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Muziekvereniging Stompcity Music Leidschendam 

Woensdag, Donderdag, Vrijdag, 

Zaterdag,  

Zondag en Maandag 

 

7,8,9,10,11 en 12 oktober 2015 

Marbella 

Feestkapel 

De Blaasbalgen 

Leidschendam 
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Beste leden,  
 

Eindelijk is het dan bijna zover, nog even en dan gaan we naar 

Marbella. 

In dit boekje vinden jullie alle informatie die jullie nodig heb-

ben voor de trip naar Marbella. 
 

Vluchtgegevens: 

 

Heenreis: Eindhoven (EIN) - Malaga (AGP) HV 6653 

Terugreis: Malaga (AGP) - Eindhoven (EIN) HV 6654 

 

Eten: 

 

Voor de lunch wordt gezorgd, voor het avond eten is het ver-

standig om iets mee te nemen, we weten niet of we in het vlieg-

tuig te eten krijgen. 

 

Programma: 

 

Woensdag 7 oktober: 

 

10.30 uur: Clubhuis geopend 

11.00 uur: Vertrek met de bus richting Eindhoven Airport 

16.15 uur: Vertrek vliegtuig richting Malaga 

19.05 uur: Landing in Malaga, aansluitend vervoer naar hotel 

 

‘s Avonds hebben we dan ons eerste optreden bij het openings-

feest op Plaza Iglesia. 
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Donderdag 8 oktober: 

 

12.00 uur en 17.00 uur: Optreden op Plaza Iglesia, afgewisseld 

met Jazzband. 

Vrijdag 9 oktober: 

 

12.00 uur en 17.00 uur: Optreden op Plaza Iglesia, afgewisseld 

met Jazzband. 

Mogelijk ook nog een optreden ‘s avonds in de binnenstad. 

 

Zaterdag 10 oktober: 

 

11.15 uur: Optreden tijdens kinderoptocht. 

 

12.00 uur en 17.00 uur: Optreden op Plaza Iglesia, afgewisseld 

met Jazzband. 

 

Zondag 11 oktober:  

 

11.15 uur: Optreden tijdens kinderoptocht. 

 

12.00 uur en 17.00 uur: Optreden op Plaza Iglesia, afgewisseld 

met Jazzband. 

 

Maandag 12 oktober: 

 

Tijden voor het vertrek van het hotel naar het vliegveld zijn 

nog niet bekend. 

10.45 uur: Vertrek vliegtuig naar Eindhoven 

13.40 uur: Landing op vliegveld Eindhoven 

17.00 uur: aankomst in Leidschendam 
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Gegevens hotel: 
 

Hotel Monarque El Rodeo 
Calle de Víctor de la Serna, s/n,  
29660 Marbella, Spanje 
www.hotelelrodeo.es 
 
Bagage regels: 
 
Kofferbagage mag maximaal 15 kilo wegen 
Handbagage mag maximaal 10 kilo wegen 
 
Instrument  gaan in de instrumentkoffer, inclusief harpje, 
mondstuk en muziekboekjes, verder moet alles in de ba-
gagekoffer mee. 
 
Contact voor thuisblijvers: 
 
In Marbella. 
 
Bert Strijk 06-22314485,  
Michel Guldenmundt 06-22307708 
 
In Nederland. 
 
Mart Roozenburg 06-18425084 
 
 
 
 
 
 

http://www.hotelelrodeo.es
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De algemene regels omtrent vloeistoffen in de hand-
bagage: 
 
 Alle vloeistoffen moeten in verpakkingen zitten van   
 maximaal 100 ml (milliliter). 
 
 Per persoon mag er maximaal in totaal 1 liter aan 
 vloeistoffen worden meegenomen, in dus maximaal 
 10 verpakkingen van maximaal 100 milliliter. 
 
 Deze verpakkingen van deze vloeistoffen moeten te 
 vinden zijn in een hersluitbaar doorzichtig plastic 
 zakje. 
 
 Vloeibare medicijnen welke noodzakelijkerwijs  
 meegenomen moeten worden aan boord zijn  
 toegestaan, mits dit aantoonbaar is. 
 
 Taxfree aankopen van meer dan 100 milliliter mogen 

worden meegenomen, mits verzegeld en in de origi-
nele tas met bon. De aankoopdatum moet van op de 
dag van de vliegreis zijn. Dit geldt ook voor transfer 
passagiers. 
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Mee te nemen: 
 
 Geldig paspoort of identitieitskaart  
 1x streepkiel blauw geel 
 2x geel t-shirt 
 1x Delfs blauwe kiel 
 1x wit t-shirt 
 2x witte polo 
 1x roze polo 
 1x kaki korte broek 
 1x donkerblauwe korte broek 
 1x lichtblauw vest 
 Witte zomer/windjack 
 Slingertje gekleurd 
 Slingertje rood-wit-blauw 
 Oranje attributen 
 Zomerschoeisel bruin, zwart of blauw 
 Vrije tijds kleding en persoonlijke spullen 
 
 
Kleding heenreis: 
 
 BB spijkerbroek 
 Groene Marbella polo 
 Donkerblauwe vest 
 Zwarte schoenen 
 Handbagage tas blauw De Blaasbalgen 
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Kleding: 
 
Hieronder vind u de variaties die we aantrekken met de 
diverse optredens in Marbella. 
 
 Witte polo-shirt 
 Blauwe korte broek 
 
 Delfts-blauwe kiel 
 Blauwe korte broek 
 
 Geel t-shirt 
 Blauwe korte broek 
 
 Groene polo-shirt 
 Kaki korte broek 
 
 Streepkiel 
 Kaki korte broek 
 
 Roze polo-shirt 
 Kaki korte broek 
 
Bij alle kleding in korte broek, dragen we bijpassend  
bruin, zwart of blauw zomerschoeisel. 
Bij slecht weer, dragen we de lange spijkerbroek met 
zwarte schoenen en eventueel lichtblauw vest 
 




