
Goed Idee Reizen

Henry Dunantweg 22

2402 NP  Alphen aan den Rijn

E-mail: info@goedideereizen.nl

Internet: goedideereizen.nl

5-daagse koor- & concertreis 

Het Goed Idee Reiskoor 
zingt in Engelse Kathedralen

D.V. 3 t/m 7 juni 2014Telefoon: 0172 - 725 000

495,-

reissom 

 per persoon

Inclusief:
• Vervoer per luxe comfort class touringcar van Zwaluw Reizen
 met koffi e- & theefaciliteiten en toilet
• Overtocht per P&O Ferries Hoek van Holland – Hull v.v.
• Overnachting o.b.v. indeling in een 4-persoonshut 
• Overnachtingen in het 4**** hotel Jurys Inn Sheffi eld
• Verblijf in 2-persoonskamer met bad/douche en toilet
• Verzorging op basis van halfpension.
• Entreegelden en gidsen in het beschreven reisprogramma
• 3 concerten in York, Oxford en Sheffi eld
• Bijwonen Evensong Christ Church Cathedral
• Koormap & oefen-CD per stempartij
• 5 repetities in Maarn met 1 concert in Nederland op een 

nader te bepalen datum
• Eigen reisleider van Goed Idee Reizen
• Algehele coördinatie door Gert Kranendonk
• Reispakket & draaiboek per boeking

Exclusief:
• Reis- en/of annuleringsverzekering
• Bijdrage stichting Calamiteitenfonds
• Lunches, drankjes, fooien en persoonlijke uitgaven
• Toeslag 2-persoonshut € 45
• Toeslag 1-persoonshut & 1 persoonskamer € 159 
• Overige excursies en entreegelden die niet in het 

reisprogramma zijn opgenomen

NB. Onvoorziene wijzigingen voorbehouden, zowel wat betreft 
het reisprogramma als de concertlocaties

Aanmelding voor de reis:
Door middel van het bijgevoegde inschrijfformulier kunt u zich
opgeven voor de 5-daagse koorreis ‘Het GOED IDEE REIS-
KOOR zingt in ENGELSE KATHEDRALEN’. 

Opstapplaatsen:
Amersfoort, Apeldoorn, Capelle aan den IJssel (Capelse Brug),
De Meern, Dordrecht, Goes, Gouda, Gorinchem, Oude Tonge,  
Rotterdam-Europoort, Veenendaal, Zwolle

Christ Church College – Oxford

City Hall – Sheffield

Kathedraal van York

Introducées van harte welkom!



Dag-tot-dag-programma

Dinsdag 3 juni 2014 – Inschepen in Europoort
In de loop van de middag wordt u opgehaald door de touringcars bij 

uw opstapplaats. In Europoort ontmoet u uw reisleider en checkt u 

in voor de ferry-overtocht van P&O Ferries naar Hull. Om 21.00 uur 

verlaat de ferry de haven van Europoort. Deze nacht over nacht u in 

hutten. ’s Avonds kunt u in één van de bars of restaurants nog 

genieten van een heerlijk drankje en met elkaar gezellig napraten. 

Woensdag 4 juni 2014 – Aankomst Hull – York
Good morning in England! Vroeg in de morgen komen we aan in de 

haven van Hull. Na een heerlijk ontbijt ontschepen we en rijden de 

touringcars ons naar de stad York.  Het is één van Engelands mooiste 

historische steden. York kan terugvallen op meer dan 2000 jaar 

geschiedenis en het centrum bezit daar nog vele getuigen van. De 

oude stadskern is zo goed als autovrij. In Coney Street en de smalle 

Shambles vinden we de leukste winkeltjes en restaurantjes. In York 

beginnen we met een bezoek aan de York Minster. Deze beroemde 

kathedraal is de grootste gotische kathedraal van Noord-Europa en 

heeft prachtige glasramen. De bouw duurde ca. 250 jaar. U kunt zelfs 

de toren van de York Minster beklimmen en vanaf hier genieten van 

een prachtig uitzicht over de stad. Onder leiding van gidsen wordt ons 

verteld over de geschiedenis van de York Minster. We besluiten ons 

bezoek met een schitterend middagconcert. Na ons optreden is er 

gelegenheid om de stad verder te verkennen. Zo kunt u een wande-

ling maken over de oude stadsmuren of een bezoek brengen aan één 

van de musea, o.a. het ‘Jorvik Viking Centre’ of ‘The National Railway 

Museum’. Aan het einde van de middag stappen we in de touringcar 

en worden we naar ons hotel in gebracht voor overnachting.

Donderdag 5 juni 2014 – Oxford
Na een heerlijk ontbijt vertrekken we naar Oxford. Deze universiteits-

stad kent vele tradities, waarbij de buitengewoon statige oude 

gebouwen sfeerbepalend zijn. De universiteit Oxford is de oudste 

universiteit van Engeland, waarvan de geschiedenis al teruggaat tot 

in de 12 eeuw. Na aankomst in Oxford worden we verwelkomd door 

onze gidsen, die ons de mooiste plekjes van de stad laten zien. 

Eén van de grootste en meest respectabele colleges van Oxford is 

Christ Church College. De magnifi eke gebouwen met hun roemrijke 

geschiedenis brengen duizenden bezoekers per jaar. Een topattractie 

is natuurlijk de enorme in Tudorstijl ‘Great Hall’ (eetzaal). Langs de 

eetzaalwanden hangen portretten van voormalige studenten, onder 

wie enkele van de dertien Britse premiers, die Christ Church College 

heeft voortgebracht. Op het terrein van Christ Church College ligt de 

Christ Church Cathedral. Het is de enige universiteit ter wereld met 

een eigen kathedraal, waar de bisschop van Oxford zijn zetel heeft. 

Aan het einde van de morgen houden we een generale repetitie. 

Van 13.00 tot 14.00 uur geeft het Goed Idee Reiskoor een prachtig 

middagconcert in deze eeuwenoude kathedraal. ’s Middags heeft 

men gelegenheid om de stad zelf te verkennen. Zo kunt u wandelen 

door de Oxford Botanic Gardens of een bezoek brengen aan 

André van Vl iet  – dir igent

Ar jan & Edith Post – trompet

Marco den Toom – organist

Blenheim Palace, de geboorteplaats van Winston Churchill. We besluiten ons 

bezoek aan Oxford met het bijwonen van een Evensong in Christ Church College. 

Aansluitend rijden de touringcars ons weer naar het hotel.

Vrijdag  6 juni 2014 – Sheffi eld
Goodbye England! Na het ontbijt checken we uit en rijden we naar de stad 

Sheffi eld. Het wordt ook wel de muziekstad van Groot-Brittannië genoemd. 

Vele beroemdheden musiceerden in deze stad. In Sheffi eld ligt het grootste 

winkelcentrum van Europa. Uiteraard krijgt u de gelegenheid om heerlijk te 

shoppen of een mooie stadswandeling te maken door het historische deel van de 

stad. Aan het einde van de morgen besluiten we met een inloopconcert in de 

Sheffi eld Cathedral. Het behoort tot één van de vijf monumentale gebouwen van 

de stad. Na afl oop van het concert is er gelegenheid om te lunchen, waarna we in 

de touringcars stappen die ons naar de haven van Hull rijden voor onze overtocht 

naar Nederland. Vroeg in de avond varen we over de Noordzee terug naar 

Rotterdam-Europoort.

Zaterdag 7 juni 2014 – Aankomst Rotterdam-Europoort 
Nadat de scheepsbel u heeft gewekt, ontbijt u heerlijk aan boord van P&O Ferries. 

In de loop van de ochtend komen we aan in de haven van Europoort, waar we 

ontschepen. De touringcar brengt u vanuit hier weer terug naar uw uitstapplaats. 

Een onvergetelijke reis is voorbij…..de herinnering blijft onuitwisbaar! 

Het Goed Idee Reiskoor
Wilt u of wil jij deel uitmaken van het GOED IDEE REISKOOR, geef je dan snel op 

als lid. Familieleden en/of vrienden zijn van harte welkom. Voor het welslagen van 

de concerten, is het van belang dat er goed wordt gerepeteerd. Wanneer u zich 

aanmeld als koorlid voor deze concertreis, wordt er van u verwacht dat u op alle 

repetities aanwezig bent. Als koormeester van het Goed Idee Reiskoor is Leen 

Koster aangesteld. Leen heeft jarenlang ervaring als bestuurs- en reiscommissielid 

van het reiskoor Holland Zingt. 

Repetitiedata en tijden:
De repetities vinden plaats in de Kapel van Maarn, Kapelweg 45 in Maarn (gelegen 

aan langs de A12, afrit Maarn-Doorn; op loopafstand van het NS-station Maarn). 

• zaterdag 15 februari 2014, 10.00 uur - 13.00 uur

• zaterdag 1 maart 2014, 10.00 uur - 13.00 uur

• zaterdag 22 maart 2014, 10.00 uur - 13.00 uur

• zaterdag 5 april 2014, 10.00 uur - 13.00 uur

• zaterdag 10 mei 2014, 10.00 uur - 13.00 uur

Koorboek & oefen-CD
Het repertoire bevat o.a. Engelse hymnes en schitterend werken van diverse musici 

en componisten. Koorleden ontvangen bij de eerste repetitie een koorboek en een 

oefen-CD, waarop de stemsoort is ingezongen. Gert  Kranendonk – re iscoördinator

Leen Koster – koormeester

Mogen we aan u voorstellen... 

het GOED IDEE REISKOOR. 

Een nieuw initiatief van de 

christelijke reisorganisatie Goed 

Idee Reizen, die inmiddels al 8 

jaar prachtige samenbindende 

groepsreizen organiseert voor 

reizigers uit verschillende 

kerkelijke achtergronden. 

In samenwerking met dirigent 

André van Vliet, organist Marco 

den Toom en trompetduo Arjan 

en Edith Post, maakt Goed Idee 

Reizen een muzikale 5-daagse 

koorreis naar de Engelse 

Kathedralen. Er worden 

concerten gegeven  in de 

kathedralen van Oxford, 

York en Sheffi eld. 

De reis wordt gecoördineerd 

door Gert Kranendonk, die al 

ruim 15 jaar vele koor- en 

concertreizen begeleidt. 

Oxford

Kathedraal van York


