Onderwerp: concertreis 2006

Bleijerheide, november 2005

Hallo allemaal,
Op de algemene jaarvergadering 2005 hebben wij jullie geïnformeerd over een in
voorbereiding zijnde concertreis in 2006 naar Boedapest Hongarije. Gebleken is echter, dat de
kosten voor deze concertreis – vooral gelet op de grote reisafstand – nogal hoog uitvielen,
reden waarom de werkgroep concertreizen naar alternatieven heeft gezocht.
Via inne Kirchröadsjer jong uit Heel, Jac. Geerards, zijn wij er in geslaagd om contacten te
leggen in Kiefersfelden (Duitsland), hetgeen er uiteindelijk heeft toe geleid, dat we de
concertreis 2006 naar dat plaatsje kunnen maken. Hier zijn we te gast bij de plaatselijke
Musikkapelle; zie: www.kiefersfelden.de (Kunst und Kultur, Musikkapelle Kiefersfelden).
Kiefersfelden ligt in Beieren (Zuid Duitsland), direct aan de grensovergang Kufstein
(Oostenrijk).
Wanneer ?
Deze concertreis is gepland in de herfstvakantie 2006. We vertrekken op woensdag, 18
oktober omstreeks 08.30 uur en komen terug op zondag, 22 oktober tegen 21.00 uur.
Programma:
Het programma ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:
We geven een tweetal concerten; een in Kiefersfelden en waarschijnlijk een in Burghausen.
Verder gaan we de omgeving (o.a. Kufstein) verkennen. Ook kan gratis gebruik worden
gemaakt van het plaatselijke overdekte zwembad.
Vervoer:
We maken deze concertreis met 2 luxe bussen van de Wirtz-reisen uit Würselen (104
zitplaatsen).
Logies:
We logeren van woensdagavond tot en met zondagmorgen in een tweetal prima hotels in
Kiefersfelden; een beperkt aantal eenpersoonskamers is beschikbaar. De kosten van logies
zijn in de prijs inbegrepen.
Maaltijden:
Nagenoeg alle maaltijden, vanaf woensdagavond tot en met zondagmiddag (afscheidsdiner op
de terugweg in Weibersbrunn), worden door ons geregeld en zijn eveneens in de prijs
inbegrepen. Op de dag van de excursie is het middagmaal voor eigen rekening.

Kosten:
Leden:
*
Studenten/scholieren betalen voor deze vijfdaagse reis in totaal € 135,--..
Voor gezinnen met meerdere thuis inwonende kinderen geldt vanaf het derde kind een
prijs van € 110,--.
*
De overige leden betalen voor deze reis € 180,--.
Niet-leden:
*
Voor commissieleden, echtgenotes/partners en introducés geldt een prijs van in totaal
€ 195,-- Deelname voor deze groep is uiteraard alleen maar mogelijk voor zover er
nog plaatsen in de bussen vrij zijn.
Betalen:
De verschuldigde bijdrage dient uiterlijk 1 oktober 2006 te zijn voldaan. Uiteraard bieden wij
ook de mogelijkheid aan om de verschuldigde bijdrage via een gespreide betalingsregeling te
voldoen. Zo u hiervan gebruik wilt maken dient u tijdig contact op te nemen met het
werkgroeplid Jo Mijnes.
Overigens:
Alhoewel het programma nog slechts op hoofdlijnen vaststaat, denken wij toch, dat wij
wederom een schitterende concertreis tegen een zeer schappelijke prijs tegemoet gaan. Wij
hopen dan ook op een grote belangstelling en deelname van jullie allemaal.
Wij vragen jullie om het bijgevoegde aanmeldingsformulier in te vullen en uiterlijk op
zondag, 4 december a.s. in te leveren bij een van de werkgroepleden. Op de ledenvergadering
van zondag, 11 december hopen we dan op deze concertreis terug te kunnen komen.

De werkgroep concertreizen:
Bart Conjaerts
Heinz Kebeck
Harry Thoren
Jo Mijnes

