
Nieuwsbrief mei 2014  'Grenzenloos'

In de mooiste tijd van het jaar maakten we een zonnige, vrolijke, nieuwe aflevering

van Good Veurein.

We lieten ons leiden langs mooie vergezichten, door oude binnensteden, over

verrassende pleintjes. Onze gidsen vertelden met veel liefde over hun favoriete

plekken net over de grens, in Luik en Aken.

Laat u meenemen door hun enthousiasme in aflevering 21 van Good Veurein

‘Grenzenloos’.

 

Van Maastricht naar Luik, station

Liège-Guillemins, is een half uur

treinen. Van daaruit neemt Geeske

Verloop ons mee door de stad. 

Station Liège-Guillemins, ontwerp van Calatrava

 

In Aken brengt Birgit Leenders ons

eerst naar de 264 meter hoge

Lousberg voor een prachtig panorama

over de stad.

Vervolgens dalen we af naar het

historisch centrum.

Bij het beeld van de duivel en de vrouw
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Cappuccino à la liégoise

 

Vanaf de 'Terrasses des Coteaux et des Minimes'

In de stad, maar toch weg van de

drukte: vanaf hier heb je prachtig

uitzicht over Luik.

 

Irma wil ook wel eens de grens over...

Op onze site www.goodveurein.nl vindt

u de aflevering en de praktische

informatie bij 'Grenzenloos'. Daar kunt

De Dom

Natuurlijk bezoeken we de Dom,

ontstaan uit de oorspronkelijke

hofkerk van Karel de Grote. De Dom

is een van de beroemdste, oudste, en

mooiste kerken van Duitsland. 

 

Als je de 140 bronzen spijkers met het

Karelzegel volgt, ontdek je vele

bezienswaardigheden, monumenten

en fonteinen.

 

Om te weten wat er allemaal te doen is

in de Euregio, kun je de website

charlzz.com raadplegen. Daar vind je

een overzicht van alles wat er te doen
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u ook de route vinden die wij volgden

in Aken en Luik, met daarbij de nodige

adressen. Laat u ons weten wat u van

ons programma vindt? Via

gastenboek, contactformulier of email

zien wij uw reactie graag tegemoet!

is van Venlo tot Namen, van

Maastricht tot Aken en verder.

 

'Grenzenloos' is te zien op RTV Maastricht vanaf 2 mei 2014, aansluitend aan het nieuws

van 19.00 uur en vervolgens in de weekendcarrousel.

De kijkers van andere lokale omroepen kunnen deze a flevering later in het jaar

verwachten.

Heeft u niet de mogelijkheid de aflevering via RTV Maastricht te bekijken, dan kunt u altijd

via onze site www.goodveurein.nl de aflevering bekijken.

 

Copyright © 2014 Stichting Senior Centraal, Alle rechten voorbehouden.

Ons mailadres is:
info@goodveurein.nl

schrijf mij uit    gegevens bijwerken 
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