
Contactpersoon organisatieteam: 
Philippe Ortwin Rave 
phort.rv@gmail.com 
40721 Hilden 
0049 1522 1877051 
 
 
Beste familieleden, 
Zoals aangekondigd in februari, verheugen wij ons er op U uit te nodigen voor 
 

16e Familiedag van 23 t/m 25 september 2022 in Aschaffenburg! 
 
PROGRAMMA: 
 
vrijdag 23 september 2022 
 
Vanaf 19.00 uur  Welkom in de "Schlappeseppl" - het oudste brouwerijrestaurant van  
 Aschaffenburg (sinds 1631) - Beierse lekkernijen en een stevige sfeer om je  
 in de stemming voor het weekend te brengen. Diner op eigen gelegenheid 
 Adres: Schlossgasse 28 
 
Na het eten: Wie komt er bowlen bij de Fun Fabrik Bowl? (http://www.funfabrikbowl.de)  
Gelegen op loopafstand van de taverne. 
 
zaterdag 24 september 2022 
 
9.30 uur  Registratie van de deelnemers in het Martinushaus Aschaffenburg 
 Adres: Treibgasse 26 
 Parkeergarage Stadthalle (Treibgasse, 1 min. lopen) 
 
10.30 uur  Diverse stadsrondleidingen door het mooie Aschaffenburg (ca. 1,5 uur) 
 > Barrièrevrije rondleiding door de oude stad (deels met kasseien) 
 > klassieke stadstour 
 > Kinderen: stadsdetectives Aschaffenburg 
 > Jongeren: Hex, Hex, Hex – stadswandeling met als ”thema heksenjachten”. 
 
Daarna vrije tijd 
 Het is marktdag in Aschaffenburg, waar u zich kunt versterken. Vermaak je in de 
 stad, kijk waar je het leuk vindt of wat je meer wilde na de stadstour.  
 Op eigen gelegenheid lunchen. 
 
Optioneel: minigolf aan de prachtige oevers van de Main – plezier en spel voor jong en oud. 
(https://maingolf-ab.de) – 15 minuten lopen van het marktplein. 
 
Vanaf 14.30 uur  Koffie & cake in het Martinushaus 
 Groet en fijn samenzijn 
 
16.30 uur  Familiemis met kanunnik Pastor Dr. Dominik Meiering (coördinator zendgebied 
 centrum Keulen) in de abdijbasiliek van St. Peter en Alexander. Adres: 
 Stiftsgasse 5 
 
 



 
18.00 uur  Familiefeest met buffet en dans in het Martinushaus 
 > Beierse lekkernijen - avondbuffet 
 > Photobooth plezier voor iedereen! 
 > groepsfoto 
 
 
zondag 25 september 2022 
 
09.00 uur  Ontbijt in het hotel 
 
10.00 uur  Lezing door dr. Heinrich Fussbahn en Philippe Ortwin Rave in het Martinushaus 
 "Een reis door 800 jaar familiegeschiedenis" 
 
12.00 uur  Organisatorische zaken, afsluiting en afscheid 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Inschrijven tot 26 juni 2022 
op het bijgevoegde inschrijfformulier. Het aanmeldingsformulier wordt ook als formulier online op 
de familiewebsite https://www.familie-rave.de onder "Family Days" geplaatst. 
 
Deelnamekosten 
 
De deelnameprijs volgens het inschrijfformulier is inclusief alle kosten inclusief eten en drinken 
voor zaterdag & zondag volgens het programma. Wij subsidiëren de deelnamekosten uit het 
familiefonds met € 5000,-. Deelname aan de familiedag mag niet mislukken vanwege de financiële 
mogelijkheden. Een verlaging of kwijtschelding van de deelnameprijs is op elk moment mogelijk 
met een informele aanvraag of een telefoontje naar het planningsteam. 
 
Overnachtingen 
We hebben een kamer gereserveerd voor de familiedag in het moderne IBIS Styles Hotel (Elisenstr. 
21, Tel. 06021-453040) in Aschaffenburg. Het hotel heeft een ideaal startpunt, op 4 minuten lopen 
van het centraal station, een parkeergarage met meerdere verdiepingen er tegenover. 
Tarief eenpersoonskamer € 85,--/ tweepersoonskamer € 100,-- / 3-bedsbezetting € 130,- per 
kamer/nacht incl. ontbijt. 
Gelieve zelf te reserveren - trefwoord: RAVE22 - uiterste inschrijvingsdatum: 10 augustus 2022 
 
Aschaffenburg met de stacaravan 
Parkeerplaats direct aan de Main met uitzicht op het kasteel. 10 minuten lopen naar de stad. 
Alle informatie op: https://tourist-aschaffenburg.de/aschaffenburg-fuer/wohnmobilisten.html 
Hoogseizoen 16 maart t/m 14 oktober: 1 dag (tot 24 uur): € 8, 2 dagen (tot 48 uur): € 15, 3 dagen 
(tot 72 uur): € 22 
 
 
Als u vragen heeft over Aschaffenburg, kunt u altijd contact met mij opnemen: 
Stefanie Fäth, tel. 0160-93775540, e-mail: stefanie.faeth@bivf.de 
 
Wij verheugen ons op uw komst en hopen u in groten getale te mogen verwelkomen in "Beiers 
Nice"! 
 



 
Met vriendelijke groet 
 
Uw Rave-Organisatieteam: 
Steffi & Ferdinand Fäth uit Aschaffenburg 
Monika Fink-Rave uit Babenhausen 
Werner Rave uit Hamburg 
Ortwin & Louise Rave uit Hannover 
Philippe Rave uit Hilden 
Theta & Josef Rave uit Ottmarsbocholt 
 
 

 
 
Planningsbijeenkomst oktober 2021 


