
Van Laakstraat 28 Augustus 2019 
8121 HE Olst
tel. 0570-562592
e-mail: penningmeester@imms.nl

Aan: de leden van IMMS-Nederland.

IMMS – REIS  NAAR  DUITSLAND  2019
   

Hiermede nodigen wij u graag uit voor deelname aan onze tweedaagse IMMS-reis naar 
Duitsland, welke in het teken staat van de  

MILITAIRE  MUZIEK  BIJ  DE  BUNDESWEHR.

 
Het programma voor deze reis ziet er als volgt uit:

Dinsdag 17 september
 
10.30 uur Vertrek vanaf opstapplaats station Amersfoort CS (halte touringcars achter 

gebouw De Argonaut).
11.10 uur Vertrek vanaf opstapplaats station Arnhem CS (achter-Sonsbeek-zijde). 
11.20 uur Vertrek vanaf opstapplaats Arnhem Rijnhal (voldoende vrije parkeerplaatsen 

beschikbaar). 
14.00 uur Aankomst bij parkeerplaats Drachenfels. Vanaf hier te voet of per tram
                        (voor eigen rekening) naar de Drachenfels. Tijd voor een drankje bij het 

restaurant en terug naar de parkeerplaats.
16.30 uur Vertrek naar hotel.
17.00 uur Aankomst in hotel Dormero in Windhagen
17.30 uur Dinerbuffet in het hotel
19.00 uur Vertrek naar de Rhein-Sieg-Halle in Siegburg
19.30 uur Aankomst in Siegburg
20.00 uur Aanvang Doppelkonzert door Das Musikkorps der Bundesweher o.l.v. 

Oberstleutnant Christoph Scheibling en de Swedisch Army Band o.l.v.
Andreas Hanson.

22.30 uur (±) Vertrek naar Hotel Dormero in Windhagen
23.00 uur Aankomst in het hotel

Woensdag 18 september

v.a. 07.30 uur Ontbijt in het hotel.
09.00 uur Vertrek naar Siegburg.
10.00 uur Aankomst in de Waldkaserne van de Bundeswehr te Hilden

Rondleiding door de nieuwe infrastructuur van het Ausbildungsmusikkorps 
o.l.v. Oberstleutnant Michael Euler, Chef des Ausbildungsmusikkorps. 
Bezoek aan de collectie leermiddelen o.l.v. Oberstleutnant Dr. Manfred 
Heidler. Indien mogelijk vinden er nog concerten plaats door het 
opleidingsorkest of door ensembles.
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12.30 uur Einde ochtendprogramma.
Aansluitend warme lunch in het restaurant van de kazerne. 

14.00 uur (±) Vertrek naar Nederland.
16.15 uur (±) Aankomst in Arnhem.
17.00 uur (±) Aankomst in Amersfoort.

Toelichting op het programma:
 De kosten voor deelname aan deze reis bedragen voor IMMS-leden bij minimaal 30 

deelnemers € 165,= per persoon o.b.v. overnachting in een 2-persoons kamer;
bij minimaal 25 deelnemers wordt dat € 175,=. 

 Toeslag voor overnachting in een 1-persoons kamer: € 30,=.
 Toeslag per persoon voor deelname door introducés: € 15,=. 

In deze bedragen zijn begrepen:
de kosten van de busreis, het dinerbuffet in Windhagen (dranken zijn voor eigen rekening), de
toegangskaart voor het concert in Siegburg, de hotelovernachting inclusief ontbijt en de 
warme lunch op woensdag.  

Aanmelding: 
Voor deelname aan deze reis kunt u zich als volgt aanmelden: 

1. door per deelnemer een bedrag van € 165,= (plus eventuele toeslagen) over te maken
op bankrekening NL45INGB0001474968 ten name van Stichting International 
Military Music Society te Olst.

2. bij uw betaling s.v.p. vermelden “reis Duitsland” met de namen van de deelnemers 
waarvoor u betaalt + uw opstapplaats. 

Uw betaling moet uiterlijk 20 augustus a.s. in ons bezit zijn. 

Verdere bijzonderheden: 
 De aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Het aantal 

beschikbare plaatsen is niet onbeperkt vanwege de capaciteit van de touringcar en het 
aantal beschikbare hotelkamers.

 Het programma van de reis kwam tot stand i.s.m. de Militärmusikdienst der 
Bundeswehr.

Het Bestuur wenst u graag een interessante en gezellige reis toe! 

Gerrit Jan van den Burg 
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