hillesheim.  
 
In de 17e eeuw kreeg de stad het zwaar te verduren door de Dertigjarige Oorlog, het grote sterven 
ten gevolge van de pest en de plunderende troepen van Lodewijk XIV. Ook de Tweede 
Wereldoorlog liet de stad niet onberoerd. Vanaf 1975 begon het grote herstel van de stad. Het 
mooi gerenoveerde stadscentrum wordt omringd door der nog goed bewaard gebleven en 
toegankelijke stadsmuur.  

 
Dagindeling  
8:00 uur  Vertrek in Geleen  
8:30 uur  Vertrek in Heerlen  
10:00 uur “Kaffee und Kuchen” in Villa Kronenburg;  historische rondleiding door het oude 

stadje en de burchtruïne.  
12:00 uur Lunch in Villa Kronenburg; liefhebbers kunnen op eigen gelegenheid de prachtige 

omgeving verkennen.  
14:00 uur  Vertrek naar Hillesheim; historische stadswandeling; tijd voor een terrasje.  
17:00 uur Vertrek uit Hillesheim. 
19:00 uur  Aankomst in Heerlen  
19:30 uur Aankomst in Geleen  
 
Coronamaatregelen 
De exacte regels op 23 april zijn uiteraard nog niet bekend. Momenteel dien je in Duitsland een 
medisch goedgekeurd mondmasker te dragen binnen in gebouwen en op het terras zo lang je 
niet zit. Verder moet je ook een vaccinatie-, test- of herstelbewijs bij je hebben. Dat kan de Corona 
app zijn, de geprinte versie daarvan of het gele boekje. Wij gaan ervan uit dat iedereen zelf zorg 
draagt voor het naleven van de Coronamaatregelen.  
 
 
 



Kosten en lunch 
De kosten voor deze excursie bedragen € 39,00 voor leden en € 44,00 voor niet leden. (Voor 
jeugdleden bedraagt de prijs slechts €20,00). Hierin is inbegrepen: de busreis, “Kaffee und 
Kuchen” in Kronenburg, de rondleiding door Kronenburg, de rondleiding door Hillesheim en een 
fooi voor de chauffeur. De keuzemogelijkheid voor een lunch in Kronenburg is niet in de prijs 
inbegrepen. Dat wordt op de dag contant betaald.    
 
Vanwege de groepsgrootte en onze dagindeling is een volledig vrij menukeuze in Kronenburg 
niet mogelijk. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden (allen € 12,50): 

1. Herzhafter Flammkuchen mit Eifeler Ziegenkäse vom Vulkanhof Gillenfeld, Waldhonig 
und Walnüssen. 

2. Kräftig geschmortes Eifeler Wildgulasch mit Landbrot der Nachbarbäckerei. 
3. Bunter Salatteller mit Preiselbeer-Dressing, Rohkost und Obst der Saison. 

U bent natuurlijk niet verplicht om hieraan deel te nemen.  
 
Aanmelding en afmelding 
Aanmelding geschiedt per e-mail aan het secretariaat (j.martens@historischgoud.nl) met daarin 
uw naam, geboortedatum, het 06-nummer waarop u bereikbaar bent en de gewenste 
opstapplaats. Mocht u gebruik willen maken van het keuzemenu in Kronenburg, vermeld dan 
ook het nummer van het menu.  
 
Aanmelding is definitief wanneer het verschuldigde bedrag is ontvangen op bankrekening 
NL84INGB0005378710 t.n.v. LGOG kring Parkstad onder vermelding van “Kronenburg”.  
 
Afmelding dient te geschieden bij onze secretaris Jody Martens bij voorkeur per mail 
j.martens@historischgoud.nl of telefoon 0651910906 (dit alleen bij late afmelding). Bij 
afmelding waarvoor geen vervanging wordt gevonden kan helaas geen terugbetaling 
plaatsvinden.  
 
Namens de beide besturen, met vriendelijke groet,  
 
Robert Pernot  
Martin van der Weerden 
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