Cuypersgenootschap
__________________________________________________________________________________________________________________
________________

Vereniging tot behoud van negentiende- en
Twintigste-eeuws cultuurgoed in Nederland

Jubileumreis langs de Rijn
10 t/m 12 oktober 2014
“De heerlijke vader Rijn stuwt met zijn brede stromen naar het geliefde Nederland. Stoomboten met
rijke vlaggen wel beladen(.) en andere schuitjes schuiven voorbij, terwijl in de verte het Ziebengebirge
door een heerlijke zon zich vertoont. Wat een leven! “
Pierre Cuypers, Keulen, 16 aug. 1861

Geachte mevrouw, mijnheer,
Dit jaar bestaat het Cuypersgenootschap 30 jaar. We vieren dat van 10 t/m 12 oktober 2014 met een
speciale jubileumreis, die ons zal voeren naar Mainz. Tijdens deze meerdaagse excursie ontdekken we
- in de voetsporen van de naamgever van ons genootschap, Pierre Cuypers - de schatten van het
schildrachtige bovenste midden-Rijndal. Onderweg wordt ons duidelijk waarom de Rijnoever door de
UNESCO als cultuurlandschap is erkend.
Vanuit ons hotel in Koblenz gaan we enige plaatsen bezoeken. Zo brengen we een bezoek aan
Remagen, Slot Stoltzenfels en Wiesbaden. In Mainz staat de Dom op het programma; een prachtige
kathedraal die samen met de Domkerken van Speyer en Worms een hoogtepunt van de romaanse
architectuur langs de Rijn vormt. Maar dan wel romaans met een onmiskenbaar Cuyperiaans randje.
Programma
10/10 Dag 1: onderweg naar Koblenz
Vanuit onze opstapplaatsen in ’s-Hertogenbosch en Venlo rijden we naar Koblenz. Onderweg brengen
we in Remagen een bezoek aan de vroeg-neogotische Appolinariskirche (1838-1857, Ernst Friedrich
Zwirner), met rijke decoraties in Nazarener stijl.
Voordat we in ons hotel te Koblenz aankomen, krijgen we een rondleiding in Slot Stoltzenfels te
Stoltzenfels, een juweeltje van 19e-eeuwse Rijnromantiek, naar ontwerp van Karl Friedrich Schinkel
(1836-1842). Vanavond dineren we in het hotel.
11/10 Dag 2: Mainz en Wiesbaden
We starten met een bezoek aan de Dom van Mainz die door Pierre Cuypers tussen ca. 1872 en 1877
ingrijpend werd gerestaureerd en van een nieuwe oostelijke vieringtoren voorzien. We rijden vervolgens naar Wiesbaden, een walhalla voor liefhebbers van het historisme. We maken in het centrum
een stadswandeling en brengen daarbij een bezoek aan de imposante neogotische Marktkirche
(1853-1862, Carl Boos) en het Kurhaus (1904-1907, Friedrich von Thiersch). Hierna rijden we langs de
rechteroever van de Rijn terug naar ons hotel in Koblenz. We passeren onderweg o.a. de plaatsen
Eltville, Rüdesheim, Bingen (Auseturm), Lorch, Bacharach, Kaub, Oberwesel en Boppard.

12/10 Dag 3: Keulen-Lindenthal en terugreis naar Nederland
We rijden terug naar Nederland en maken een stop bij de Christi Auferstehungskirche (1968-1970,
Gottfried Böhm) in Keulen-Lindenthal, een hoogtepunt in het oeuvre van deze bijzondere architect.
Vervolgens rijden we naar de binnenstad van Keulen, waar u op eigen gelegenheid kunt lunchen en
eventueel de Dom van Keulen kunt bezoeken. In de namiddag komen we weer aan bij onze uitstapplaatsen in Venlo en ‘s-Hertogenbosch.
(Wijzigingen in het programma voorbehouden)

REISINFORMATIE
De reis wordt uitgevoerd door SRC Reizen op Maat te Groningen. Deze organisatie is aan aangesloten
bij het ANVR, SGR en Calamiteitenfonds.
HOTEL
We verblijven in het Contel Hotel in Koblenz. Dit hotel ligt op ca. 15 minuten loopafstand vanaf de
oude stad. Het hotel beschikt over een fitness ruimte en sauna en Wi-Fi in de kamer is gratis.
TOURINGCAR
Voor deze reis zullen we gebruik maken van een touringcar voorzien van 40 zitplaatsen met een
royale beenruimte.
REISSOM
De kosten van deze reis bedragen € 279,- per persoon op basis van een tweepersoons kamer. De
toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt € 35,00 per persoon.
Hierin zijn inbegrepen:
 Busreis volgens programma.
 Excursies zoals omschreven en rondleiding in Slot Stoltzenfels en Dom in Mainz, stadswandeling
in Wiesbaden met bezoek aan de Marktkirche en het Kurhaus.
 Overnachting in het Contel Hotel Koblenz.
 Verzorging op basis van logies en halfpension (ontbijt en 3-gangen diner in het hotel).
 Informatieboekje.
NIET INBEGREPEN BIJ DE BASISREISSOM
 Reis- en/of annuleringsverzekering.
 Drankjes bij de maaltijden.
 Fooien.
INSCHRIJVING


Deelname aan de Jubileumreis staat open voor de leden van het Cuypersgenootschap met hun
partners.



Opgave vóór 1 juni 2014 door het insturen van bijgaand inschrijfformulier aan:
Cuypersgenootschap t.a.v. Jan Dekkers, Hogestraat 20, 6651 BL Druten of:
mailen naar: jgwrdekkers@yahoo.com.
(Graag één formulier per kamer; dus uitsluitend één formulier voor twee personen gebruiken,
wanneer zij samen een kamer delen.)



Tegelijk met het opsturen van het inschrijfformulier (of het mailen van de gevraagde gegevens)
dient u een aanbetaling van € 100,- per persoon over te maken op:
Rekening NL26 INGB 0004 8350 02 t.n.v. Cuypersgenootschap, o.v.v. Jubileumreis.
Voor 1 augustus 2014 dient u de volledige reissom te hebben voldaan.

Annulering betekent het gedeeltelijke of gehele verlies van de reissom. Wij raden u daarom aan voor
deze reis een annuleringsverzekering te sluiten. Desgewenst kunt u een reis- en/of annuleringsverzekering sluiten via SRC Cultuurvakanties te Groningen (T 050 3 663 232/ E reizenopmaat@srctravel.nl).
U kunt uiteraard ook kiezen voor een eigen verzekeringsmaatschappij.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan Dekkers (T 0487 512482 / M 06 20 111 423
of E: jgwrdekkers@yahoo.com). U ontvangt een bevestiging zodra uw deelname definitief is.

Voor een reis naar Duitsland heeft u een geldig paspoort of identiteitskaart nodig.

Inschrijfformulier Jubileumreis langs de Rijn 10 t/m 12 oktober 2014
s.v.p. vóór 1 juni 2014 terugsturen naar: Cuypersgenootschap t.a.v. Jan Dekkers,
Hogestraat 20 6651 BL Druten of mailen naar: jgwrdekkers@yahoo.com.
Naam:
Voornaam:
Adres:
Postcode Woonplaats:
Geboortedatum:
Lidnummer:
Reisverzekering/polisnr:
Telefoon:
Mobiele Telefoon:
E-mail adres:
Opstapplaats

’s-Hertogenbosch
Aankruisen wat van toepassing is

Venlo

In noodgevallen kan de reisleiding contact opnemen met:
Naam:
Voornaam:
Telefoon:
Mobiele Telefoon
Schrijft zich in voor:

een eenpersoonskamer
deelt de kamer met

Aankruisen wat van toepassing is

Naam:
Voornaam:
Adres:
Postcode Woonplaats:
Geboortedatum:
Reisverzekering/polisnr:
Telefoon:
Mobiele Telefoon:
Opstapplaats

’s-Hertogenbosch

In noodgevallen kan de reisleiding contact opnemen met:
Naam:
Voornaam:
Telefoonnummer:
Mobiele Telefoon:
NB Een telefoonnummer voor noodgevallen is verplicht.
Opmerkingen:
Preferenties:
Dieetwensen:
Datum

Handtekening

Venlo

