
Begroeting door de Werbegemeinschaft

Palenberg voor het Kaiser-Karl feest

Beste lezers,

het verheugt ons, u in dit jaar voor de 39. keer voor het Kai-
ser-Karl feest in Palenberg te kunnen uitnodigen. De Aktions-
kreis Palenberg is het ook dit jaar weer gelukt, in
samenwerking met vele helpende handen, een reusachtig pro-
gramma voor elkaar te krijgen.
Naast kermis, kraampjes, mode en culinaire verrassingen,
staat het musikalische programma weer garant voor vele
mooie uren. Het startschot geeft op vrijdagavond 14. Septem-
ber, op het hoofdpodium de band „Cramp“. Daar komen de
vrienden van de Rock-muziek op hun kosten. De muzikanten
hebben voor het publiek een afwisselend programma van
tijdloze rock- en popnummers.
Zaterdagmiddag is er op het hoofdpodium een klein pro-
gramma en `s avonds gaat het met de band „Fahrerflucht“ ver-
der. Hierbij zet de Aktionsgemeinschaft weer op traditie. De
Aachener coverband treedt  sinds meer dan 15 jaar in de regio
op. Sinds vele jaren staan zij ook al op het podium van het Kai-
ser-Karl feest.  Na een onderbreking vorig jaar door een an-
dere verplichting, is de vreugde over het weerzien desto groter.
Fahrerflucht biedt het publiek een uitgebreid muzikaal reper-
toire evenals een vurige en fascinerende show.
De zondag van het Kaiser-Karl feest is zoals altijd het absolute
hoogtepunt van het weekeinde. Met de newcomer band „Akus-
tik Three“ staat een 
ontspannende muzikale 
start van de dag niets in de 
weg. Daarna gaat het 
dan op het hoofdpodium 
verder met de modenshow 
van `nJoy en Mr. M. 
Schlagerster Norman Langen 
zal net zoals vorig jaar, de 
presentatie overnemen 
en aansluitend zijn 
nieuwste hits (o.a. „Baila 
mi amor“ en „Dieses 
Gefühl“) zingen.
Laten wij samen de
voortzetting van deze
fantastische traditie vieren 
en genieten een paar mooie, 
afwisselende uren en dagen 
in Palenberg.

De leden van de 
Werbegemeinschaft 
Palenberg verheugen 
zich op uw bezoek en 
op een persoonlijk 
ontmoeting bij ons 
Kaiser-Karl feest!    

13 t/m 15 september 2019

KAISER KARL FEEST  en koopzondag 

in PALENBERG 

15 september

koopzondag
van 13-18 uur

Hartelijk 
welkom!
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Palenberg

MODE FÜR MÄNNER

KIRCHSTR. 2
52531 ÜBACH-PALENBERG

TEL. 02451/46822

5Zum Kaiser-Karl-Fest
20% AUF ALLES

(AUSGENOMMEN

REDUZIERTE WARE)

Kirchstraße 10
52531 ÜbachPalenberg
Tel. 0049245141309
schmuckschoettl@tonline.deInh. Doreen Schöttl

Nieuw bij ons:
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Iedere vrijdag
SCHNITZEL-dag
alle Schnitzel-gerechten
voor slechts 9,50 €

Iedere zaterdag
Entrecote dag
alle Entrecotes-gerechten
voor slechts 14,50 €

Hotel Weydenhof

Kirchstraße 17

52531 Übach-Palenberg

www.facebook.com/weydenhof

Tel. 0049-2451-41410

www.hotel-weydenhof.de

Openingstijden: iedere dag v.a. 17 uur 

donderdags gesloten

Vrijdag, 13 september:
20:00 uur Hoofdpodium: Coverband CRAMP

20:00 uur Kaiser Karl Stube: Shiny Beats met DJ 

Sebastian – Salitos Bottle Night Promotion

Zaterdag, 14 september:
20:00 uur Hoofdpodium: Coverband Fahrerflucht

19:00 uur Kaiser Karl Stube: Akustik Three – live! 

Aansluitend Shiny Beats met DJ Sebastian

Zondag, 15 september:
14:00 uur Hoofdpodium: Akustik Three – live! A.s. 

modeshow `N Joy en Mr. M  gepresenteerd door Nor-

man Langen, daarna optreden van Norman Langen

16:30 uur Kaiser Karl Stube: handtekening-sessie 

Norman Langen

Uw e-sigaretten vakwinkel direct hier
+ vakkundig advies in een gezellige atmosfeer
+ reusachtige keuze in apparatuur
+ 200 verschillende aroma’s
+ 100 verschillende liquids
+ toebehoor voor mixers en zelf knutselen van coils

Ons vakkundig personeel is graag behulpelijk
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Openingstijden

Restaurant

vr.+za. + voor feestdagen

18.00 - 1:00 morgens

feestdagen 17:00 - 1:00

zondags 12:30 - 23:00

Openingstijden

Snackbar

ma.-do 18.00 - 1:00 

fr.-za.   18:00 - 1:00

zondags 12:30 - 23:00

Restaurant - Snackbar - Bistro - Partyservice
Aachener Str. 15 • 52531 Übach-Palenberg • Tel. 0049-2451-45853

...en naast het Kaiser-Karl-feest? Wij staan voor u klaar in het 
Restaurant, de Snackbar of het Bistro tot 1:00 uur’s nachts 

www.partyservice-leon.de

Kirchstr. 4 • 52531 Übach-Palenberg
Kleuren • tapijten • parket • behang

Tel. 0049-2451-914 447
Fax 0049-2451-914 449
Mob. 0049-177-349 2043
wdmmueller@t-online.de

TRATTORIA PIZZERIA

NIDOoriginale
Inh. G. Curcio

sinds 1991 in ÜbachPalenberg

Overal wordt gegeten  hier wordt genoten

Kirchstraße 21 • 52531 ÜbachPalenberg
Tel. 00492451487 73

email: trattorianido@web.de
www.trattorianido.de

Openingstijden:
ma.za. 11:30  14:30 uur en 17:30  23:00 uur

zo. en feestdagen 17:00  23:00 uur geen rustdag

Optik Weitblick
Burkhard Schmitz

Augenoptikermeister
Kirchstraße 11

D 52531 Übach-Palenberg
Tel. 0049 2451-90 03 74

weitblick-palenberg@t-online.de


