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college. Zie p 3. 
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De Reis 
De verplaatsing van ongeveer 900 km gebeurt met dezelfde bus als vorige reis. Een luxe car 

van de Firma Cars St.Christohpe uit Zillebeke. Deze is voorzien van airco, toilet, bar, 

koffiezet, CD/DVD, TV enz.  Een bus met 62 zitplaatsen op het bovendek en een 2 

verdiepingen grote kofferruimte garandeert ons een prachtige reis. In overleg met het bedrijf 

zal het toilet op de bus beschikbaar gesteld worden. Maar aangezien de opslagtank een 

beperkte inhoud heeft vraagt men met aandrang om dit enkel in dringende gevallen te 

gebruiken.   

 

 De di r ect 

We vertrekken aan het College te 

Menen. Niet zoals vorige maal aan 

de achterkant van het college maar 

op de grote markt. Wie met zijn 

wagen komt kan deze eerst uitladen 

op de markt en dan veilig parkeren 

op de nieuwe speelplaats, die 

gedurende de reis afgesloten wordt. 

Daartoe rijdt men de poort in op de 

hoek van de markt naast het 

college. Aan de fietsenstalling 

rechtdoor tot op het einde en u komt op de nieuwe speelplaats. Zeker geen auto’s 

stationeren op de gewone speelkoer daar er volop gewerkt wordt aan de gebouwen. 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. 

Via Kempten (Allgäu) gaan we richting Sonthofen om een stukje verder de 

Duits/Oostenrijkse grens over te steken en te Jungholz 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. 

Johan Leplae is barman van dienst en zal zorgen voor een perfecte bediening. Het drinkgeld 

voor de garçon is evenwel niet inbegrepen in de prijs van een consumptie. 
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Het verblijf. 

We logeren in “Berghotel Tirol” te Jungholz, gelegen in het Tannheimer Tal in Oberallgäu 

(Oostenrijk) vlak over de grens. (www.berghoteltirol.de). Het hotel heeft een kleine honderd 
kamers, onderverdeeld in  

 

 

een achttal types. Van eenvoudige kleine eenpersoonskamers tot grote meerpersoonskamers 
met “suite” allures. Door de grootte van het hotel  beschikken we deze keer niet over het 
volledige hotel voor ons alleen. Dit houdt in dat we andere “gasten”  zullen treffen en ons 

een beetje aan de gangbare spelregels zullen moeten houden. Daar we echter in groep 
reizen kunnen we over heel wat faciliteiten beschikken die voor individuele toeristen niet zijn 
weggelegd.   

Het hotel beschikt over een mooi zwembad met whirlpool en terras, een wellness-site met 
diverse mogelijkheden, sauna enz.   

We kunnen ’s morgens genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds een 
meergangenmenu in een van de verschillende restaurants die het hotel ter beschikking stelt. 

Uiteraard is er een gezellige bar. De vraag is maar of we deze zullen nodig hebben… 

De stadsbus kan de liefhebbers doorheen het hele dal brengen  en mits een overstap zelfs 

doorheen het Lechtal en verderop. 

http://www.berghoteltirol.de/
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De plaatsen die we bezoeken 
 

Sonthofen. 
 

Sonthofen is de meest zuidelijke stad  van Duitsland, gelegen  op een hoogte tussen 750 en 

1100 m boven de zeespiegel, aan de noordrand van de “Allgäuer Alpen”.  Ongeveer 40 km 

van het Bodenmeer en 120 km van München.  De stad wordt doorkruist door de rivieren 

“Iller” en “Ostrach”. De Bodensee ligt op nauwelijks 40km van Sonthofen en is zeker een 

bezoekje waard.  

 

Hier was  het banjo- orkest in 1961 van vrijdag 28 juli t/m zondag 30 juli voor de eerste keer 

te gast.  Naast een optreden  hebben ze er in de tijd o.a. de brouwerij “Hirschbräu” bezocht. 

Deze bestaat nog en is actieve sponsor van de jaarlijkse feesten. Dit jaar mogen we mee de 

stadsfeesten opluisteren… Op een drietal podia spelen diverse orkesten. Na een 

openingsstoet (waar we niet moeten opstappen) door het dorp wordt door de burgemeester 

het eerste vat “aangestoken” wat symbool staat voor de officiële opening van de 

feestelijkheden…. 

 

Enkele bezienswaardigheden: 

De Ordensburg werd in 1935 opgericht door de nazi’s om jongens op te leiden. Het gebouw 

heeft de oorlog overleefd en deed tussen 1956 en 2009 dienst als hoofdkantoor voor de 

Duitse militaire politie. 

Sint-Michaelkerk 

De kerk is onderdeel van een calvaire. Tijdens de 

Tweede Wereldoorlog is de kerk zwaar beschadigd 

en verloor haar 400 jaar oude klokken en haar dak. 

De fresco’s werden tussen 1988 en 1991 vervangen 

door schilderijen van Arnulf Heimhofer.    
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Die Kriegergedächtniskapelle  

Sinds 1924 worden met dit monument de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog herdacht. 

Op het plafond staat een fresco die een soldaat op het slachtveld uitbeeldt. Onderdeel van 

de calvaire.  

 

Oberstdorf 
 

Een gemeente van een kleine 10.000 inwoners. De stad ligt aan de voet van de Alpen en 

trekt vooral skiërs en wandelaars aan. Het moderne kunstschaatsen in Duitsland vindt hier 

zijn oorsprong. Veel Europese topschaatsers komen gebruik 

maken van het trainingscomplex. Jaarlijks vindt ook de 

Nebelhorn-Prijs voor kunstschaatsen hier plaats. Ook de 

kampioenschappen voor kunstschaatsen hebben hier al twaalf keer plaats gevonden. 

We treden hier op in het bergstation “Höfatsblick” gelegen op een hoogte  van 1932 m. Het 

station is enkel bereikbaar met de “Nebelhornbahn”, de hoogste Allgäuer-kabelbaan.  Dit 

betekent dat we de hele verhuis van muzikanten en materiaal dienen te organiseren met 

deze kabellift. Het zijn gelukkig grote cabines die zo’n 4700 kg mensen of materiaal kunnen 

meenemen. De adembenemende tocht brengt ons 652 m hoger aan een gemiddelde klim 

van 26% over een lengte van 2617m.  

 

 

 

Lindau  

De hoofdstad van het gelijknamige district.  

Bevindt zich aan de oostelijke oever van de Bodensee in het 

drielandenpunt Duitsland – Oostenrijk – Zwitserland. Haar 

historischcentrum bevindt zich op een eiland in de Bodensee.   

Tijdens de oorlog werden hier de eerste soldaten van de 

Wehrmacht opgeleid. De Bodensee was de ideale locatie om 

te trainen.  
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Münster Unserer Lieben Frau (Lindau) 

Deze kerk vindt haar oorsprong in 810. In de kerk bevinden zich barokke 

plafondschilderingen en een inrichting uit de rococo, met overdreven pracht en praal in goud 

en rood.  

 

Het oude stadhuis 

 

 

Een gebouw met zowel gotische als renaissance 

tinten.  De klokken werden in 1617 

geïnstalleerd. Aan de façade aan de 

Bismarckplatz is een grote houten trap 

bevestigd, die in een erker uitmondt. De 

zuidkant van het gebouw werd in de 19e eeuw 

met een overzicht van de geschiedenis van 

Lindau beschilderd. 

 

 

 

 

 

Bregenz  

 

De hoofdstad van het Oostenrijkse Bundesland Voralberg. Bregenz ligt aan de Bodensee en 

herbergt hier een van de belangrijkste Oostenrijkse havens. Daarnaast is ze ook het 

knooppunt voor het treinverkeer en sport- e, cultuurcentrum. 

Ieder jaar worden de Bregenzer Festspiele in 

juli georganiseerd. Een onderdeel hiervan is de 

opera op de oever van de Bodensee. De opera 

vindt plaats op een podium dat op het water 

staat. Dit podium is met zijn 7000 plaatsen het 

grootste waterpodium ter wereld. Bregenz 

bevat een weelde aan bezienswaardigheden, 

dus hier kan je gerust een dagje vertoeven.  
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Tannheim  

 

Tannheim is een klein dorp met een duizendtal inwoners in Tirol (Oostenrijk). Het is de 

belangrijkste locatie van het Tannheimer Tal, waar de rivier Vils passeert.  

In de winter dient het dorp als skioord en in de zomer trekt het toeristen aan die naar het 

“Naturschutzgebiet Vilsalpsee” willen. Het is een centraal uitgangspunt voor wandelingen 

(van licht tot en met de zware bergtochten) en diverse sportactiviteiten. Het dorp telt net als 

alle andere dorpen in de streek tientallen hotels en restaurants.  

 

Nesselwang  

Nesselwang is een gemeente in Ostallgäu. Het is een 

erkend luchtkuuroord, een kuuroord waar de 

luchtkwaliteit goed genoeg bevonden is om voordelig te 

zijn voor de gezondheid. 

Pfarrkirche St. Andreas  

De kerk wird tussen 1904 en 1906 in nieuw-barokke 

stijl herbouwd. In de kerk is alles in een nieuw-roccoco 

stijl gebouwd.  

 

 

 

 

 

 

 

Bad Hindelang 

 

Bad Hindelang is een gemeente in de Duitse 

deelstaat Beieren, en maakt deel uit van het Landkreis 

Oberallgäu. Bad Hindelang telt met moeite 5000 

inwoners. Bezienswaardig is het raadhuis, voormalig 

jachtslot, daterend uit 1660. Het grondgebied van de 

gemeente strekt zich uit tot de top van de Hochvogel 

(2592 meter). 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Duitse_gemeente
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beieren
http://nl.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Oberallg%C3%A4u
http://nl.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Oberallg%C3%A4u
http://nl.wikipedia.org/wiki/1660
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hochvogel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Meter
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Hier zouden we (net als in alle andere dorpen) dergelijke gepersonaliseerde affiches moeten 

zien! 

 



10 
 

Programma:   

 

Dit is een leidraad. Door een aantal factoren kunnen tijdstippen wijzigen. Deze zullen tijdens 

een korte briefing bij het avondmaal meegedeeld worden. Gelieve dan ook met de 

meegedeelde wijzigingen rekening te houden aub. 

 

Vrijdag 19/07/2013 Heenreis 

05:00 Vertrek aan het college 

17:00 aankomst aan het hotel 

18:30 Avondmaal in het hotel 

20:30 Repetitie voor de orkestleden 

 

Zaterdag 20/07/2013 

Tot 08.00u: ontbijt in een van de restaurants van het hotel 

8:45 Vertrek bus naar Sonthofen 

10:00 Klaarzetten materiaal en daarna inspelen 

11:15 OPTREDEN nav Stadtfest Sonthofen 

13:00   Einde optreden: opruimen en wegbergen materiaal 

 Daarna vrij: bezoek aan de feestelijkheden 

17:15 Terugreis naar hotel 

18:45  Avondmaal in hotel 

20:30 Optreden in het hotel. 

 

Zondag 21/07/2013 

07:15 Ontbijt 

08:00 Vertrek bus naar Oberstdorf 

09:00 Met de liften naar boven – in groep en ALLE materiaal mee : “Höfatsblick“  

Klaarzetten materiaal en inspelen 

11:30   Optreden 

13:00 Einde optreden –  
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 “Imbiss”  (kleine maaltijd) 

14:00 Afdaling met de liften – alle materiaal mee te nemen en in de bus te laden 

  Bezoek  OBERSDORF 

16:00 Bus terug naar hotel 

17:45 Avondmaal in hotel 

18:45 Vertrek bus naar Bad Hindelang  

19:00 Klaarzetten en inspelen 

20:00 Optreden 

 

 

Maandag 22/07/2013 

 Ontbijt 

De liefhebbers kunnen een dagwandeling  of een bergtocht maken. De anderen 

kunnen mee met de bus. Zij die verkiezen niet mee te gaan met de bus dienen zich 

te melden bij reisleider Yves.  

9:30 Vertrek bus Bodensee – stadsbezoek aan Lindau en eventueel Bregenz 

 Vrije dag 

 Terugreis – tijdstip zal ter plaatse afgesproken worden 

19:00 Avondmaal in hotel 

 Abschiedsstunde 

 

 

Dinsdag 23/07/2013 

 Ontbijt 

10:00 Vertrek bus Tannheim 

 Keuzemogelijkheden –grote tocht -  wandeling – vrije besteding 

16:30 terugreis bus 

17:30 Avondmaal in hotel 

18:45 vertrek  bus 
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20:00 Optreden 

 Terugreis na concert 

 

Woensdag 24/07/2013 

 Ontbijt 

 Vrije verkenning dorp Jungholz. 

13:00 Middagmaal in hotel of lunchpakket voor de liefhebbers van dagtochten 

17:00 Vertrek bus Nesselwang 

 Vrij bezoek Nesselwang met o.a. het prachtige kerkje. 

18:00  Klaarzetten podium 

19:00  Optreden  

 Na optreden: terugreis bus 

 

Donderdag 25/07/2013 

 ontbijt 

8:30 laden bus 

9:00 aanvang terugreis 

21:00 Voorziene aankomst te Menen. 

 

 

De technische ploeg 

 

O. l. v. Johan Leplae 

Zal instaan voor het klaarzetten van het podium (pupiters) en de technieken voor de 

klankinstallatie. 

 

Daar de  bus niet op alle plaatsen tot bij het podium zal kunnen rijden durven we aan een 

aantal meereizende sympathisanten vragen om een handje (mogelijks soms twee!) toe te 

steken om het materiaal van de bus naar de plaats van het optreden te krijgen en nadien 

terug bij de bus.  
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Het optreden te Oberstdorf zal onze speciale aandacht vragen daar we alle materiaal naar 

boven moeten krijgen met de kabelbaan. Daarom hebben we een lijst opgesteld met namen 

van personen die zich om een bepaald toestel of instrument zullen bekommeren. Het is de 

bedoeling dat deze mensen die zich engageren de hele reis voor dit stuk zouden zorgen. 

Hiernaast de inventarislijst van nodig materiaal. De individuele instrumenten van de 

muzikanten staan daar nog niet bij, omdat we ervan uitgaan dat ieder muzikant voor zijn 

eigen instrument én partituren zorgt. 

 

Eindverant-
woordelijke Materiaal 

Dra-
gers Verantwoordelijke 

Johan Leplae 1 Kist mengpaneel 2 Johan Leplae 

Johan Leplae Zak microstatieven  18kg 1 Jacques Lecluyze 

Johan Leplae Zak microstatieven  18kg 1 Freddy Dusselier 

Johan Leplae 1 Luidspreker 23kg 1 Marc Verraes 

Johan Leplae 1 Luidspreker 23kg 1 Jan Verraes 

Johan Leplae 2 Staanders luidsprekers 1 Jef Vanraes 

Johan Leplae 1 mand monitoren + 2 Muziekstaantjes  1 Félicien Wallays 

Johan Leplae 1 mand monitoren + 2 Muziekstaantjes  1 Johan Pille 

Johan Leplae 1 Mand multikabels 1 Jan Adriaen 

Johan Leplae 1 Mand multikabels rollen 1 Paul Vandamme 

Johan Leplae 1 Mand voedingskabels 1 Jo Verraes 

Johan Leplae 1 koffer met  versterker  21 kg  1 Eric Adriaen 

Johan Leplae 1 Valies microkabels 1 Marc Decramer 

Johan Leplae 1 Valiesje micro's 1 Caroline Demeulenaere 

Félicien Wallays Bak pupiters op karretje 1 Hubert Vanooteghem 

Félicien Wallays Bak pupiters op karretje 1 Patrick Cauwelier 

Johan Decramer Piano Yamaha 1 Johan Decramer 

Johan Decramer Monitorbox Yamaha (2st) 1 Bo Decramer 

Johan Decramer Valies met kabels en toebehoren 1 Bo Decramer 

Luc Demeyere Basgitaar 1 Luc Demeyere 

Luc Demeyere Versterker voor dito 1 Luc Demeyere 

Zurab Maisuradze Versterker voor gitaar 1 Zurab Maisuradze 

Adri Schots 1 Kist met statieven 1 Adri Schots 

Adri Schots 1 Valies + Cymbalen 1 Adri Schots 

Adri Schots 2 X Kleine trom 1 Rik Wyseur 

Adri Schots 1 Basedrum 1 Bernard De Tavernier 

Adri Schots Floortrom + Valiesje 1 Gaby Vannieuwenhuyse 
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Deelnemers aan de reis 2013. 

 

Muzikant/ BSL   Partner  Woonplaats 

BOUCKAERT Alfons 1   8500 Kortrijk 

DE GEETERE Geert 2 Muylaert Annemie 8400 Oostende 

DE TAVERNIER Bernard 2 Van Nieuwenhuyse Anne- Marie 8980 Beselare 

DECRAMER Johan 2 Blondeel Linda 8400 Oostende 

DECRAMER Marc 1   8940 Wervik 

DECRAMER Rik 1   8900 Ieper 

DEMEYERE Luc 2 Vanneste Marieke 8700 Izegem 

DELAERE Tine 1   
8880 St Eloois-
Winkel 

HERMAN Johan 1   8870 Izegem 

LECLUYZE Jacques 2 Deneckere Myriam 8930 Menen 

LEPLAE Johan 1   8930 Menen 

MAISURADZE Zurab 1   8940 Wervik 

SCHOTS Adri 2 Nuitten Josée 8940 Geluwe 

VANDAMME Paul 2 Neirynck Ria 8940 Geluwe 

VANDENBOSSCHE 
Yves 2 Verhellen Frieda 8501 Heule 

VANHOLME Antoon 2 Hauspie Christine 8930 Menen 

VANOOTEGHEM Hubert 2 Verraes Mia 2200 Herentals 

VANRAES Jef 2 Verhaeghe Nicole 8940 Geluwe 

VERMEERSCH Gery 1   
8880 St Eloois-
Winkel 

VERMEERSCH Julie 1   
8880 St Eloois-
Winkel 

VERRAES Jan 2 Soenens Mieke 8500 Kortrijk 

VERRAES Jo 2 Piron Bea 2870 Puurs 

VERRAES Mark 2 Raes Frieda 8800 Roeselare 

WALLAYS Félicien 2 Callewaert Agnes 8531 Hulste 

        

Adriaen  Erik 2 Evens Greta 8980 Beselare 

Adriaen Jan 2 Verhulst Magda 8970 Poperinge 

Bulcke Christiane 1   8980 Roeselare 

Cauwelier Patrick 2 Depreeuw Christiane  8900 Ieper 

De Clerck An 1   8500 Kortrijk 

Decramer Bo 2 Demeulenaere Caroline 9750 Ouwegem 

Decramer Luc 1   8900 Ieper 

Dusselier Fredy 2 Corne Gerda 8560 Wevelgem 

Pille Johan 2 SabineDe Blauwe 8560 Wevelgem 

Van Nieuwenhuyse Gaby 1   8980 Beselare 

Vandewalle Anny 1   8930 Menen 

Wyseur Rik 2 Chris Vanholme 8930 Menen 
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Praktische Informatie 

 

Het adres waar we logeren is: 

Berghotel Tirol 

Jungholz 48 
6691 Jungholz 
Österreich 

Tel. +043 (0) 5676 8161 
Fax. +043 (0) 5676 8161 44 

Email info@berghoteltirol.de 

 

Zeker niet te vergeten: 

In de handbagage: kan meegenomen worden op de bus 

- Identiteitskaart, Badge Banjo-Orkest 
- Eventueel picknick voor onderweg 

In de reiskoffer: gaat in de koffer van de bus en is dus gedurende de heenreis niet 
beschikbaar.  

- Persoonlijke kledij en toiletgerief 
- Uniform (voor spelende leden) + een wit t-shirt voor mocht het toch eens fris zijn. 

- Regenkledij en eventueel paraplu voor hopelijk “niet nodig” 
- Stevige wandelschoenen, zonnebril en –crème 
- Een petje voor hoofdbescherming  

Voor muzikanten: Instrument(en) en eventuele toebehoren, Partituren. 

 

Redactie:  

De werkgroep “reis 2013” 

Yves Vandenbossche, Bernard De Tavernier, Martin Depuydt, Gery Vermeersch. 

We wensen u allen een - soms drukke -  maar vooral aangename reis. 

 

 

Met dank aan het St-Aloysiuscollege te Menen. 

 

mailto:info@berghoteltirol.de
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Met trots stellen we u voor: 

Onze nieuwe CD! 

 

 

 

 


