
 
 
 

vtbKultuur Keerbergen  
 

 

2-daagse trip ‘Bonn’ - 14 en 15 maart 2020 
 

Ter gelegenheid van de 250e verjaardag van de grote componist en visionair Ludwig van 

Beethoven (1770-1827) bezoeken wij zijn geboortestad Bonn. Ludwig van Beethoven wordt 

beschouwd als één van de beroemdste en invloedrijkste componisten ter wereld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 

Zaterdag 14 maart 

07.00 u. vertrek in Keerbergen aan de bushalte 'Kerk' op de Haachtsebaan (aan de oude 

kerktoren op het Gemeenteplein) 

07.15 u. vertrek in Bonheiden aan de bushalte (aan het postkantoor - Dorp 6) 

07.45 u. vertrek in Grimbergen aan het ‘Sportcomplex Ter Wilgen’ (Brusselsesteenweg) 

             Onderweg naar Bonn halte in een tankstation voor een koffiepauze 

11.15 u. aankomst in Bonn 

11.30 u. middagmaal (2-gangen) in Brauhaus Bönnsch 

14.00 u. geleid bezoek aan de tentoonstelling ‘Beethoven, Wereld.Burger.Muziek’ in de 

Bundeskunsthalle 

15.30 u. geleid bezoek aan ‘Haus der Geschichte der Bundesrepublik’ 

18.00 u. geleid bezoek aan het Beethoven-Haus met bijwonen van huisconcert 

20.15 u. inchecken in Maritim Hotel Bonn**** - Kurt-Georg-Kiesinger Allee 1 

20.30 u. avondmaal (buffet) in het hotel 

 

Zondag 15 maart 

10.00 u. vertrek in het hotel naar Universität Bonn 

11.00 u. bijwonen in de aula van de universiteit van het concert ‘Zeitenwende, Um Elf 4’ 

door Beethoven Orchestra Bonn 

13.00 u. vertrek naar Königswinter  

13.30 u. middagmaal (2-gangen) in ‘Weinhaus am Rhein’ 

14.00 u. rit met de Drachenfelsbahn naar de Drachenfells 
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15.30 u. geleid bezoek aan het Schloss Drachenburg 

17.00 u. vrije tijd voor een rit met de Drachenfelsbahn naar de bergruine Drachenburg, of 

wandeling in de omgeving van het Schloss Drachenburg 

18.00 u. vertrek huiswaarts (onderweg houden wij nog een halte in Rasthaus Aachener 

Land Nord) 

21.45 u. aankomst in Keerbergen 

22.00 u. aankomst in Bonheiden 

22.30 u. aankomst in Grimbergen 

 

De tentoonstelling ‘Beethoven Welt.Bürger.Musik’ in de Bundeskunsthalle overloopt 

de belangrijkste fasen in het leven van Ludwig van Beethoven in het licht van historische 

gebeurtenissen en verweeft ze met zijn muzikale werk. Hoewel de centrale composities van 

Beethoven wereldfaam genieten en dankzij nieuwe media bijna wereldwijd aanwezig zijn, lijkt 

de historische persoon Beethoven vreemd schaduwachtig in de publieke perceptie. Het 

centrale doel van deze tentoonstelling is dus Beethoven af te beelden voor het panorama van 

zijn tijd. In de tentoonstelling worden o.a. unieke originele stukken uit Duitse en 

internationale collecties getoond. Originele instrumenten en luisterstations, geïntegreerd in 

de rondleiding door de tentoonstelling, dompelen ons onder in historische klankenwerelden. 
 

Haus der Geschichte der Bundesrepublik. Dit museum werd op 14 juni 1994 door Helmut 

Kohl geopend. Het toont in zijn permanente tentoonstelling de Duitse geschiedenis van 1945 

tot heden. 
 

Het Beethoven-Haus presenteert voor het Beethovenjaar 2020 een nieuw ontworpen 

museum in het geboortehuis van Beethoven. De nieuwe permanente tentoonstelling nodigt 

uit om Beethoven op een eigentijdse manier te beleven op de oorspronkelijke locatie.  

Na een inleidende lezing, bezoeken wij het museum en om af te sluiten wacht ons nog in de 

muziekkamer een concert van Beethovens composities, uitgevoerd op de historische Hammer 

Flügel (1824) van de Weense pianobouwer Conrad Graf.  
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Concert ‘Zeitenwende, Um Elf 4’ door Beethoven Orchestra Bonn in de aula van 

Universität Bonn, met Andreas Staier op een pianoforte (hamerklavier). 

Programma:  

- Joseph Haydns Symfonie nr.102 in Bes 

- Carl Philipp Emanuel Bachs Symfonie in F gr.t. W 183/3  

- Ludwig van Beethovens Concerto voor piano en orkest nr.1 op.15 in C gr.t. 
 

De Drachenfels (Drakenrots) is een 321 meter hoge dode vulkaan aan de oever van de Rijn, 

één van de zeven toppen van het Zevengebergte, tussen Königswinter en Bad Honnef. Op de 

top van de Drachenfels bevindt zich de ruïne van een gelijknamig kasteel. Iets lager bevindt 

zich slot Drachenburg uit het einde van de 19e eeuw. Door de legende van Siegfried, het 

kasteel en het slot, maar vooral door het weidse uitzicht vanaf de ruïne op de Rijn, is het 

tegenwoordig een belangrijk toeristisch trekpleister. 
 

Schloss Drachenburg is een kasteel op de Drachenfels in Königswinter in Noord-Rijnland-

Westfalen. Het werd gebouwd in een recordtijd 

van 1882 tot 1884 in de stijl van historicisme 

(vooral Neofrühgotik aan de buitenkant, evenals 

neorenaissance in het interieur) als een 

representatieve woning voor Stephan von Sarter, 

die echter nooit in het kasteel heeft gewoond. Na 

zijn dood werd het kasteel onderworpen aan 

verschillende veranderingen in gebruik. In 1986 

werd Schloss Drachenburg vermeld als een 

historisch monument en in 1990 werd het 

geplaatst onder de Noord-Rijnland-Westfalen 

Stichting voor natuurbehoud, vaderland en 

culturele zorg. Van 1995 tot 2010 werd het 

gerestaureerd in de originele stijl. Zowel het 

interieur als de muurschilderingen en het glas-in-lood werden zoveel mogelijk gereconstru-

eerd in het oorspronkelijke ontwerp. Het park is één van de grondleggers van de Rijntuin 

tussen de Rijn en de Maas en is geïntegreerd in het European Garden Heritage Network. 

 

Praktisch 

Deelnameprijs 

Uitsluitend voor leden van vtbKultuur* (of voor wie lid wordt – de vtbKultuur-pas kost slechts 

€ 10,00, voor het ganse gezin en voor een heel jaar):  

• € 260,00 per persoon in een 2-persoonskamer  

• toeslag 1-persoonskamer: € 20,00. 

* Het lidmaatschap van VAB bevat als ledenvoordeel het lidmaatschap van vtbKultuur. Als je 

aangesloten bent bij VAB ben je dus automatisch lid van vtbKultuur. 
 

Inbegrepen: 

• vervoer met luxeautocar, fooi en kosten chauffeur • overnachting in hotel Maritim Hotel 

Bonn**** (in moderne kamers met volledig ingerichte badkamer, mini-koelkast en wifi) 

avondmaal en ontbijt • eigen draadloos audiofoonsysteem • toegang en gegidste rondleiding 

in de ‘Bundeskunsthalle’, het ‘Haus der Geschichte’, het ‘Beethoven-Haus’ en het ‘Schloss 

Drachenburg’ • bijwonen van de concerten in het ‘Beethoven-Haus’ en de ‘Universität Bonn’ 

• tickets voor de ‘Drachenfelsbahn’ • de middagmalen op 14 en 15 maart. 
 

Niet inbegrepen: 

• dranken en persoonlijke uitgaven • annulerings- en bijstandsverzekering 
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Om deel te nemen: 

- het ingevulde inschrijvingsformulier aan Louisa Verschooten bezorgen of mailen naar 

keerbergen@vtbkultuur.be 

- onmiddellijk nadat je de bevestiging van je inschrijving ontvangen hebt een voorschot van 

€ 100,00 storten op bankrekening BE60 9795 4287 6770 van vtbKultuur Keerbergen 

- vóór 1 februari 2020 het saldo betalen. 

 

Let wel! 

- Inschrijven is vereist en is pas definitief na betaling van het voorschot. 

 

Een organisatie van vtbKultuur Keerbergen  

in samenwerking met vtbKultuur Bonheiden en Grimbergen 


