
 
PERSONEELSVERENINGING “VIECURIEUS” 

 
VIJFDAAGSE REIS LEIPZIG, DRESDEN 

 
Vertrek woensdag 7 december, terugreis op zondag 11 december 2022 

 
Ook dit jaar hebben we weer een fantastische reis kunnen organiseren in een mooi hotel. 
 
Kosten leden en inwonende gezinsleden:   € 345,00 per persoon 
Andere introducé(es)                 € 385,00 per persoon 
 
Toeslag 1-persoons kamer:                € 80,00 voor 4 nachten 
 
Aanbetaling € 100 per persoon. De betaling van het restbedrag moet voor 1 oktober 2022 
zijn bijgeschreven. 
  
We overnachten in: 
 
***sup Akzent Hotel Frankenberg 
Dammplatz 3 
D-09669 Frankenberg 
Tel: +49-37206773 
www.hotel-frankenberg.de 
 
 
BELANGRIJK: 
Inschrijving, deelname  en indeling van bus op volgorde van binnenkomst en betaling.  
Vol = Vol!! Bij inschrijving vermelden als je graag met bijvoorbeeld een collega in 
dezelfde bus wil reizen. 
 
Heb je een dieet vul dit dan in op het inschrijfformulier. Er volgt geen herinnering voor 
de tweede betaling dus noteer de datum in uw agenda of zet de betaling alvast met de 
datum van overboeken in Internetbankieren. 
 
Inbegrepen is: Vervoer in een luxe touringcar met bar, video en toilet. Verder 4 
overnachtingen in genoemd hotel op basis van een twee of een-persoonskamer inclusief half 
pension.(zie programma). De consumpties zijn uiteraard voor eigen rekening. Verder de 
eventuele excursies.  
 
Een reis/annuleringsverzekering is niet inbegrepen. Het verdient aanbeveling een 
verzekering af te sluiten die bij uw persoonlijke wensen past. Onkosten die voortkomen uit 
het gegeven dat ze niet worden gedekt door de verzekering zijn voor eigen rekening! De 
personeelsvereniging is hiervoor niet aansprakelijk en betaalt bij annulering de betaalde 
bedragen niet terug. 
 
Zonder tegenbericht gaat de reis door en bent je zeker van een plaats. Je ontvangt ongeveer 
2 weken voor vertrek nog nadere informatie. 
 
 

 

 

 



 
BELANGRIJKE INSCHRIJF- EN BETALINGSINFORMATIE: 
 
Alle activiteiten die door de personeelsvereniging worden georganiseerd zijn inclusief deze 
informatie op de webste www.viecurieus.nl  te vinden. Inschrijving en betaling kan als volgt : 
 
1. Je hebt de informatie per mail gekregen. De inschrijving gebeurt via het invullen en 
opsturen van het formulier bij de informatie naar het e-mailadres brader.ben@ziggo.nl of per 
post (zie inschrijfformulier). Ga je mee als groep vul dan de namen en de gevraagde 
gegevens in op het formulier. Als dat niet kan vermeld dan op het formulier met wie je samen 
gaat. De betaling gebeurt per direct  volgens de informatie op het inschrijfformulier. Zonder 
betaling geen geldige inschrijving. 
 
2. Je bent lid van de Personeelsvereniging en je hebt de informatie gevonden op de website. 
Je vult het formulier op de website in. Je plaatst de bestelling in de winkelmand en ga naar 
afrekenen. Daarna vul je het formulier en plaatst de bestelling. Negeer het kader “ jouw 
bestelling. Vervolgens krijg je de informatie van de website per mail thuis gestuurd. Dan volg 
volgt je de onder 1 beschreven procedure.     
 
PROGRAMMA: 
 
1e Dag, woensdag 7 december, de reisdag: 
 
Om 6.00 uur vertrek per luxe touringcar vanaf het magazijn VieCuri locatie Venlo richting 
Frankenberg in Saksen. Ben uiterlijk om 5.45 uur aanwezig. We komen in de loop van de 
middag aan in ons hotel waarna de kamerindeling zal plaatsvinden. Daarna genieten van 
een heerlijk diner. 
 
2e Dag, donderdag 8 december: 

Ontbijt in het hotel. Deze dag bezoeken we Leipzig. Een gids zal ons interessante 
bezienswaardigheden laten zien. 

Ondanks de verwoestingen tijdens WOII en de stilstand in de DDR-tijd, heeft de stad zich 
gevormd tot een hippe, populaire plek waar heden en verleden elkaar afwisselen. Denk aan 
pleinen waar muzikanten spelen en musea in de huizen waar muziekmeesters als Bach en 
Mendelssohn hebben gewoond. De op een na grootste stad van de voormalige DDR ademt 
de sfeer van Berlijn. Het Altes Rathaus (oude stadhuis) op de markt is volgens de locals 
een van de mooiste Duitse renaissance gebouwen. Het valt gelijk op als je op de markt van 
Leipzig loopt. De Thomaskirche is één van de twee grootste kerken van Leipzig. Het is 
gebouwd tussen 1212 en 1222 en is wereldberoemd doordat Bach er de leider en dirigent 
van het jongenskoor was. Deze herinnering is vormgegeven met het beelden van Bach 
waarvan de ene zich bij de zijingang van de kerk bevindt. Het ander beeld staat samen met 
die van Mendelssohn in het park bij de hoofdingang. 

Op de Karl-Liebknecht-Strasse vind je veel cafés waarvan een aantal in verlaten gebouwen 
zijn gehuisvest. Je vindt er ook internationale restaurants, kleurrijke barretjes en pubs, 
gezellige borrellocaties en een aantal clubs. Voor kunst ga je naar de Karl-Heine-Strasse, 
middenin kunstenaarswijk Plagwitz, waar veel kunstenaars wonen en werken. Kortom een 
stad waar je je niet snel zult vervelen.  

s' Avonds genieten we van ons diner in het hotel. 

 



3e Dag, vrijdag 9 december: 

Vandaag maken we na een lekker ontbijt een rondrit is de omgeving. De precieze invulling 
zal nog met de chauffeur worden besproken. Het kan dus zijn dat er terwille van een betere 
invulling van de dag andere keuzes worden gemaakt. Mogelijkheden zijn een bezoek aan het 
plaatsje Colditz wel bekend van het slot Colditz. Het kasteel werd internationaal bekend als 
gevangenis voor vooraanstaande geallieerde krijgsgevangenen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog waaruit 31 geslaagde ontsnappingspogingen werden ondernomen. Een 
andere mogelijkheid is een bezoek aan het stadje Meissen, bekend van de wereldbekende 
Meissen porselein. Ook het stadje zelf is de moeite waard van het bezoeken. Het heeft een 
fraaie historisch centrum waar de dominante Albrechtsburcht bovenuit toornt. De definitieve 
invulling zal ter plaatse na advies door de chauffeurs worden bekend gemaakt.  

Het diner gebruiken we weer in het hotel.  

4e Dag, zaterdag 10 december: 

Na het ontbijt gaan we naar Dresden. Een gids zal ons interessante bezienswaardigheden 
laten zien. 
 

In 2004 hebben we deze stad al eens bezocht maar toen stond de Frauenkirche nog 
helemaal in de steigers. Vandaar een hernieuwd bezoek.  
Dresden is de hoofdstad van Saksen, een deelstaat gelegen in het oosten van Duitsland. 
Wat betreft inwoneraantal is het de derde stad na Berlijn en Leipzig gelegen in het 
voormalige Duitsland. Dresden heeft meerdere rampen overleeft, waarvan het 
bombardement in de nacht van 13 op 14 februari 1945 de ergste was. Dresden: herbouwde 
pracht in voormalig Oost-Duitsland 

Dresden ligt aan rivier de Elbe.  De rivier scheidt de belangrijkste stadsdelen Altstad en 
Neustad. Er zijn veel bezienwaardigheden te bezoeken. De bijzonder historische stad heeft 
bijvoorbeeld de Frauenkirche opnieuw opgebouwd en is zelfs sinds 2005 opnieuw in gebruik 
genomen. Het is een zeer fraai barokke kerk wat men met oog voor detail is afgewerkt. Het 
gebouw is identiek aan zijn voorganger uit de 18e eeuw. De Zwinger. Dit voormalige paleis, 
wat ooit onderdeel was van het Dresden Fort, is tegenwoordig in gebruik genomen als 
museum. Het Residenzschloss. Dit Koninklijke paleis van de stad staat in het historische 
deel. Het is het oudste gebouw van Dresden. De Altmarkt. Het plein waar de 92 meter hoge 
Kreuzkirche staat, is het belangrijkste en meest bruisende plein van de stad. Deze Altmarkt 
is bekend om zijn gezellige cafeetjes met terras en de winkeltjes. Elk jaar is hier de 
kerstmarkt ‘Striezelmarkt’ te vinden. Achter dit plein vind je ook een groot winkelcentrum. Na 
een rondleiding met een gids is er voldoende tijd om op eigen gelegenheid de stad te 
verkennen. 

Het diner genieten we weer in het hotel. 
 
5e Dag, zondag 11 december 
Na het ontbijt vertrekken we weer richting Venlo. We verwachten tussen rond 18.00 uur weer 
bij VieCuri  te zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Algemeen: 

- Vertrek om 6.00 uur vanaf VieCuri, locatie Venlo, magazijningang. Ben om 5.45 uur 
aanwezig!  

- Inschrijving vanaf heden tot 1 oktober  2022. Na deze datum alleen na persoonlijk 
contact.  

- Per persoon mag U één koffer en handbagage meenemen  

- De reisbeschrijving is een voorbeeld en kan in tijd of reisdoel worden aangepast door een 
voorstel van de chauffeur. Bij slecht (winter)weer is het mogelijk dat bepaalde excursie 
onderdelen van de reis vervallen of worden aangepast. 

- Iedereen is vrij om wel of niet aan excursies deel te nemen. Indien U wenst kunt U ook 
op eigen gelegenheid de stad of omgeving te  verkennen. Vrijheid, blijheid. 

- De chauffeur is tevens reisbegeleider. Opmerkingen met betrekking tot de reis of de 
accommodatie kunnen met hem besproken worden. Bespreek deze opmerkingen ter 
plekke. Op dat moment kan er nog iets aan het probleem / ongenoegen worden gedaan.  

- Er is geen hostess in de bus aanwezig. Koffie en andere dranken zijn volgens het self-
service principe verkrijgbaar. Afrekenen volgens de met de chauffeur gemaakte 
afspraken. 

- Tijdens de reis mag in de bus uiteraard niet worden gerookt. 
 

- Zorg ervoor dat u de beschikking heeft over het telefoonnummer van de hulpdienst van 
uw verzekering. Bij ziekte of onverwacht moeten terugkeren naar huis door een ernstige 
situatie  is dit van groot belang gebleken. 

 
De personeelsvereniging probeert met zorg een fijne reis samen te stellen voor een zo laag 
mogelijke  prijs. De Personeelsvereniging draagt financieel flink bij om de prijs zo laag 
mogelijk te houden. Het spreekt vanzelf dat de aard van het hotel en de maaltijden in luxe en 
kwaliteit toenemen naar mate de prijs hoger wordt. Wij streven echter naar voor iedereen 
betaalbare accommodaties met goed eten. Uitgaande van de vele positieve reactie slagen 
we daar ieder jaar weer in.  
 
Namens het Bestuur van personeelsvereniging Viecurieus,  
 
Ben Brader 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INSCHRIJFFORMULIER 5 DAAGSE REIS NAAR  DRESDEN LEIPZIG  VAN 7 t/m 11 DECEMBER 2022 
ALLEEN VOLLEDIG INGEVULDE FORMULIEREN WORDEN GEACCEPTEERD! LET OP TELEFOON EN  

E-MAILADRES 

Salaris/lidnummer: 
Naam:        Voorletters: 
Adres: 
Postcode, woonplaats      Man/vrouw: 
Geboortedatum:      Werkzaam op: 
Telefoonnummer privé:                  Telefoon afdeling: 
E-mailadres: 
 
Telefoonnummer in geval van nood:…………………………….(Familie) 
Banknummer:..............................................................................( voor gemakkelijke controle betaling) 

Naam van meereizende inwonende gezinslid: 
 

Naam en voorletters:      Geboortedatum: 
Man/vrouw:       Postcode: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Namen van Introducé(es): 
 

Naam:        Voorletters: 
Adres: 
Postcode, woonplaats      Man/vrouw: 
Geboortedatum: 
       
Naam:        Voorletters: 
Adres: 
Postcode, woonplaats      Man/vrouw: 
Geboortedatum: 
E-mailadres: 
 
Telefoonnummer in geval van nood:…………………………….(Familie) 
Banknummer:..............................................................................( voor gemakkelijke controle betaling) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIEET:....................................................................................................................................................... 

 
Graag 1 PERSOONS KAMER: …………………………………. Toeslag €80,00 voor alle dagen! 

 
Totaal bedrag……………………………………………………………………….  Euro 
 
IK REIS SAMEN MET:............................................................................................... 
 
Inschrijven vanaf heden t/m 1 oktober 2022. Het formulier  per mail sturen naar: brader.ben@ziggo.nl. Inleveren 
bij het informatiepunt kan niet meer! Opsturen per post kan ook naar adres: 
 
B.Brader 
Hoornbloem 27 
5931TC, Tegelen 
 
Het bedrag ad. 100 euro per persoon dient per ommegaande te worden overgemaakt op bankrekening 

NL53SNSB0864928998 t.n.v. B.Brader, TEGELEN o.v.v. PV VieCurieus, KERSTREIS DRESDEN 2022 en het 
personeelsnummer. Het restantbedrag betaalt u voor 1 oktober 2022. SCHRIJF JE IN MET DE NAAM DIE OOK 
ALS NAAM BIJ DE BANKOVERSCHRIJVING WORDT GEBRUIKT! 

 
Mocht u door overboeking van de reis niet mee kunnen dan krijgt U schriftelijk bericht en wordt het bedrag 
teruggestort op uw rekening. Indien gewenst wordt U dan op een reservelijst geplaatst. 
 
Datum:          Handtekening:  
 
VOL = VOL! Dus haast U! Inschrijving op volgorde van binnenkomst 
 
 
CONTACTPERSOON: Ben Brader,  thuis 077-3731358.    
 


