Kerstmarkt Essen 2009
Zondag 29/11/2009
Op deze zondag trokken we voor onze jaarlijkse bezoek aan een kerstmarkt naar het
Duitse Stadje Essen en dit samen met onze buren. Na wat overleg zouden we eens gaan
kijken aan de parking waar tegenwoordig de bussen staan, de parking langs
de Hachestraße nabij het Station van Essen. Vonden we hier geen plaats zouden we
doorrijden naar de Berlienerplatz. Toen we Essen naderden en de spoorwegbrug
overreden, zag ik enkele mobilhomes staan op de bussenparking, dus wij daarheen. We
hadden geluk want er stond niemand voor het parkinggeld te innen, dus kunnen we een
glühweintje meer drinken. We plaatsten ons langs twee andere Belgische campers en
gingen meteen een praatje slaan, zij wisten ons te vertellen dat de Kerstmarkt op
ongeveer 500m van ons verwijderd was. Marina had thuis haar bakkunsten nog eens
boven gehaald dus dronken we eerst een tas koffie met een gebakje erbij. Na een tijdje
gingen we de Kerstmarkt van Essen eens een bezoekje brengen, bij het verlaten van de
parking gingen we ietwat de verkeerde richting uit en spraken we een paar keer een
wandelaar aan om de weg naar de Kerstmarkt te vragen, ofwel waren zij niet vandaar
ofwel hadden ze blijkbaar van geen Kerstmarkt gehoord. Toen we een groot nieuw
winkelcentrum tegenkwamen namen we daar een straat vanwaar we dachten dat die ons
wel naar het centrum zou leiden. Inderdaad we kwamen midden in de Kerstmarkt route
uit, de Kennedyplatz. Hier aangekomen gingen we ons direct opwarmen aan een heerlijke
warme glühwein, nog snel een foldertje meenemen en verder ging het. Na heel wat
wijntjes ging het weer richting mobilhome want we hadden afgesproken dat de buren bij
ons kwamen eten. Het menu viel best mee, maar de afwas was voor morgen want de
Kerstmarkt sloot al vlug de deuren, enkel op vrijdag en zaterdag bleef die langer open.
Daarna terug maar ditmaal gingen we richting station om hier de Kerstmarkt route aan de
Willy-Brandt-Platz aan te vatten. Het werd ook nu weer een leuke tocht langs de vele
kraampjes waarvan er toch enkele ware pareltjes waren, echt mooi. Natuurlijk moesten
we regelmatig halt houden want met een droge keel wandelt dat is toch zo slecht. Juliën
had zijn fototoestel meegenomen om enkele mooie foto’s te trekken in opdracht van de
fotoles, zo te zien had hij het al goed onder de knie want er waren toch enkele zeer
mooie bij met allerhande effecten. Na de Kerstmarkt nog wat bijgepraat in de mobilhome
en uiteindelijk was het tijd ons bed op te zoeken voor een verdiende nachtrust. Nachtrust
ja wadde, we hebben al veel stiller gestaan en toen zo om een uur of vijf ’s morgens nog
wat extra lawaai erbij kwam, ben ik opgestaan voor een paar oordopjes en hebben we
toch nog geslapen tot een uur of half negen.

Maandag 30/11/2009
Voor het ontbijt hadden we terug bij ons afgesproken dus onmiddellijk koffie en tafel
gereed zetten en om 10 uur zaten we samen met de buren te ontbijten, daarna een
middagwandeling en uiteindelijk zaten we weer op de Kerstmarkt met onze zoveelste
glühwein, hier kwamen we nog vrienden tegen die we kenden van vroeger. Zij waren
daar met de bus en vertrokken terug omstreeks 18 uur, eigenlijk iets te vroeg vonden we,
want als het donker is met al die lichtjes was de kerstmarkt op zijn mooist. Voor het
avondeten werden wij op ons beurt uitgenodigd bij onze vrienden Juliën en Noëlla. Hierna
nog een laatste uitstap naar de Kerstmarkt waar we ook nu niet aan dat lekkers konden
weerstaan. Terug aangekomen op de parking zij we allen iets vroeger gaan slapen want
het was een zware dag geweest.

Dinsdag 1/12/2009
Na een iets betere nachtrust hadden we afspraak bij de buren voor het ontbijt, spek en
eieren, wat wil een mens nog meer. Na een rustige voormiddag zouden we nog een
wandeling maken naar het grote winkelcentrum dat we zondag gezien hadden. Dat
winkelcentrum aan de Berlinerplatz overtrof alles, groot, zeer mooie Kerstversiering. Nu
hadden we ook gezien dat we niet meer konden staan aan de vroegere
overnachtingplaats op de Berlinerplatz, want dit was nu een enorme bouwwerf. In de
namiddag zat ons bezoek aan Essen erop en reden we terug huiswaarts na een zeer
geslaagde Kerstmarkt trip met onze vrienden.

