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Almast
Door de emigratie van Almast Diedrich verliest
de reiscommissie een lid dat zich de afgelopen
jaren onderscheiden heeft door zijn
nauwkeurigheid, talenkennis en
gedrevenheid. We krijgen er in hem nu een
gedreven ambassadeur bij. Wij wensen hem
veel geluk in het land van Eulenspiegel.

5. We luisteren een kerkdienst op in de
omgeving van Düsseldorf, maken nog een
uitstapje en na een gezamenlijk diner in
Nederland zijn we, op 27 mei 2018 weer terug
bij station Spaarnwoude.

Deelnemers
We maken onze reis met 83 personen. Naast
de dirigent en maar liefst 54 zangers nemen
ook 28 supporters deel.

In de reissom is inbegrepen: vervoer per luxe
touringcar, overnachtingen in beide hotels
met ontbijt, op dag 1 lunchpakket en diner, op
dag 3 lunch, op dag 4 diner en op dag 5 lunch
en diner.

Programma

Organisatie

1.We vertrekken op 23 mei 2017 redelijk
vroeg vanaf station Spaarnwoude. We lunchen
in het Duitse Warburg en zullen ’s avonds in
Dresden in het Intercity Hotel aankomen.
2.Bezoek aan Meißen, klein optreden in de
Frauenkirche aldaar en optreden in de
gelijknamige kerk in Dresden.
3.Na een bezoek aan Leipzig gaan we richting
Düsseldorf, ons hotel is het Radisson Blu
Scandinavia Hotel.
4. Na een verkenning van de stad vertrekken
we naar Solingen. Daar concerteren we met
o.a. die Bergischen von 1801, het oudste
mannenkoor van Duitsland.

De reiscommissie heeft in de afgelopen jaren
goede ervaringen opgedaan met onze
touroperator Pelikaan Reizen. Zij kopen de
hotels en de bus in. Wij zorgen voor de
invulling van het programma.

Wat zit er allemaal in?

Festmittag
Op zaterdag 24 maart 2018 is de Duitse
middag in onze zaal. Gedetailleerde informatie
over de reis en mogelijke excursies,
kennismaking met de collega-reizigers komen
volop aan de orde.

