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ENSCHEDE e.o. [ busreis ]

31 maart 2021 €190,- [ reiscode 237 ]
Dagreis met als thema ʻJoods erfgoed in Twente’.
Joodse ondernemers als Salomonson, Spanjaard en
Menko hebben een grote bijdrage geleverd aan de
bloei van de Twentse textiel-industrie.
Aandacht voor de architectuur van Karel de Bazel
(Menko-villa’s, synagoge), en hergebruik voormalige
fabriekspanden op het terrein van Roombeek
(o.a. kunstacademie ArtEZ).
Slotconcert met jiddische muziek en verhalen door
Shura Lipovsky.
Inhoudelijke begeleiding: Frederik Erens, historicus.

donderdag 31 maart

10.30 uur: we ontmoeten elkaar op het NS-station van
Enschede.
Na koffie/thee volgt een korte inleiding over de stad
Enschede en het thema van deze dag.
O.l.v. Frederik Erens maken we dan een wandeling langs
objecten en locaties die behoren tot Joods Erfgoed in het
centrum van Enschede o.a.:
• (bezoek aan) de Synagoge (1918-1923; K. de Bazel,
A. Smits, C. van der Linde);
• Het huis Menko-Van Dam (1915; K. de Bazel);
• Villa Isodoor Menko (1923; K. de Bazel, A. Smits;
1996; Harry Abels), voormalig Hotel Memphis. Bezoek
interieur onder voorbehoud.
• Het Volkspark: Oorlogsmonument
(1953; Mari Andriessen).
We vervolgen onze themadag per bus naar/langs:
• landhuis Stokhorst (1916; K. de Bazel), gebouwd in
opdracht van de fam. Jannink - van Heek.

NB. Niet te bezoeken, alleen van afstand te bekijken.

• de wijk Roombeek, met o.a. voormalige fabriekscomplexen (o.a. Menko, Rozendaal). Kunstacademie ArtEZ
bevindt zich in één van de gebouwen (bezoek onder voorbehoud). Ook aandacht voor nieuwe architectuur in deze
heringerichte wijk.
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Shura Lipovsky
foto: Michel Borzykowski

Aan het eind van de middag verplaatsen we ons naar het naburige
Borne. In het centrum stond de grote textielfabriek van Spanjaard,
die tot 1973 werk verschafte aan zeker de helft van de beroepsbevolking van Borne en omliggende dorpen. De fabriek is in 1986 volledig
gesloopt.
We zien enkele overblijfselen van de ‘Spanjaarden’, o.a.
• villa ‘Het Witte Huis’, gebouwd in 1868 en verbouwd in 1914;
• Villa Elisabeth (1895), tot 1988 in gebruik als gemeenthuis van
Borne, momenteel een restaurant.
Tot slot bezoeken we de voormalige Bornse sjoel. De synagoge is
momenteel in gebruik als een cultureel centrum, waar exposities en
concerten plaats vinden. Zie ook www.bornesynagoge.nl
De themadag wordt hier besloten met een concert met jiddische
muziek en verhalen door Shura Lipovsky. Zij is één van de beste
vertolksters van dit genre in Nederland en ver daarbuiten. Zie ook
www.shuralipovsky.com. Zij wordt op de vleugel begeleid door Paul
Prenen.
Ca. 18 uur: einde van de themadag.
Vanaf de synagoge is het ca. 15 minuten lopen naar NS-station Borne.

NB. Zo nodig en gewenst kan extra vervoer van synagoge naar
het station geregeld worden.
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reisinformatie
Reissom €190,Inbegrepen
• vervoer per luxe touringcar gedurende een deel
van de excursies
• entrees en bezoekkosten tot een bedrag van
maximaal €15,- p.p.
• koffie /thee
• slotconcert in de voormalige synagoge van Borne
• inhoudelijke en algemene begeleiding
• fooi voor de chauffeur
Niet inbegrepen
• reis naar NS-station Enschede en vanaf
NS-station Borne
• lunch
• eventuele overige kosten van entrees,
bezoekkosten

OPMERKINGEN ENSCHEDE

1. Vervoer: deelnemers reizen zelfstandig naar Enschede, waar we elkaar op of nabij
het NS-station ontmoeten. Tijdens een deel van de excursiedag maken we gebruik
van een luxe touringcar. De dag zal eindigen bij NS-station Borne.
2. Reissom /Sponsor concert? De reissom is hoger dan u waarschijnlijk van ons
gewend bent. We willen deze thema-dag echter graag afsluiten met jiddische muziek.
Het gaat hier om professionele musici waarvan we de kosten (voorlopig) in onze
reiscalculatie hebben moeten meenemen. Verder dwingt Covid-19 ons om met
kleinere groepen te reizen dan voorheen. Ook hier moeten in onze reiscalculatie
rekening mee houden. NB. Mocht u als sponsor van dit concert willen optreden
dan graag overleg met Gerard Kemna (024- 378 88 72). Wij zullen u dan op een
bijzondere wijze tegemoet komen. Met één of meer sponsoren bestaat de mogelijkheid dat de reissom omlaag gaat.

3. Het minimum aantal deelnemers is 20. Indien dit aantal niet gehaald
wordt is het mogelijk dat als ‘inbegrepen’ genoemde entrees/bezoekkosten
voor eigen rekening komen.
zie ook algemene opmerkingen aan het eind van deze brochure

[ VOORLOPIG ] PROGRAMMA
zie voor details www.goudenengel.nl

LEERDAM + LINGE [ dagreis ]

7 april 2022 €150,- [ reiscode 2LL ]

Bezoek aan het Nationaal Glasmuseum en de
Glasblazerij in Leerdam.
In Acquoy bezoeken we Fort Asperen, onderdeel
van de Hollandse Waterlinie.
Boottocht over de Linge; bij slecht weer bezoeken
we als alternatief Slot Loevestein.
Dagreis onder de noemer ‘Klein Geluk Groot
Genot’ d.w.z. op stap met een kleine groep en
vervoer per minibus.
Begeleiding: Gerard Kemna.

donderdag 7 april

Deelnemers uit Nijmegen en nabije omgeving worden
(onder voorbehoud) thuis afgehaald.

09.30 uur: opstapmogelijkheid nabij Nijmegen-CS.
Ca. 10.15 uur: opstapmogelijkheid bij NS-station Geldermalsen en/of
NS-station Leerdam (10.30).
Aansluitend: bezoek aan de Glasblazerij Leerdam, waar we een
demonstratie van het glasblazen bijwonen. Het zgn. Glaslab biedt
studenten en kunstenaars hier tevens de mogelijkheid om met glas
te experimenteren.
Aansluitend: mogelijkheid om in het café van de Glasblazerij
(De Houtloods) te lunchen. Zie ook www.lunchcafedehoutloods.nl.
Na de lunch: bezoek aan Nationaal Glasmuseum Leerdam.
Zie ook www.nationaalglasmuseum.nl.
Ca. 14.30 uur: bezoek aan Fort Asperen bij Acquoy, onderdeel
van de Hollandse Waterlinie. Zie ook www.fortbijasperen.nl en
www.nieuwehollandsewaterlinie.nl.
Bij goed weer maken wij tot slot een boottocht over de Linge.

NB. Bij minder goede weersomstandigheden vervalt de boottocht
en sluiten we deze dag af met een bezoek Slot Loevestein.
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Ca. 17.30 uur: wordt u weer naar één van de volgende NS-stations
vervoerd:
• NS-station Geldermalsen (aankomst ca. 18 uur)
• Nijmegen-CS (aankomst ca. 18.45 uur).
Reizigers uit Nijmegen worden weer thuis gebracht.

reisinformatie
Reissom €150,Inbegrepen
• vervoer per minibus zoals aangegeven in het programma
• boottocht over de Linge
• koffie/thee
• algemene begeleiding door
Gerard Kemna

Niet inbegrepen
• lunch
• toegangskosten
NB. Met de Nationale Museumkaart
is de toegang tot Glasmuseum en
Glasblazerij in Leerdam gratis. Dit
geldt ook bij een eventueel bezoek
aan Slot Loevestein.

OPMERKINGEN LEERDAM EN LINGE
1. Onder de noemer Klein Geluk Groot Genot hebben wij een aantal dag
reizen aan ons reisprogramma toegevoegd. Dit zijn reizen met kleine groepen (5-12
personen). Vervoer geschiedt per minibus. Het gaat meestal om bestemmingen die
moeilijk per openbaar vervoer zijn te bereiken. Indien nog corona-maatregelen van
kracht zijn wordt er gereisd met maximaal 5 personen per busje, zo niet dan met
maximaal 7 deelnemers. Wanneer de groep groter is wordt een extra minibus of
auto ingezet. Dagreizen spelen zich meestal binnen Nederland af. Bij voldoende
interesse kunnen 2- en 3-daagse reizen worden toegevoegd naar bestemmingen die
moeilijker bereikbaar zijn (wadden-eilanden) of verder weg liggen. Suggesties zijn
welkom. Zie ook www.goudenengel.nl (‘Overzicht nieuwsbrieven’).
2. De reissom is voorlopig. De reissom is afhankelijk van de groepsgrootte.
Wij hanteren bij opgave de maximale reissom (150 euro), en gaan daarbij uit van
een minimale groepsgrootte (4-5 personen per busje). Bij maximale groepsgrootte
(7 personen per busje) geldt een lagere reissom.
zie ook algemene opmerkingen aan het eind van deze brochure

[ VOORLOPIG ] PROGRAMMA
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VERRASSINGSREIS [ busreis ]

9 t/m 11 juni 2022 € 640,- [ reiscode 204 ]
Driedaagse reis met alle elementen die een reis
boeiend maken: excursies, deskundige begeleiding, natuur, samen eten en …. onverwachte
momenten!
Aandacht voor beeldende kunst, architectuur,
natuur en landschap.
Begeleiding: medewerkers van De Gouden Engel
en plaatselijke gidsen.
Algemene begeleiding: Gerard Kemna.

donderdag 9 juni

9 uur: vertrek per luxe touringcar vanaf Nijmegen-CS.
Tussen 10 en 10.30 uur: opstapmogelijkheid nabij een nader te bepalen
NS-station.
Aansluitend: start van een gevarieerd 3-daags excursieprogramma met
o.a. bijzondere architectuur, museumbezoek, kunst in de openbare ruimte, tuin- en landschapskunst, muziek.
Avond: diner in het restaurant van het hotel (inbegrepen).

vrijdag 10 juni

Vervolg van het excursieprogramma. Details worden op de dag zelf
bekend gemaakt. Er zijn diverse keuzemogelijkheden. Bij goed weer
volgt ’s middags een wandeling door een bijzonder natuurgebied.
Avond: samen eten met een bijzonder avondprogramma.

zaterdag 11 juni

Vervolg excursieprogramma met o.a. moderne architectuur en beeldende kunst, museumbezoek. Muziek- en/of theaterprogramma.
Ca. 17.30 uur: einde verrassingsweekend en aankomst bij NS-station.
Ca. 19 uur: aankomst bij Nijmegen-CS.
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reisinformatie
Reiskosten €640,Inbegrepen
• vervoer per luxe touringcar gedurende de gehele reis;
• 2 overnachtingen op een bijzondere locatie; toeslag alleengebruik
kamer: €40,• 2x ontbijt, 1x diner plus een extra
diner of lunch
• entrees en bezoekkosten tot een
bedrag van maximaal €30,- p.p
• muziek- en of theatervoorstelling
• kunsthistorische en algemene
begeleiding tijdens gehele reis.
Niet inbegrepen
• (eventuele) overige maaltijden
• eventuele overige kosten van
entrees, bezoekkosten, OV
• fooi voor de buschauffeur

OPMERKINGEN VERRASSINGSREIS

1. De laatste informatie over de overige opstapplaats(en) ontvangt u ca. 8 dagen
vóór vertrek. Nijmegen is de eerste opstapplaats. Wanneer u twijfelt of u de ontmoetingsplek ’s ochtends tijdig kunt bereiken kunt u bellen voor ‘een klein tipje van
de sluier’ . . . . . . Hotelinformatie zullen we pas tijdens de reis verstrekken.

zie ook algemene opmerkingen aan het eind van deze brochure
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DOCUMENTA • KASSEL [ busreis ]
3 t/m 6 juli €945,- [ reiscode 250 ]
23 t/m 26 augustus €945,- [ reiscode 251 ]

Documenta wil een beeld geven van de vele
stromingen in de hedendaagse kunst. De expositie
vindt plaats op diverse locaties in Kassel (D).
De 15de editie (18 juni - 25 september) wordt
voor het eerst door een collectief georganiseerd,
‘ruangrupa’ uit Indonesië.
Het centrale thema van Documenta-15 is ‘lumbung’,
het Indonesische woord voor ‘gemeenschappelijk
rijstschuur’, hier bedoeld als artistieke inspiratiebron
waaruit ieder naar believen kan putten.
Verblijf in een ideaal gelegen hotel in het centrum
van Kassel.
Inhoudelijke begeleiding: Femke Gerestein en
Piet de Jonge.

zondag 3 juli | donderdag 23 augustus

09.30 uur: vertrek per luxe touringcar vanaf Nijmegen-CS.
Ca. 10.45 uur: opstapmogelijkheid nabij NS-station Venlo.
Ca. 13 uur: langere stop in het centrum van Unna. Bezoek aan
het ZFIL (Zentrum für Internationale Lichtkunst).
Zie ook www.lichtkunst-unna.de.
Onderweg naar Kassel zullen de begeleiders zorgen voor een
eerste inleiding op Documenta-15.
In de bus zijn verder mini-catalogi aanwezig met beknopte
informatie over de kunstenaars en de verschillende locaties.
Zie ook https://documenta-fifteen.de
Ca. 18 uur: aankomst bij het hotel in het centrum van Kassel.
Avond: mogelijkheid om samen te eten in een restaurant in het
centrum van Kassel.
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maandag 4 juli | vrijdag
24 augustus

Na een bezoek aan het ruruHaus,
het centrale gebouw en ontmoetingsplek (lumbung) van kunstenaars
en bezoekers, bezoeken we o.l.v.
Femke Gerestein en Piet de Jonge
de hoofdlocaties van Documenta-15:
Museum Fridericianum en de
Documenta-Halle.
Avond: mogelijkheid om samen
te eten in een restaurant in het
centrum. Tijdens de Documenta
zullen ook concerten, theater- en
dansvoorstellingen plaats vinden.
Informatie volgt t.z.t. of tijdens de
reis.

dinsdag 5 juli | zaterdag 25 augustus

Per bus bezoeken we de Documenta-locaties buiten het centrum,
o.a. het (voormalige) Hallenbad-Ost en het Hübner-complex,
gelegen op een industrieterrein in het oostelijke stadsdeel.
Middag: bezoek aan kleinere presentaties in en om het centrum,
o.a. in het nieuwe museum Grimmwelt.
Avond: mogelijkheid om samen te eten, hetgeen regelmatig zal
uitmonden in discussies over de gepresenteerde kunst.

woensdag 6 juli | zondag 26 augustus

Ochtend: naar keuze.
Middag: mogelijkheid voor een bezoek aan park en Schloss
Wilhelmshöhe. Dit slot is ingericht als museum en bezit een
prachtige collectie ‘Hollandse Meesters’.
Het slotpark telt tal van ‘follies’ en is ook bekend om het
waterspeltakel dat hier in de zomer plaats vindt.
Ca. 14.30 uur: terugreis naar Nederland.
Ca. 18.15 uur: aankomst bij station-NS in Venlo, ca. 19.45 uur bij
Nijmegen-CS.

[ VOORLOPIG ] PROGRAMMA
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OPMERKINGEN DOCUMENTA-KASSEL

1. Het hotel (3 sterren) is ideaal gelegen in het centrum van Kassel, op geringe
loopafstand van de hoofdlocaties Fridericianum en Documenta-Halle. In de nabijheid
bevinden zich tal van restaurants.

reisinformatie
Reissom €945,Inbegrepen
• vervoer per luxe touringcar v.a. Nijmegen resp. Venlo,
• vervoer met eigen bus tijdens excursies zoals aan
gegeven in het programma
• 3 overnachtingen in een prima hotel in het centrum
van Kassel; verblijf in een 2-persoonskamer.
NB. Toeslag alleen-gebruik kamer: €95,-.
• 3x ontbijt
• toeristenbelasting
• toegang Documenta gedurende 2 dagen
• toegang Lichtmuseum Unna
• inhoudelijke begeleiding:
Femke Gerestein en Piet de Jonge
• algemene begeleiding:
Paula Wijkamp of Honorine Nagelsmit of
Gerard Kemna.
Niet inbegrepen
• (eventuele overige) entrees en bezoekkosten
• overige maaltijden
• fooi voor de chauffeur

2. De begeleiders: Femke Gerestein is beeldend kunstenaar en woont in
Middelburg. Zij begeleidde eerder reizen van De Gouden Engel naar de Biënnale van
Venetië. Zie ook www.femkegerestein.nl. Piet de Jonge studeerde kunstgeschiedenis en filosofie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Hij woont in Rotterdam en
werkt als zelfstandig kunsthistoricus en publicist, en is momenteel betrokken bij
meerdere projecten op het gebied van hedendaagse kunst en moderne architectuur.
In het verleden was hij werkzaam bij o.a. Museum Kröller-Müller, Museum Boijmans
van Beuningen en het Van Abbemuseum. Piet de Jonge begeleidde voor De Gouden
Engel o.a. eerdere reizen naar Documenta-Kassel, Skulptur Projekte Münster en
de Biënnale van Venetië. Paula Wijkamp, Honorine Nagelsmit of Gerard
Kemna hebben de algemene leiding op deze reizen.
Zij zullen zorgen dat alle zaken betreffende vervoer, hotel, restaurants naar wens
geregeld worden.
3. Reissom en minimum aantal deelnemers: 24 deelnemers aan de excursiereis. NB. Budget-reizigers (zie Opmerking 4) worden in dit geval niet meegeteld.
4. Budgetreis is mogelijk: onder voorbehoud is er op deze reis plaats voor
enkele reizigers die geen gebruik willen maken van genoemde (begeleide) excursies.
Budgetreizigers zullen verblijven in klein hotel, rustig gelegen op een ideale plek in
het centrum van Kassel. Het hotel bevindt zich op een bovenverdieping (per trap te
bereiken). De kamers zijn prima en alle voorzien van een eigen douche en toilet.
Voor budgetreizigers is het volgende inbegrepen: busretour NL-Kassel,
3 hotelovernachtingen, 3x ontbijt, toeristenbelasting, 2-daagse toegangskaart
Documenta, toegang Lichtmuseum Unna, mogelijkheid om met de bus mee te
reizen naar de locaties buiten het centrum. Bel 024- 378 88 72 of stuur email naar
kemna@goudenengel.nl voor nadere informatie en kosten (ca. 600 euro).
zie ook algemene opmerkingen aan het eind van deze brochure
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DORMAGEN - KNECHTSTEDEN
[ 4-daagse busreis ] 22 - 25 september €790,[ reiscode 233 ]
Bezoek aan het ‘Festival Alter Musik’ in en om Abdij
Knechtsteden nabij Dormagen (D).

Concerten door internationale top-ensembles en koren.
Dagexcursies naar Düsseldorf en Keulen. Mogelijkheid
voor museumbezoek. Ook bezoek aan Museum Insel
Hombroich.
Verblijf in een prima hotel in Grevenbroich, gelegen
tussen Keulen en Düsseldorf; ca. 20 bus-minuten
verwijderd van Abdij Knechtsteden.
Inhoudelijke begeleiding: Harry-Imre Dijkstra.

donderdag 22 september

09 uur: vertrek per luxe touringcar vanaf
Nijmegen-CS.
Ca. 10.15 uur: opstapmogelijkheid nabij
NS-station Venlo.
Ca. 11 uur: bezoek aan Museum Insel
Hombroich (incl. eenvoudige lunch).
Ca. 15.30 uur: aankomst bij het hotel in
Grevenbroich (3 overnachtingen).
Aansluitend: inleiding op het concertprogramma van deze avond.
Ca. 17 uur: diner in een naburig restaurant
Begin van de avond: vertrek per bus naar de
Abdij Knechtsteden.
Avond: concert i.h.k.v. ‘Festival Alter Musik’.
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vrijdag 23 september

Dagexcursie naar Düsseldorf. Mogelijkheid voor museum bezoek,
o.a.
• K20 van Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen (kunst uit de
20-ste eeuw);
• K21 (hedendaagse kunst).
Eind van de middag zijn we terug bij het hotel en zorgt Harry-Imre
Dijkstra voor een inleiding op het concertprogramma van deze
avond.
Ca. 17 uur: diner in een naburig restaurant.
Begin van de avond: vertrek per bus naar de Abdij Knechtsteden.
Avond: concert i.h.k.v. ‘Festival Alter Musik’.

zaterdag 24 september

Dagexcursie naar Keulen. Mogelijkheid tot museumbezoek en /of
rondgang langs een aantal bijzondere romaanse kerken.
Eind van de middag: inleiding op het concertprogramma van deze
avond door Harry-Imre Dijkstra.
Ca. 17 uur: diner in een naburig restaurant.
Begin van de avond: vertrek per bus naar de Abdij Knechtsteden.
Avond: slotconcert van het ‘Festival Alter Musik’.

zondag 25 september

Ochtend: naar keuze. Vertrek uit Grevenbroich.
Bezoek aan Museum Küppersmühle (moderne kunst) in Duisburg.
Ca. 15 uur: aankomst bij station-NS in Venlo.
Ca. 16 uur: aankomst bij Nijmegen-CS.

[ VOORLOPIG ] PROGRAMMA
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reisinformatie
Reissom €790,Inbegrepen
• vervoer per luxe touringcar v.a. Nijmegen resp. Venlo tijdens de
gehele 4-daagse reis zoals aangegeven in het programma
• 3 overnachtingen in een prima hotel in Grevenbroich; verblijf in een
2-persoonskamer. NB. Toeslag alleen-gebruik kamer: €90,• 3x ontbijt; 2x diner
• toeristenbelasting
• concertkaarten festival en entrees tot een bedrag van maximaal
100 euro
• inhoudelijke begeleiding: Harry-Imre Dijkstra (musicus)
• algemene begeleiding: Gerard Kemna.
Niet inbegrepen
• (eventuele overige) entrees en bezoekkosten
• overige maaltijden
• fooi voor de chauffeur

OPMERKINGEN DORMAGEN - KNECHTSTEDEN

1. Het hotel (3 sterren) is gelegen in het centrum van Grevenbroich. De afstand
tot de festivallocatie is ca. 15 km (20 minuten per bus).
2. Festival Alter Musik in en om de abdij van Knechtsteden bestaat al

meer dan 30 jaar en weet elk jaar orkesten, ensembles en koren te programmeren van hoog niveau. Het definitieve concertprogramma wordt pas in het
voorjaar bekend gemaakt en is dan ook te lezen op www.knechtsteden.com.

3. De begeleiders: Harry-Imre Dijkstra is musicus (klarinettist) en verzorgt regelmatig concerten in binnen- en buitenland met ensembles van wisselende samenstelling. Getrouwd met de Tsjechische violiste Radka Dohnalova is Praag intussen zijn
tweede thuis geworden. Naast zijn muziekpraktijk begeleidt Harry-Imre ook regelmatig muziekreizen, met name via Musico-Reizen. In 2023 zal hij voor De Gouden
Engel tevens een Monteverdi-reis door Noord-Italië en een themareis ‘Tsjechische
Componisten’ begeleiden. Gerard Kemna heeft de algemene leiding op deze reis.
Hij zal zorgen dat alle zaken betreffende vervoer, hotel, restaurants naar wens geregeld worden.
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OPMERKINGEN BIJ HET PROGRAMMA 'DAGREIZEN EN KORTE REIZEN'
1. Opstapplaatsen en hotels in Nijmegen en Venlo: de busopstapplaatsen
voor de reizen richting Duitsland zijn
Nijmegen en Venlo. U kunt deze plaatsen
makkelijk per trein bereiken. Wanneer
u geen ochtendmens bent of wanneer u
Nijmegen of Venlo niet tijdig kunt bereiken
adviseren wij de nacht vóór vertrek een
kamer te huren in hotel Mercure (tel. 024
323 88 88; naast het station en ca. 300 m.
van de busopstap in Nijmegen) of bij hotel
Apollo (Bisschop Hamerstraat 14 / Keizer
Karelplein; tel. 024 322 35 94, ca. 400 m van
busopstapplaats). In Venlo zijn de volgende
hotels (vlakbij NS-station) te adviseren:
hotel Wilhelmina (077 351 62 51) en hotel
Americain (077 351 54 54). Vraag bij de
hotels zoveel mogelijk om een rustige
kamer aan de achterzijde.
2. Reissom en minimum aantal deelnemers. De reissom is steeds gebaseerd
op een minimum van 24 deelnemers, tenzij anders vermeld. Indien dit aantal niet
gehaald wordt kan de reissom met maximaal €50,- (reis 233 €70,-) p.p. verhoogd
worden, opdat deze bijzondere reis tóch
doorgang kan vinden.
3. Excursies / goed ter been / audiosysteem: het excursieprogramma is voorlopig. Ca. 8 dagen vóór vertrek ontvangt
u nadere informatie en de deelnemerslijst.
Deelnemers dienen op de reizen goed ter
been te zijn. Wij zullen tijdens de excursies
gebruik maken van het audiosysteem van
De Gouden Engel (DGE). Wij hebben goede
ervaringen met de ‘oortjes’ en oortelefoons,
ook bij mensen met een gehoorapparaat.
4. COVID-19 en verder. Opgave?
Annulering? Deelnemers dienen uiterlijk

2 weken vóór de vertrekdatum voldoende
gevaccineerd te zijn tegen COVID-19.
Wanneer u om medische redenen niet
gevaccineerd kunt of mag worden wil ik
u vragen contact met ons te zoeken i.v.m.
overleg. Wij zullen ons bij de uitvoering van
de reis minimaal houden aan de veiligheidseisen die op dat moment ter plaatse gelden.
Voor dagreizen geldt dat een reisopgave
tot 28 dagen vóór vertrek kosteloos
geannuleerd kan worden.
5. Donateurs van Stichting De Gouden
Engel (alsook hun eventuele medereiziger)
ontvangen een korting van €10,- p.p. op
alle korte reizen en dagactiviteiten. U bent
donateur wanneer u minimaal €30,- als
Donatie-2022 hebt overgemaakt op INGbanknummer NL78 INGB 0000 0701 05
t.n.v. Stichting De Gouden Engel te
Nijmegen.
6. VOORLOPIGE OPGAVE IS MOGELIJK! Bent u geïnteresseerd maar kunt u
nog niet definitief beslissen dan adviseren
wij u een voorlopige opgave. Wij blijven dan
kosteloos een plaats voor u vrijhouden tot
u van ons een berichtje krijgt, waarna u zo
snel mogelijk moet beslissen.
7. Onder de noemer ‘Klein Geluk Groot Genot’ zullen wij extra 1-, 2- en
3-daagse reizen toevoegen voor kleine
groepen (5-10 personen). Het gaat hier
om bestemmingen in Nederland en nabije
regio’s/steden in België, Luxemburg en
Duitsland. Thema’s: museumbezoek, concertbezoek, wandelen. Basiskosten: ca. 50 tot
300 euro. Nadere informatie is te vinden op
www.goudenengel.nl (zie ‘Overzicht nieuwsbrieven’), maar kan ook op verzoek worden
toegestuurd.

[ VOORLOPIG ] PROGRAMMA
zie voor details www.goudenengel.nl

2022

[ OVERIGE REIZEN ]

2023

[ VOORUITBLIK ] PROGRAMMA

292

VENETIË [Biennale Arte]
2 - 10 mei, treinreis, € 2190,Inhoudelijke begeleiding: Fien Diepstraten en Femke Gerestein

335

PARIJS [moderne architectuur en museumbezoek]
april 2023, 6 dagen
o.l.v. Hans Magdelijns

263

ZUID-ENGELAND [Arts and Crafts 1]
23 juni - 1 juli, busreis, € 1990,Inhoudelijke begeleiding: Hans Magdelijns

394

WARSCHAU [PL] - LVIV [UA] - KRAKOW [PL]
‘Grand Tour de la Pologne’ 26 april - 11 mei 2023
o.l.v. Frederik Erens

234

BALTISCHE LANDEN
12 - 30 juli, bus + boot, € 3190,Inhoudelijke begeleiding: Frederik Erens

348

LEIPZIG - WEIMAR ‘In de voetsporen van Friedrich Nietzsche’
31 mei - 5 juni 2023
o.l.v. prof. Paul van Tongeren

228

ZWITSERLAND [Friedrich Nietzsche]
15 - 22 augustus, trein- en busreis, € 1990,Thematische begeleiding: prof. Paul van Tongeren (Nietzschespecialist en Denker des Vaderlands)

381

NOORD-ITALIË [themareis Claudio Monteverdi]
15 - 27 juni 2023
o.l.v. Harry-Imre Dijkstra

289

VENETIË [Biennale Arte]
29 augustus - 6 september, treinreis, € 2190,Inhoudelijke begeleiding: Femke Gerestein en Piet de Jonge

363

ENGELAND - SCHOTLAND [Arts and Crafts 2]
28 augustus - 6 september 2023
o.l.v. Hans Magdelijns

286

LYON [Biënnale Hedendaagse Kunst]
24 - 29 oktober, treinreis, € 1290,Inhoudelijke begeleiding: Piet de Jonge

363

TSJECHIË [Tsjechische componisten]
september | oktober 2023, 12 dagen
o.l.v. Harry-Imre Dijkstra

304

35 JAAR DE GOUDEN ENGEL
18 + 19 november 2023

35

P.S. In 2023 vieren we het 35 jarig bestaan
van de Gouden Engel in 2023. Wij willen dit
7de (en waarschijnlijk laatste) lustrum graag
afsluiten met een muziekweekend, waarin een
slotconcert door een gerenommeerd ensemble
het hoogtepunt zal zijn. De kosten van een dergelijk
weekend en genoemd ensemble zijn erg hoog. Wanneer
u ons met een extra financiële bijdrage wilt ondersteunen
zullen wij u niet alleen erg dankbaar zijn maar ook op
een bijzondere manier tegemoet komen. Bel voor nader
overleg met Gerard Kemna: 024 378 88 72.

jaar

www.goudenengel.nl

ontwerp: Louman & Friso, Nijmegen

Groepsreizen van
De Gouden Engel
worden alleen nog
per trein, bus of
boot uitgevoerd.

www.goudenengel.nl
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