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DE REIS 
 

 

De verplaatsing van ongeveer 900 km gebeurt met een luxe car van de Firma Cars 
St-Christohpe uit Zillebeke. Deze is voorzien van airco, toilet, bar, koffiezet, CD/DVD, 
TV enz. De contacten verlopen evenwel via St-Pieterscars uit Ledegem die zelf niet 
beschikt over een bus met voldoende zitplaatsen. Een recente bus met 62 zitplaatsen 
en een 2 verdiepingen grote kofferruimte garandeert ons een prachtige reis. 
 
We vertrekken aan het College te Menen. Niet op de grote markt maar aan de 
achterkant  zijnde “Oude Leielaan”. Wie met zijn wagen komt kan deze veilig 
parkeren op de nieuwe speelplaats, die gedurende de reis afgesloten wordt. Deze 
bevindt zich bij het binnenrijden van de poort direct naar links, voorbij de 
fietsenstalling. We durven vragen aan de mensen die van deze service gebruik willen 
maken om zeker tegen 04:30 geparkeerd te zijn zodat de speelplaats kan afgesloten 
worden en het vertrekuur niet in het gedrang komt. De bus vertrekt stipt om 05.00 
uur. 
 
We rijden via de A19 en de E403 richting Wallonië om in de omgeving van Doornik 
de E42 (Route de Wallonie) richting Namen en Luxemburg op te gaan. We 
doorkruisen het Groothertogdom richting “zwarte woud”. De bus gaat verder richting 
Stuttgart en München. Een stuk voor deze gekende bierstad gaan we rechtsaf (Ulm), 
zuidwaarts naar Oostenrijk. Bij Füssen steken we de grens over om dan snel via 
REUTTE het Lechtal te bereiken. We rijden quasi het volledige Lechtal door om 
uiteindelijk in STEEG aan te komen.  
 
Het is evident dat er – in samenspraak met de chauffeur(s) - regelmatig een pauze 
zal voorzien worden enerzijds om even de benen te strekken of een sigaret te 
roken(de bus is namelijk rookvrij!) en anderzijds om te voldoen aan de wettelijke rij- 
en rusttijden. Rond de middag is een langere halte  voorzien in een wegrestaurant 
waar de deelnemers de mogelijkheid hebben om de inwendige mens te versterken. 
Een eigen lunchpakket kan hier aangesproken worden of een keuze uit het aanbod 
van het wegrestaurant. Dit laatste evenwel op eigen initiatief én kosten. 
 
Aan boord van de bus zijn diverse gekoelde drankjes te bekomen tegen 1,00 euro 
per stuk. 
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HET LECHTAL 
 

 

Het Lechtal ligt in de deelstaat Tirol in het westen van Oostenrijk. Op de kaart 
hieronder is Tirol donker ingekleurd. 

Het Lechtal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
In het noordwesten van Tirol ligt het Lechtal. Het Lechtal is 60 km lang en is 
daardoor één van de langste dalen in Tirol. Het behoort samen met het district 
Reutte, het Tannheimertal en het Ehrwalder Becken tot de Ausserfern. De Lechtaler 
Alpen, in het zuiden, grenzen dit dunbevolkte gebied af van het Inntal. Het Lechtal is 
genoemd naar de rivier de Lech. Deze ontspringt in de Formarinsee en vloeit een 
300tal km verder in Duitsland in de Donau. De dalbodem verloopt van smal tot   
vrij breed en ligt tussen kalkmassieven in die er zo'n 1000 tot 1500 meter bovenuit 
stijgen. In zijn bovenloop is de Lech één van de weinige grillige, ongetemde 
bergstromen die er nog resten. Na dooi of regen zwelt de rustige stroom aan tot een 
ziedende watermassa die de grindbedding overspoelt en buiten zijn oevers treedt. 
Aan beide oevers vallen vooral de bosrijke en grote weilanden op. De bergtoppen 
reiken tot boven de boomgrens en bestaan meest uit lichtgrijze harde dolomitische 
kalk ('Hauptdolomit'). Op de grens met Beieren liggen de Allgäuer Alpen met als 
hoogste top de Grosser Krottenkopf (2657 m). Aan de andere zijde van de Lech zien 
we de Lechtaler Alpen met als hoogste top de Parseierspitze (3036 m). De Lechtaler 
Alpen vormen een langgerekte keten tussen de Lech en de Inn.  
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In de zomer is het Lechtal een paradijs voor de vakantiegangers: het biedt 
verschillende mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding. 

 

Hotel 

TANNENHOF 
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DEELNEMERSLIJST 

 
Naam Voornaam Echtgenote Gemeente Tpt Instrument 

Bouckaert Alfons - Kortrijk   ere-dirigent 

De Geetere Gerard Muylaert Annemie Oostende 
 

banjo 

De Tavernier Bernard Van Nieuwenhuyse Anne-Marie Beselare 
 

banjo 

Decramer Johan 
 

Oostende 
 

orgel/keyboard 

Decramer Rik 
 

Ieper 
 

banjo/zang 

Decramer Marc 
 

Wervik 
 

banjo 

Demeyere Luc Vanneste Marieke Izegem 
 

basgitaar 

Depuydt Martin Van Nieuwenhove Frieda Wervik W banjo 

Lecluyze  Jacques Deneckere Myriam Menen 
 

dirigent 

Leplae Johan 
 

Menen 
 

technieker 

Maisuradze Zurab Mikava Zarina Wervik 
 

gitaar 

Schots Adri Nuitten Josée Geluwe 
 

drums 

Vandamme Paul Neirynck Ria Geluwe 
 

trompet 

Vandenbossche  Yves Verhellen Frieda Heule 
 

banjo 

Vanholme Toon Hauspie Christine Menen 
 

banjo 

Vanooteghem Hubert Verraes Mia Herentals 
 

banjo 

Vanraes  Jef Verhaeghe Nicole Geluwe 
 

hoorn 

Vermeersch Gery Dutry Hilde St-Eloois-Winkel 
 

saxofoon 

Vermeersch Bruno 
 

St-Eloois-Winkel 
 

Tenorsax 

Vermeersch Julie 
 

St-Eloois-Winkel 
 

saxofoon/zang 

Verraes Mark Raes Frieda Roeselare 
 

dwarsfluit 

Verraes Jan Soenens Mieke Kortrijk 
 

banjo 

Verraes Jo Piron Bea Puurs 
 

trompet 

Wallays Felicien Callewaert Agnes Hulste 
 

banjo 

            

  
    

  

Sympathisanten 
    

  

  
    

  

Adriaen Jan Verhulst Magda   W   

Adriaen Lieve 
  

W   

Adriaen Eric Evens Greta 
 

W   

Blockeel  Luc Buyck Dorine 
  

  

Bulcke Christiane 
   

  

Decramer Bo 
   

  

Decramer Luc 
   

  

Delaere Joos Veys Myriam 
  

  

Delaere Sharon 
   

  

Dusselier  Freddy Corne Gerda 
  

  

Pille Johan De Blauwe Sabine 
  

  

Vandewalle  Anny 
   

  

Van Nieuwenhuyse Gaby 
   

  

Wyseur Rik Vanholme Chris       
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DE LECHTAL-ACTIV CARD 
 

 

Bij aankomst ontvangt iedere medereiziger een 
“Lechtal Aktiv Card”. Dit is een soort pas 
waarmee het openbaar vervoer, een aantal 
bergliften enz. vrij te gebruiken zijn. Zo zijn 
individuele verplaatsingen eenvoudig te 
organiseren. Voor bezoekers aan het Lechtal kost 
deze kaart normaal 28,00 € en is 14 dagen 
geldig. 
Voor dit zomerseizoen zijn volgende diensten 
met deze kaart gratis toegankelijk. 

 
OPENBAAR VERVOER (zelfs tot buiten het Lechtal) 
 

- Binnen de vallei 
- Tussen Weissenbach en Lech 
- In de zijvalleien van het Lechtal (Kaisers, Jöchelspitze, Gramais, 

Bschlabs/Boden, Hinterhornbach, Namlos) 
 

KABEL – EN BERGLIFTEN 
 

 Noot: slechts één berg- en dalrit per dag inbegrepen 
 

- Lechtaler Bergbahn / Bach 
- Steffisalpe / Warth 
- Rüfikopfbahn / Lech 
- Schlegelkopfbahn / Lech 
- Oberlechbach / Lech 
 

ZWEMBADEN 
 

- Freibad Bach/Elbigenalp, Häselgehr : toeslag van  € 1,00/per dag per 
persoon. 

- Badeteich Vorderhornbach: toeslag  € 1,00/per dag /per persoon 
- Overdekt zwembad "Aqua Nova" in Steeg: -25% korting op de gangbare 

prijzen. 
 

DIVERSE KOSTELOZE AANBIEDINGEN 
 

- Een aantal geleide wandelingen 
- Gastoptredens  (niet alleen van het BJO, maar ook andere optredens en 

concerten.) 
- Tennispleinen in Holzgau, Bach/Elbigenalp en Stanzach 
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HET VERBLIJF 
 

 

We logeren in het hotel Tannenhof, een driesterren 
hotel dat volledig gereserveerd is voor het Banjo-
orkest en zijn sympathisanten. Het is rustig gelegen 
op wandelafstand van het centrum Walchen, 
deelgemeente van Steeg, tussen Holzgau en 
Hägerau. Deze streek situeert zich tussen de 
Algäuer– en Lechtaler Alpen.  

Het beschikt over 38 kamers, 3 appartementen ( 4 
pers.), allemaal voorzien van bad of douche, toilet, 
haardroger, radio en TV. De meeste kamers beschikken over een balkon.  

Verder staat een overdekt zwembad, sauna, wellnessruimte met professionele 
massages, solarium en fitnessruimte ter beschikking van de gasten. De liefhebbers 

kunnen zich te goed doen aan de biljarttafel, flipperkast of 
de tafeltennis.  

De bar en de bier/wijnstube zijn beschikbaar om nog even 
na te praten over de voorbije dag of om afspraken te 
regelen voor de volgende dag. 

 

Hotel Tannenhof uitgebaat door de Familie Jungheinrich, 
met  Frank aan het hoofd, biedt zijn gasten een familiaal 
vakantieverblijf aan. Deze familiale sfeer in het hotel 
bevestigt de alom geprezen “Lechtaler” gastvrijheid. Niet 
voor niets is hun leuze: 

 

 "ALS GAST KOMMEN, ALS FREUND GEHEN!" 

 
We reizen in half-pensionformule. Dwz dat er enkel ontbijt 
en avondmaal voorzien zijn.    

 

‟s Morgens kunnen we tussen 7.30u en 9.30u 
genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet. 

‟s Avonds worden we in het restaurant verwacht 
voor een viergangen menu met 
keuzemogelijkheden uit het gevarieerd aanbod.  

Bij aankomst ontvangt iedere deelnemer een  
“Lechtal Aktiv Card”. Zie p.10  
 
‟s Middags kan men in het restaurant terecht maar het aanbod op de kaart is eerder 
beperkt. 
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ENKELE DORPEN 
 

We beperken ons tot de voorstelling van deze dorpen waar een optreden voorzien is. 

 

STEEG 

 
Het meest westelijk gelegen dorp van het 
Lechtal.  
Met de deelgemeenten (soms maar een kapel 
en een handvol huizen) Hägerau, Walchen, 
Dickenau, Ebene, Grube, Hinterellenbogen, 
Prenten, Gehren en Lechleiten vormt Steeg een 
typisch stratendorp op 1122 m boven 
zeeniveau. Het behoort – zoals het hele Lechtal 
– administratief tot het kanton Reutte.  
 
Deelgemeente Walchen, zo klein dat het op sommige kaarten niet aangeduid staat, 
is de centrale uitvalsbasis van het banjo-orkest gedurende de reis.  
 

Naast het toerisme is vooral zuivelproductie een van de belangrijkste activiteiten.  

Volgende plekjes zijn zeker het bezoeken waard: 

 Naturkäserei Sojer : Hier bekomt men o.a. het antwoord op de vraag waar 
de gaten in de kaas vandaan komen. 

 Holzschnitzerei Lorenz :   Een overzicht van wat de houtsnijkunst in al zijn 
facetten te bieden heeft.  

 Aqua Nova:   Een groot waterpretpark met open en overdekte baden, 
compleet met wellness en verzorging. Goed voor een dag waterplezier en –
ontspanning.    

 Waterval: Langs de Lech op de wandelweg naar Holzgau komt men de 

“Naturkneippanlage am Wasserfall” tegen. 

Voor de toeristen met “swingende” benen is “Discothek Postkutsche” de 
gelegenheid bij uitstek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tannenhof.at/ausflugsziel-tirol-holzschnitzerei.html
http://www.tannenhof.at/ausflugsziel-tirol-holzschnitzerei.html
http://www.tannenhof.at/sommerurlaub-steeg.html
http://www.tannenhof.at/sommerurlaub-steeg.html
http://www.tannenhof.at/sommerurlaub-steeg.html
http://www.tannenhof.at/familienurlaub-lechtal.html


 
10 

 

ELBIGENALP 

Gelegen op 1040 m en praktisch 
volledig op de rechteroever van de 
Lech. Het heeft 850 inwoners en 
vormt de hoofdplaats van het 
Lechtal. De enige houtsnijschool is 
hier in het dorp gevestigd.  

De sportievelingen onder ons 
kunnen hier terecht voor diverse 
activiteiten: o.a. 
Luchtgeweerschieten,Tennis, 
Aerobic, Gymnastiek, Power-
training, Paraglijden enz. 
 
 
Het is een van de weinige dorpen die beschikt over een echte 
theateraccommodatie m.n. de “Geierwally Freilicht Buhne”. Het is 
een spektakelruimte gebouwd in een berginham met als achtergrond 
een natuurlijke rotswand. Bij slecht weer kan men het podium 
overdekken.  
 

 
 
Hier op dit podium zal het Banjo-orkest 
optreden. 

 

 

 

HOLZGAU 

is een liefelijk dorp midden in een heerlijk berglandschap! Het ligt op 1114 m. en telt 
slechts 465 eigen inwoners. Er zijn een groot aantal huizen die opvallen door hun 
prachtige barokke gevelbeschilderingen. In de Gotische Sebastiaanskapel zijn fresco‟s 
uit 1490 te bewonderen.  

Op de “Glatten Parkett”, de Eislaufplatz (of in het 
Vlaams „skipiste‟),  kan men zich uitleven met 
„plezierfactor hoog‟. Anderen zullen meer hun 
gading vinden in de “Dorfalm” waar live muziek 
voor de sfeer en gezelligheid moet zorgen.    
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 WARTH 

 

Ligt eigenlijk niet meer in het Lechtal maar in Arlberg. 
Vanuit Steeg is het zo‟n 15 km verwijderd.  In de zomer 
een schitterend wandelgebied en ‟s winters een geliefd 
skioord met 48 pistes en 15 
zetelliften. 

Het natuurpark “Hochtannberg” is 
een wandelgebied bij uitstek, met 
uitgetekende trajecten  van 
diverse moeilijkheidsgraad.  

De 5 ha grote (of is het kleine?) “Körbersee” ligt op een stevige wandeling van de 
Hochtannbergpas  midden in een beschermd plantengebied. Dit schilderachtig mooie 
meer is enkel te voet te bereiken.  
 
 
 

ELMEN 

 

Elmen is het startpunt van verschillende bergwandelroutes naar de Lechtaler en de 
Allgäuer Alpen; en voor de fietsers zijn er speciale fietspaden aangelegd, ver van de 
autoweg. Voor meer avontuurlijke vakantiegangers zijn er ook mogelijkheden tot 
raften, parachutespringen, kanoing en mountainbiken.  
 
 
In Elmen splitst zich ook de bekende Hahntennjochstraat af die naar Imst (Inntal) 
gaat, door het Bschlabertal, met zijn prachtig gelegen dorpjes Bschlabs en Boden. 
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SCHLOSS UND PARK LINDERHOF 

 

 

 

 

Slot Linderhof is een barokslot in het Graswangtal in Ettal bij Oberammergau, in de 
Duitse deelstaat Beieren. Het is de kleinste van de drie kastelen gebouwd in opdracht 
van Lodewijk II, en het enige dat vóór zijn dood werd voltooid. Het kasteeltje ligt op 
948 meter boven de zeespiegel. Linderhof was voor Lodewijk II zijn lievelingsverblijf, 
dat hij steevast "Mein Villa" noemde. 
 
In 1874 had de tuinarchitect Carl Joseph von Effner de planning klaar voor de tuinen 
en het park rondom het slot. Er is door Von Effner gebruikgemaakt van de 
natuurlijke glooiing van het landschap, en is er een symmetrie toegepast, uitgaande 
van de lengteas van het slot. 
 

Voor elk wat wils dus. Voor de liefhebbers van luxe en schoonheid zijn de te 
bezoeken kamers en zalen van het kasteel een ware lekkernij. Andere zullen zich 
vast kunnen uitleven in de enorme tuinen rond het kasteel. 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Barokke_architectuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ettal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oberammergau
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beieren
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_II_van_Beieren
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WIES 
 

De Bedevaartskerk van Wies (Duits: Wieskirche) is een ovale rococokerk, gelegen in 
de plaats Wies, gemeente Steingaden (Beieren) aan de voet van de Alpen in 
Duitsland. Ze werd gebouwd in de 18de eeuw door de broers Johann Baptist en 
Dominikus Zimmermann. Die laatste leefde de laatste elf jaar van zijn leven in de 
buurt. 

 

 
 
In 1738 heeft een boerin tranen gezien op een oud houten Christusbeeld.  Dit 
mirakel leidde tot een toevloed van bedevaarders. In 1740 werd een kleine kapel 
gebouwd om het beeld te huisvesten, maar al snel bleek dat het gebouw te klein was 
in verhouding met het aantal pelgrims dat het aantrok. Daarop besliste de abdij van 
Steingaden om er een afzonderlijke kerk aan te wijden. 
 
 
De bouw vond plaats tussen 1745 en 1754 en het 
interieur werd gedecoreerd met stucwerk in de traditie 
van de School van Wessobrunn. De kerk, die gezien 
wordt als Zimmermanns laatste meesterwerk, werd 
ontwijd in het begin van de 19e eeuw. Protest van de 
lokale boeren zorgde ervoor dat dit juweeltje uit de 
rococo-architectuur werd gespaard van de sloophamer. 
De bedevaartskerk staat sinds 1983 op de Unesco lijst 
van Werelderfgoed en werd tussen 1985 en 1991 grondig gerestaureerd 

 
 
 

OBERAMMERGAU 

Onderweg houden we even halt in dit mooie schilderachtige dorp bekend van de 10-
jaarlijkse passiespelen. Het theater waar deze plaatsvinden is een attractie op zich. 
Ook zijn hier diverse mogelijkheden om de inwendige mens te versterken. 
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GEDETAILLIEERD PROGRAMMA 
 

We zijn op reis onder het motto: “alles kan, niets moet” behalve de optredens 
voor de muzikanten…Derhalve is dit programma enkel een leidraad. Dagelijks 
heeft men volgende mogelijkheden (genoemd „keuzeprogramma‟), behalve 
indien anders vermeld: 
 

1. volledig zelfstandig wat dan ook te doen (o.m. de diensten die door het hotel 
worden aangeboden – sauna, wellness enz) 

2. 2 kleinere wandelingen, een in de voormiddag en een in de namiddag 
3. voor wie wat meer wil als wandeling: een kuitenbijter naar een van de vele 

Hütten – Dit is dan een volledige daguitstap.  
4. ter plaatse blijven en met de Tiroler bus zelf een uitstap regelen 

 

Noot: het tijdstip **u** zal ter plaatse bepaald en meegedeeld worden. 

Het ontbijt kan aangevat worden vanaf 7u30 tot 9u30, tenzij anders 
aangegeven. Mogelijks wijzigen sommige tijdstippen ter plaatse door niet te 
voorziene omstandigheden. Wil daarom de mededelingen ter plaatse goed 
volgen aub. 
 

 
 
Woensdag 10 augustus  heenreis 
 

 05u00:  Vertrek aan het College te Menen (Achterkant - oude Leielaan). 
Mogelijkheid tot parkeren op de afgesloten speelplaats. Graag 
tijdig aanwezig aub. De speelplaats wordt afgesloten om 04u30. 

 18u00:  Voorziene aankomst te Steeg 
   Kamerverdeling 
 19u30u:  Avondmaal in het restaurant. 
    

 

Donderdag 11 augustus 

  

7u30 tot 9u30: ontbijt 
Keuzeprogramma: zie hoger 

  
18u00:   Avondmaal in hotel 

 19.30u:  Vertrek technische ploeg. 
 20.00u:  vertrek bus met muzikanten en sympathisanten. 
 21u00:   Optreden te Elbigenalp  

Na optreden: een drankje is voorzien, mogelijks een hapje , voor 
de muzikanten.   

**u**:   Terugrit bus  
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Vrijdag 12  augustus 

  

Vanaf 7u30: Ontbijt 
8u45:   Daguitstap naar Schloss Linderhof  en Wies   
10u40: Om 10u40 worden we door een Nederlandstalige gids ontvangen 

voor een bezoek aan het kasteel. Daarna gaan we naar 
Oberammergau waar we o.a. een middagpauze voorzien.  We 
keren hotelwaarts via Wies waar een vrij bezoek aan de 
beroemde kerk op het programma staat.  

  
Alternatief:  zie hoger 

 
18u00:   Avondmaal in hotel 
19u30:  T.P : Klaarzetten materiaal in Gemeindesaal. 
20u30: Optreden STEEG 
**u**:  Terugrit bus 

 

Zaterdag 13 augustus 

  

7u30:   Ontbijt 
 

9u30:  BIJ SLECHT WEER: Daguitstap naar Wattens met bezoek aan de 
Swarovski Kristallwelten 

   Keuzeprogramma: zie hoger 
 
 18u00: Avondmaal in hotel 

19u15: Vertrek bus naar Holzgau (+/- 5 Km) 
 19u30: Klaarzetten podium   

20u30: optreden HOLZGAU – halfoogst feest.   

**u**:   Terugrit bus.  

 

Zondag 14 augustus 

 
07u30: Ontbijt. Daarna mogelijkheid tot bijwonen Misviering te Holzgau 

of te Steeg 
10u00: Verplaatsing naar Warth (+/- 15Km). 
10u30: Daguitstap naar Jägeraplhütte – te voet of met de Steffisalp lift. 

Boven treffen we ons voor een „Jause‟ (kleine maaltijd).    
 16u00: Klaarzetten materiaal, omkleden etc. 
  17u00: Concert te WARTH  
 19u00: Terugrit bus naar Steeg 
 19u45: Avondmaal in hotel. 

**u**: Vertrek bus naar Holzgau voor deelname aan een echte 
Tiroleravond 

**u**:   Terugrit bus naar hotel. 
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Maandag 15 augustus 

 
7u30-9u30: ontbijt 
 
Voormiddag :  Vrije voormiddag. Keuzeprogramma (zie hoger) 

 
 12u30: Vertrek bus naar Elmen (+/-15 km) 

Mogelijkheid om te luisteren naar andere orkesten en groepen 
die voor ons optreden. 

 14u30: klaarzetten materiaal 
15u00: Optreden ELMEN. 
 
19u00: Avondmaal in hotel 
Daarna: “Abschiedsstunde” 

 

Dinsdag 16 augustus.:  

 

Terugreis 
 

07u30: Ontbijt en laden bus 
08u00: Vertrek bus. 
22u00: Voorziene aankomst te Menen. 
 

 

 

 

 

CONCERTREPERTORIUM 
 

       Aperitief Weideblomke  

Fata Morgana Epistola  

Herfstimpressie Ballade  

Costa Dorada Persbericht   

Nieuwe Lente Pelgrim  

Waarom zo zelden Gij badt op eenen berg 

Stromen van Babel Abschiedsstunde 

Tijl Mimosa 

Aquarel Vakantie/Avond aan de berg 

Snarenpoëem Lechtal 

Pizzicato Boogie Trumpet Song 

Gele Anjers  
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UNIFORM 

 
Tijdens de optredens hanteren de muzikanten volgende dresscode: 
 

 Wit hemd (korte en of lange mouwen zijn acceptabel). 
 Zwarte Broek 
 Zwarte kousen en schoenen 
 Een witte T-shirt of wit “onderbaaike” is zeker aan te raden daar het ‟s avond 

flink kan afkoelen in het Lechtal.  
 
Noot: Er is in het hotel een wasserijdienst die eventueel de hemden of andere kledij 
kan wassen.   

 

 

 

 

 

 

 

TECHNISCHE PLOEG 
 
 
Johan Leplae 
Jacques Lecluyze 
Bernard De Tavernier 
Luc Demeyere 
Gery Vermeersch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liefhebbers of vrijwilligers die een handje willen 
toesteken bij het klaarzetten of opruimen van 
het podium zijn altijd welkom.  
Voorkennis niet vereist – opleiding ter plaatse. 
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PRAKTISCHE INFORMATIE 

 
HET VERBLIJF 
 

Hotel TANNENHOF  
 

Frank Jungheinrich   

Walchen 46 •  

A-6655 Walchen Steeg/Lechtal 

Tel.: +43 5633 / 52 90  Fax: +43 5633 / 52 36 77   

hotel@tannenhof.at   
 
 
 
 
WAT STEEKT ER IN MIJN KOFFER?   
 

 Persoonlijke kledij en toiletgerief 
 Warme trui,  regenkledij 
 Uniform 
 Witte T-shirt of ondertrui 

 
We dringen er toch op aan om de bagage te beperken daar in de koffer van de bus 
ook de instrumenten en het technisch materiaal meemoeten. 
 
 
WAT STEEK ER IN MIJN HANDBAGAGE?  
 

 Identiteitskaart  

 Eventueel picknick voor onderweg 
 
MUZIEKINSTRUMENTEN 

 
Zoveel mogelijk in harde koffers als het kan.  
Iedere muzikant zorgt voor zijn eigen partituren. 

 
 
 
De Instrumenten en de bagagekoffers gaan mee in de bagageruimte of de skibak 
van de autocar en zijn dus gedurende de heenreis niet beschikbaar. Wat nodig is 
gedurende de reis neemt men mee in de handbagage. Ook delicate instrumenten die 
niet in een stevige koffer zitten kunnen mogelijks beter meegaan op de bus. 
 
 
 
 

mailto:hotel@tannenhof.at
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DE WERKGROEP LECHTAL 
 

 Yves Vandenbossche (Reisleider) 
 Bernard De Tavernier (P.R. en externe relaties) 
 Jacques Lecluyze (Muzikale en artistieke leiding) 
 Gery Vermeersch (Transport en logistiek) 
  Johan Decramer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan: 
 

Sint-Aloysiuscollege  Menen 
 
Voor het gebruik van:   

 de kapel als repetitieruimte 
 de geluidsinstallatie 

 de speelplaats als parking 
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