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VOORWOORD

Beste lezer,
Met gepaste trots bieden wij u onze Groepsreizenbrochure
2020 aan, boordevol leuke en verrassende uitstapjes en
dagtochten.

voorzien, zodat jong en oud kan genieten van een mooie
dag. Dit jaar wordt ons wagenpark zelfs uitgebreid met een
splinternieuwe touringcar met lift.

Wilt u mooie en interessante plekjes in Nederland ontdekken,
houdt u van gezelligheid? Dan bent u bij ons aan het juiste
adres. Eenzaamheid is bij ons geen thema, met onze
touringcars gaat u gezellig met
elkaar op stap en gezamenlijk leuke
bezienswaardigheden bekijken
en van een smakelijke maaltijd
genieten.

De voorbereiding voor het uitstapje van uw club of vereniging
begint met deze brochure. Ongetwijfeld brengt onze brochure
u op goede ideeën. Wilt u liever een uitstapje ‘op maat’? Wij
denken graag met u mee en organiseren samen met u een
dagtocht volgens uw wensen.

Zoals u van ons gewend bent, zijn
onze busreizen niet alleen heel
gezellig maar bovendien compleet
verzorgd. Van koffie en gebak tot
een heerlijke lunch. Onze luxe
touringcars zijn van alle gemakken

Heeft u interesse in een meerdaagse reis? Ook dan bent u bij
ons aan het juiste adres. We maken graag een aantrekkelijke
aanbieding voor u.
Bij Eemland Reizen kunt u van begin tot eind ontspannen
genieten van uw busreis. Wij heten u graag van harte welkom
voor een onvergetelijke ervaring!
J. van Leeuwen (directeur)
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PRIJZEN
Bij de vermelde prijzen kunt u het tarief zien wat bij de grootte van
uw groep past. Boven 40 deelnemers is 1 persoon gratis en boven
54 deelnemers zijn 2 personen gratis. Wanneer meer dan een touringcar moet worden ingezet, geldt de gemiddelde bezetting per
touringcar. Onze prijzen zijn inclusief BTW.
WIJZIGINGEN IN AANTAL PERSONEN
Ca. 3 dagen voor vertrek dient u het juiste aantal personen aan ons
door te geven. Mocht dit aantal op de dag van vertrek minder zijn,
dan zullen wij het laatst opgegeven aantal personen in rekening
brengen. Indien het restaurant geen annuleringskosten berekent,
vervalt de laatste bepaling.
VERANDERING VAN BUSGROOTTE
Op uw bevestiging staat de busgrootte vermeld. Touringcars met
een grotere of kleinere capaciteit kunnen in overleg, onder voorbehoud van beschikbaarheid, voor u gereserveerd worden. Bespreek
dit tijdig, om teleurstellingen te voorkomen. Eemland Reizen beschikt over touringcars vanaf 50 tot maximaal 62 personen. Roken
in de touringcar is niet toegestaan.
VERZORGING
Niet inbegrepen zijn uitgaven van persoonlijke aard zoals consumpties.
Het is altijd mogelijk het programma aan te passen naar uw wensen
of het programma uit te breiden met bijvoorbeeld een diner.
Door u gewenste diëten, mits bijtijds aan ons doorgegeven, zullen
wij met zorg behandelen. Eventueel hieraan verbonden extra kosten, dienen ter plaatse te worden afgerekend. Mocht het betreffende restaurant op enigerlei wijze in gebreke blijven dan zijn wij
hiervoor niet aansprakelijk.
Indien de restaurateur afwijkende annulerings-, betalings- of wijzigingsvoorwaarden hanteert die verschillen van de onze, zullen deze
voorwaarden ook van toepassing zijn op het betreffende arrangement.
SPECIALE AANBIEDING
Wanneer u een tocht uit de selectie van nummer 1 t/m 45 boekt
voor de maanden maart, juli, augustus, tweede helft oktober of november, dan ontvangt u een gratis 2e kopje koffie.
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VANAF 25 PERS. € 66,00 PP
VANAF 35 PERS. € 52,00 PP
VANAF 45 PERS. € 47,50 PP

VOGELEILAND TEXEL

Als u met ons dit dagje naar de Wadden en in het bijzonder
naar het bekendste Waddeneiland Texel meemaakt, belandt
u op een eiland met een geheel eigen sfeer. Typisch voor het
landschap zijn de tuunwallen, de karakteristieke stolpboerderijen, de schapen en de vele vogels. Een uitgebreide rondtoer op het eiland voert u langs alle bekende plaatsen, zoals
Oudeschild (havenplaats), De Koog (badplaats) en Den Burg.
Op deze rondtoer worden we vergezeld door een bewoner
van het eiland. Over het eiland is heel wat te verhalen en
deze wetenswaardigheden zal hij of zij u zeker niet onthouden. Vanzelfsprekend zal tijdens de rondrit een aantal stops
worden gemaakt, zodat u diverse bezienswaardigheden van
dichtbij kunt bekijken. Ook de oversteek naar Texel is vermeldenswaard. Als u aan boord even de benen strekt, waant u
zich op een zeereus die het wijde sop kiest.
VERZORGD MET:
- koffie met gebak
- oversteek per veerboot
- koffietafel met kroket
- rondrit Texel met gids
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.
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VANAF 25 PERS. € 67,00 PP
VANAF 35 PERS. € 57,00 PP
VANAF 45 PERS. € 51,50 PP

ADEMBENEMENDE
ZANDVERHALEN
Wanneer u echt iets geweldigs wilt zien, ga dan met ons mee
naar de Zandverhalen in Elburg. In het gezellige toeristische
stadje Elburg, tussen de oude botters van weleer, kunt u in
een overdekte hal de grootste expositie zandsculpturen van
de wereld zien. In drie grote hallen met meer dan 300 zandsculpturen, komen de verhalen van onze cultuur tot leven. U
ziet bijbelse taferelen zoals Adam en Eva in het paradijs, Mozes op de Berg, het leven van Jezus en de toren van Babel tot
8 meter hoogte verrijzen, gemaakt door de beste 35 zandartiesten en beeldhouwers uit de hele wereld. Daarnaast wordt
het een totaalervaring door stokoude deuren uit het Verre
Oosten, grote Spaanse watervallen en talloze olijfbomen.
Dankzij oude botters wordt het karakter van Nederland met
zijn zeevaarders door het geheel heen verweven. Ter geruststelling: u wandelt over verharde paden, dus niet door het
mulle zand. Het hele gebeuren is beslist geen opdringerige
boodschap van het geloof maar een unieke ervaring van onze
cultuur. In één woord overweldigend.
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VANAF 25 PERS. € 59,50 PP
VANAF 35 PERS. € 50,50 PP
VANAF 45 PERS. € 46,50 PP

MUSEUM DANSANT OF
NOSTALGISCHE KERMIS IN
BRABANT

VERZORGD MET:
- koffie met gebak
- Veluwetoer
- koffietafel met soep
- entree Zandverhalen
Vertrek: 08.45 uur. Thuiskomst: 17.30 uur

Aan de rand van het Brabantse Hilvarenbeek staat het in Art
Nouveau- en Tuschinskistijl gebouwde Museum Dansant.
Het is een museum vol muziek. Als u naar binnen gaat waant
u zich in het begin van 1900. In een sfeer die bepaald wordt
door prachtige orgels, mahonie, kristal en spiegels beleeft u
een middag die u niet snel zult vergeten. Tijdens de rondleiding maakt u een reis door de tijd en beleeft u de gezellige
sfeer van weleer. U verbaast zich over het magistrale Mortier-orgel en doet een dansje op de klanken van een mecha-
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nisch robot-orkest. Voor degenen die het museum al kennen
maar toch nog eens zo’n gezellige middag willen hebben, is
er iets nieuws. De locatie is namelijk uitgebreid met een nostalgische kermis anno 1950. Op net zo’n humoristische wijze
als boven, gaat u terug in de tijd maar nu naar de tijd toen de
kermis nog 3 dagen het feest van het jaar was met o.a. het rad
van fortuin, cinemascoop, vlooientheater etc. Een Brusselse
wafel uit de salon van Victor Consael, suikerspinnen en andere attracties geven u weer dat spannende gevoel dat u in uw
jeugd had, wanneer de kermis in aantocht was.
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VANAF 25 PERS. € 64,50 PP
VANAF 35 PERS. € 55,00 PP
VANAF 45 PERS. € 49,50 PP

AAN DE BOORDEN VAN DE
ZUIDERZEE

VERZORGD MET:
- koffie met gebak, broojeslunch met o.a. kroket, onbeperkt
koffie/thee/melk, presentatie, drankje, poffertjes, suikerspin,
loterij
- entree Museum Dansant
- toerrit Brabant
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.

“Eens ging de zee hier tekeer, maar die tijd komt niet weer,
Zuiderzee heet nu IJsselmeer”. Kent u die regel nog, uit de
Zuiderzeeballade? Bij de bewoners in deze regio heerst
altijd nog een beetje een gevoel van melancholie wanneer
de naam Zuiderzee valt. Zij zullen daarom nog graag aan u
vertellen over die mooie tijd. Maar het is niet alleen achterom kijken. Dries van den Berg is de laatste palingroker van
Harderwijk en hij heeft een prachtig nieuwe zaak met viswinkel, restaurant en palingmuseum. En uiteraard neemt u een
kijkje achter de schermen en ziet u de palingrokers aan het
werk. Het is een soort Visefteling, zoals Dries zelf zegt. Om de
Zuiderzee, sorry het IJsselmeer echt te ontdekken, gooien we
’s middags de trossen los voor een mooie boottocht vanuit
Elburg. Heerlijk op het water!
VERZORGD MET:
- koffie en gebak
- bezoek palingrokerij met proeverij
- boottocht 100 minuten
- koffietafel met kroket aan boord
- pauze Elburg
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.
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VANAF 25 PERS. € 65,00 PP
VANAF 35 PERS. € 56,00 PP
VANAF 45 PERS. € 51,00 PP

MUSEUMEILAND IN DE BIESBOSCH
Onlangs is er een fantastisch mooi museum geopend over de
Biesbosch in Werkendam. De aankomst is al heel bijzonder,
want het museum ligt op een klein eiland. Met de touringcar rijdt u daarom via een speciale brug naar de ingang. Ter
plaatse ziet u een indrukwekkend gebouw met een grasdak
en een panorama ruit van 50 meter voor een adembenemend
uitzicht. Binnen ziet u hoe de Biesbosch is ontstaan en hoe
de mensen hier werkten en woonden. Maar om echt van de
Biesbosch te genieten, moet u het water op. Daarom stapt u
hier in een fluisterboot, zodat u optimaal kunt genieten van
de weldadige rust in dit natuurgebied. Wilt u eens iets heel
anders en nieuws? Het is ook mogelijk om met een elektrisch
aangedreven treintje een rondrit te maken door het ontpolderingsproject Noordwaard. Binnen 5 jaar kunnen de grote
rivieren hier hun water kwijt wanneer overstromingen dreigen.
VERZORGD MET:
- koffie en gebak
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- koffietafel met soep
- entree Biesboschmuseum
- boottocht met fluisterboot
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.
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VANAF 25 PERS. € 66,50 PP
VANAF 35 PERS. € 56,50 PP
VANAF 45 PERS. € 51,00 PP

MODERNE ARCHITECTUUR EN DE
HAVENS VAN ROTTERDAM

Om Rotterdam en zijn havens te ontdekken is een rondvaart
met de Spido de aangewezen manier. Varen door de grootste
zeehaven ter wereld tussen het drukke verkeer van zee- en
binnenvaartschepen is een belevenis van jewelste. Je ziet
de indrukwekkende skyline met imposante gebouwen aan je
voorbij glijden, gevolgd door een uniek uitzicht op werven,
dokken en de hypermoderne overslag van duizenden containers. Tijdens de vaartocht komt u alles te weten over het
vaargebied door middel van beeld en geluid. Zo wordt u niet
alleen geïnformeerd over de interessante feiten van de Rotterdamse haven maar ook over de architectuur, infrastructuur
en vele andere boeiende facetten van het bruisende Rotterdam. Wilt u eens iets anders? Een bezoek aan Futureland,
het informatiecentrum over de nieuwe Maasvlakte is reuze
interessant. Is uw gezelschap nog voldoende goed ter been?
Neem dan beslist een kijkje in de nieuwe overdekte Markthal,
met marktkraampjes en restaurants en culinaire verrassingen
vanuit de hele wereld. De heenreis naar Rotterdam onderbreken we in Kinderdijk, wereldberoemd om haar molengroep.
VERZORGD MET:
- koffie met gebak
- koffietafel met soep
- rondvaart Spido
- toer door Hollands midden
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.
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VANAF 25 PERS. € 62,50 PP
VANAF 35 PERS. € 52,50 PP
VANAF 45 PERS. € 47,50 PP

DEKSELS LEUK DAGJE UIT
Al enkele jaren is de dagtocht met de dekselse pannetjes ons
populairste uitstapje. Dat was niet voor niets. Wat een leuke
verrassing is zo’n lunch met dekselse pannetjes. Voor iedereen is er een lunch met drie verschillende gerechten geserveerd in een authentiek pannetje. U als organisatie, kunt in
overleg met ons drie gerechten kiezen uit het rijtje met stoofvlees van rund, lam of wild, goulash van edelhert, kipschotel,
boerengehakt schotel, vispannetje, varkensfilet of de specialiteit varkensprocureur aan tafel gesneden. De maaltijd wordt
compleet geserveerd met liefst zes bijgerechten.
In het programma is inbegrepen een bezoek aan Hagedoorns
Plaatse in Epe, een historische boerderij waar de gids gekleed
in klederdracht u alles zal vertellen over het leven op de Veluwe in vroeger tijden. De leuke presentjes in de museumwinkel
vinden altijd gretig aftrek. In de omgeving zijn ook nog leuke
alternatieven mogelijk zoals het Oranjemuseum in Diepenheim of het Bakkerijmuseum in Hattem. Liever iets origineels?
Denk dan eens aan een roofvogelshow of een likeurproeverij.
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VANAF 25 PERS. € 54,00 PP
VANAF 35 PERS. € 44,00 PP
VANAF 45 PERS. € 39,50 PP

VERZORGD MET:
- koffie met gebak
- warme lunch met dekselse pannetjes
- entree Hagedoorns Plaatse met gids in klederdracht
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.

ROYAL DEN HAAG EN
SCHEVENINGEN
Wat is er toch veel te zien en te beleven in onze nationale
residentie. Tijdens ons bezoek, zal onze chauffeur comfor-
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tabel met u rijden langs trekpleisters als het Vredespaleis,
koninklijke paleizen, ambassades, de regeringsgebouwen etc.
Wilt u nog wat uitgebreider interessante achtergrondinformatie horen? Kiest u er dan voor om u te laten vergezellen met
een officiële gids voor de enige echte Royal Tour. Er zijn nog
tal van opties om uw programma uit te breiden zoals een bezoek aan Madurodam, een rondvaart met de Ooievaart (open
boot), Panorama Mesdag of het Westbroekpark. Voor de
lunch pauzeren we in Scheveningen bij een restaurant vlakbij
de boulevard. Zo kunt u de gezellige drukte en het strandplezier van dichtbij meemaken. Informeer ook eens naar de
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VANAF 25 PERS. € 62,50 PP
VANAF 35 PERS. € 52,50 PP
VANAF 45 PERS. € 46,50 PP

DE BIJZONDERE SCHILDERKUNST
VAN MARIUS VAN DOKKUM

mogelijkheden voor een bezoek aan Sea Life of een rondrit
met de boulevardtrein.
VERZORGD MET:
- koffie en gebak
- koffietafel met soep
- pauze in Scheveningen
- stadstoer
- toer door Hollands-Midden
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.

- entree met uitleg
- koffie en koek
- rondrit Kop van Noord-Holland
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.

Kent u de schilderijen van Marius van Dokkum? Vast wel. De
in 1957 geboren kunstenaar maakt heel bijzondere portretten van gewone mensen in hun eigen omgeving. Het aparte
is dat hij de eigenaardigheden van die mensen op een heel
sympathieke manier aan het doek toevertrouwd. Dat doet hij
ook met veel humor wat vaak verstopt is in zijn werk. Dit wordt
uit de doeken gedaan in zijn geboorteplaats Andijk, waar zijn
zuster u leuke details zal vertellen over het bijzondere werk
van deze kunstschilder. U kunt ook de expositie bekijken en
er is een leuke film waarin Marius van Dokkum laat zien hoe
een schilderij tot stand komt. In Andijk is nog meer te doen!
Wil Gorter is namelijk hoedenmaakster en zij vertelt hoe ze
er toe kwam om hoeden te verzamelen, waar een hoed voor
is, waar je mee herkend zal worden, wat je allemaal op een
hoed kan doen en hoe je ze maakt. Bij uw reservering moet
u een keuze maken uit een van de twee mogelijkheden, een
combinatie is niet mogelijk. Echt een aanrader deze tocht,
mede door de rondrit door het bijzonder landschap van
Noord-Holland langs pittoreske dorpjes als De Rijp.
VERZORGD MET:
- koffie met gebak
- koffietafel met soep
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VANAF 25 PERS. € 60,50 PP
VANAF 35 PERS. € 49,50 PP
VANAF 45 PERS. € 44,50 PP

RONDJE IJSSELMEER
Lekker een nostalgisch dagje-uit... Ooit was het IJsselmeer de
Zuiderzee. Rond deze zee ontstonden vele vissersstadjes en
dorpen. Wij komen op deze tocht langs een flink aantal ervan.
Een tweetal van deze stadjes bezoeken we: Urk en Hindeloopen staan op het programma! Maar ook de Afsluitdijk, die het
definitieve einde van de Zuiderzee betekende, is in de route
opgenomen. In Hindeloopen maken we een ruime stop. Het
is een stadje met een schilderachtig en historisch uiterlijk. Een
wandeling door de grillige straatjes en over de kleine brugge-
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tjes kunnen we dan ook beslist aanbevelen. Aan de kapitale
17e- en 18e eeuwse kapiteinshuizen langs de grachten kunt u
zien hoe rijk de Hindeloopers in vroeger eeuwen wel waren.
Een demonstratie van de unieke schilderkunst van Hindeloopen in het museum van Schaatsen en Schilderkunst mag op
deze dag beslist niet ontbreken. Wie weet maakt ‘t u enthousiast dit ook te gaan doen.
VERZORGD MET:
- koffie met gebak
- koffietafel met soep
- entree schaatsmuseum
- toertocht rond het IJsselmeer
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.
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VANAF 25 PERS. € 56,50 PP
VANAF 35 PERS. € 47,50 PP
VANAF 45 PERS. € 43,50 PP

AMSTERDAM, VOLENDAM EN
‘T AMSTELLAND

Een bekend gezegde luidt: “Amsterdam heeft ‘t”. Maar het
Amstelland rond onze hoofdstad is ook meer dan de moeite
waard. Van dit lage waterrijke gebied gaat een aparte bekoring uit wat u zeker zult ervaren tijdens onze rondrit. Voordat
het zo ver is gaan we eerst Amsterdam bekijken tijdens een
mooie stadstoer waarbij zowel het historische centrum als
de nieuwe wijken aan bod zullen komen. ’s Middags gaan we
een kijkje nemen in het wereldberoemde Volendam. Van een
klein buurtschap uit 1462 met boerenvissers is het uitgegroeid
tot een welvarend vissersdorp met leuke tradities en beroemde inwoners. Wij nemen u meer naar een palingrokerij waar u
natuurlijk ook paling gaat proeven. In overleg met u zijn er ook
nog mogelijkheden voor een boottocht of een bezoek aan
het Verkade Museum aan de Zaanse Schans.
VERZORGD MET:
- koffie met gebak
- stadstoer Amsterdam
- koffietafel met soep
- entree en proeverij Palingrokerij
- toerrit Amstelland
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.
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VANAF 25 PERS. € 77,00 PP
VANAF 35 PERS. € 63,50 PP
VANAF 45 PERS. € 57,50 PP

ZUID-LIMBURG en NEERLANDS
HOOGSTE TOP
Wie in het zuiden van Limburg komt, zal direct getroffen
worden door het exotisch uiterlijk van het landschap. Door
de vele opvallende verschillen met de rest van Nederland
voelt men er zich al min of meer in het buitenland. De spraak
klinkt anders, de bewoners zijn anders van aard en hetzelfde
geldt voor de natuur, de huizen en de landerijen. Al toerend
over heuvels en door dalen, met steeds weer verrassende vergezichten, waant u zich ver over onze grenzen. Niet
zonder reden kreeg het dan ook de bijnaam “Klein Zwitserland”. Tijdens een uitgekiende route door het aantrekkelijke
mergelland komen de allermooiste plekjes aan bod. We gaan
ook naar het topje van Nederland, de Vaalserberg. Hier is ook
het drielandenpunt, waar sinds kort een nieuwe spectaculaire uitkijktoren staat. Vervolgens bezoeken we Valkenburg.
Ondanks de vele veranderingen die dit stadje de laatste eeuw
heeft ondergaan is en blijft het een gezellig plaatsje waar de
tijd zal omvliegen. Informeer ook eens naar de mogelijkheden om het programma uit te breiden met bijvoorbeeld een
rondvaart in Maastricht, een rit met de historische stoomtrein
“het miljoenenlijntje” etc.

VERZORGD MET:
- koffie met vlaai
- koffietafel met kroket
- rondrit Klein Zwitserland
- vrije pauze in Valkenburg
- 3-gangen diner
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 21.00 uur.
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VANAF 25 PERS. € 64,50 PP
VANAF 35 PERS. € 50,50 PP
VANAF 45 PERS. € 45,00 PP

DE RUST VAN DE OOIJPOLDER
Erg fraai is ook het natuurgebied de Ooijpolder, vlakbij Nijmegen. In de uiterwaarden heerst een weldadige rust en is het
een waar vogelparadijs. Om de rust niet te verstoren en hier

9

optimaal van te genieten, maken we de rondrit door dit gebied met een elektrische, door zonne-energie, voortbewogen
treintje. Wat heerlijk en wat een luxe die stilte, even helemaal
weg van de drukte en hectiek van alledag! De lunch gebruiken
we op een fantastische locatie. Bij een gerestaureerde molen
is een spiksplinternieuw restaurant met naast een prima keuken, ook een interessant bezoekerscentrum. Echt, dit is een
heerlijk dagje uit.
VERZORGD MET:
- koffie en gebak
- rondrit Rijk van Nijmegen
- lunchplankje met soep
- rondrit zonnetrein Ooijpolder
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.
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VANAF 25 PERS. € 85,00 PP
VANAF 35 PERS. € 76,50 PP
VANAF 45 PERS. € 71,50 PP

SOLDAAT VAN ORANJE

nieuw

Soldaat van Oranje - De Musical is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van één van onze grootste verzetsstrijders:
Erik Hazelhoff Roelfzema. Als de Duitsers in 1940 Nederland
binnenvallen, heeft de Leidse student Erik met zijn vrienden
een onbezorgd studentenleven. De dan ongeveer 23-jarige
jongens realiseren zich als donderslag bij heldere hemel dat
niets meer hetzelfde is. Vriendschap en liefde zijn niet langer
vanzelfsprekend. De oorlog zet alles op zijn kop, alle verhoudingen staan op scherp. Iedereen moet zijn eigen keuzes maken...: Ga je vechten voor Vrijheid, Volk, Vaderland? Steek je
je kop in het zand en studeer je door? Of kies je doelbewust
voor de vijand? Aan het begin van de oorlog ontsnapt Erik
naar Engeland van waaruit hij zendapparatuur naar Nederland
smokkelt en als piloot betrokken is bij bombardementen op
Duitsland. Hij wordt adjudant van Koningin Wilhelmina en
ontvangt voor zijn verzetswerk al tijdens de oorlog de Militaire
Willemsorde, de hoogste Koninklijke onderscheiding. Soldaat
van Oranje - De Musical ging op 30 oktober 2010 in première
in een voor deze voorstelling gecreëerd theater. Het publiek
beleeft de voorstelling, met inmiddels meer dan 2,9 miljoen
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VANAF 25 PERS. € 61,50 PP
VANAF 35 PERS. € 51,50 PP
VANAF 45 PERS. € 46,00 PP

SALLANDSE HEUVELRUG
De Sallandse Heuvelrug is een gebied met on-Nederlandse
vergezichten over grote golvende heidevelden en uitgestrekte
bossen. Duizenden jaren geleden is het landschap ontstaan
door schuivend ijs en smeltend water. Om zandverstuivingen
tegen te gaan is er in een later stadium door de mens bos
aangepland. Door het unieke karakter van het gebied heeft
het landschap de bijnaam “Het Hollandse Zwarte Woud” gekregen. Met de touringcar maakt u hier een prachtige rondrit
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bezoekers, in een 360 graden draaiende theaterzaal en wordt
zo het waarachtige verhaal ingetrokken. Sinds 31 december
2013 is Soldaat van Oranje - De Musical de langstlopende
voorstelling uit de Nederlandse theatergeschiedenis en op 27
november 2015 heeft de productie ook het laatste te verbreken theaterrecord op haar naam gezet, de meeste bezoekers
ooit! Op woensdagen zijn er matinee voorstellingen. tarief
gebaseerd op een voorstelling op dinsdag, woensdag (matinee) of donderdag. Voor de vrijdag, zaterdag en zondag geldt
een toeslag.
Vertrek en thuiskomst in overleg.

met gids waarbij u misschien ook nog iets ziet van de unieke
dierenwereld zoals een ree of korhoen. In De Pothaar of Hellendoorn maken we echt een leuke stop waarbij u alles komt
te weten over het vroegere boerenleven. Zelfs een rondrit met
een treintje behoort tot de mogelijkheden. Heerlijk weg uit
de drukte en terugschakelen naar een rustig tempo in de vrije
natuur.
VERZORGD MET:
- koffie met gebak
- rondrit met gids
- koffietafel met soep
- entree boerderij
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.
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VANAF 25 PERS. € 59,50 PP
VANAF 35 PERS. € 49,50 PP
VANAF 45 PERS. € 43,50 PP

TWENTE EN DE GRENSSTREEK
Een lieflijk land, waar folklore en legendes een belangrijke
plaats innemen, zo kunnen we Twente het beste omschrijven.
Als u in dit aantrekkelijke stukje Overijssel aankomt is het of
u in één groot natuurpark bent aangeland. Het fraaie coulissenlandschap met licht glooiende essen en oude stuwwallen
is elk seizoen de moeite waard. Steden, stadjes en dorpen
liggen in het groen verscholen. Typische Twentse boerderijen,
havezaten, ridderhofsteden en watermolens doen de romantiek uit vroegere tijden voortleven. Bekoorlijke beekjes als
Regge en Dinkel meanderen dromerig door het heuvelachtige
landschap. De gids die ons in de touringcar begeleidt, zal u
met al deze facetten kennis laten maken. We pauzeren net
over de grens in het gezellige toeristenplaatsje Bad Bentheim
waar vanaf de top van de heuvel de beroemde burcht op u
neerkijkt. Liever iets anders dan een pauze in Bad Bentheim?
Bezoek dan met ons de synagoge in Enschede, die wonder
boven wonder de 2e Wereldoorlog ongeschonden heeft
overleefd. Ontdek waarom je zo vaak het getal twaalf in de
synagoge ziet en leeuwen en slagen. Waarom heeft de ene
kandelaar zeven armen en de andere negen? U gaat het ontdekken wanneer u de synagoge bezoekt.
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VANAF 25 PERS. € 66,00 PP
VANAF 35 PERS. € 56,00 PP
VANAF 45 PERS. € 51,50 PP

Meerprijs bezoek synagoge € 6,- pp
VERZORGD MET:
- koffie met gebak
- Twentse koffietafel met soep
- rondrit Twente met gids
- pauze Bad Bentheim
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 17.45 uur.

DELFTS BLAUW IN ROYAL DELFT
Rond 1700 waren er in de omgeving van Delft meer dan 33
bakkerijen waar het beroemde Delfts Blauw werd geproduceerd. Elke producent had zijn eigen merkteken. De makers
waren geïnspireerd door het prachtige Chinese porselein
uit de Ming dynastie wat door de VOC naar Nederland werd
vervoerd. Beroemd zijn vooral de tegels, apothekersflessen,
sierborden, vazen en serviesgoed. Royal Delft (voorheen De
Porceleyne Fles) is de laatste overgebleven aardewerkfabriek
uit de 17e eeuw. Hier wordt het wereldberoemde Delfts Blauw
nog volledig met de hand beschilderd volgens eeuwenoude
tradities. U ontdekt de complete geschiedenis en het productieproces van het Delfts aardewerk. Ervaar de schilders’
passie, bewonder het Delfts Blauw museum en wandel door
de fabriek waar ambachtslieden nog volop aan het produceren zijn. Op de heenrit maakt u met de touringcar kennis met
het Groene Hart.
VERZORGD MET:
- koffie en gebak
- koffietafel met soep
- entree Porceleyne Fles met rondleiding
- toer door het Groene Hart
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.
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VANAF 25 PERS. € 64,50 PP
VANAF 35 PERS. € 53,50 PP
VANAF 45 PERS. € 48,00 PP

KLOKKEN IN DE BRABANTSE PEEL
Een leuke rondrit per touringcar door het Brabantse Land en
een bezoek aan een interessante locatie met een heerlijke
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tuin waar uw mensen fijn kunnen verpozen. Dat kunt u deze
dag verwachten. Wij nodigen u graag uit voor een bezoek aan
het Museum Klok en Peel in Asten. U ziet hier een uitgebreide
verzameling bellen en klokken. Dat is veel interessanter dan
u misschien in eerste instantie denkt. Wist u bijvoorbeeld dat
hier in 2012 de klok is gegoten voor de Notre Dame in Parijs?
En lijkt het u niet leuk om te zien hoe de uurwerken van verschillende klokken werken? Of dat een van uw deelnemers de
klok mag luiden of het carillon mag bespelen? Ook is er een
gedeelte wat geheel is gewijd aan de natuur van de Peel. Een
echte aanrader dit!
VERZORGD MET:
- koffie en gebak
- koffietafel met soep
- entree met rondleiding Klokkenmuseum
- toer door de Peel

19

VANAF 25 PERS. € 69,50 PP
VANAF 35 PERS. € 58,50 PP
VANAF 45 PERS. € 52,50 PP

DRENTS ROOMKAATJE PROEVEN
Bossen, vennen en zandverstuivingen wisselen in Drenthe
elkaar in bonte verscheidenheid af. Pittoreske brinkdorpen
liggen verscholen in het groen. Hunebedden zijn de tastbare
bewijzen dat duizenden jaren geleden rendierjagers zich hier
al vestigden. Een heerlijk rustige provincie waar het prettig
toeven en toeren is. Kent u boerin Agnes nog? Zij deed in
2007 mee aan “Boer zoekt vrouw” waarin ze als boerin een
man zocht. Wanneer we haar ’s middags bezoeken krijgen
we naast haar levensverhaal ook het verhaal te horen over
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VANAF 25 PERS. € 59,50 PP
VANAF 35 PERS. € 50,50 PP
VANAF 45 PERS. € 46,00 PP

BEELD EN GELUID – HALLO HIER
HILVERSUM!
Overweldigend, zo kunnen we zonder overdrijving uw eerste indruk weergeven, wanneer u het kleurrijke imposante
gebouw van Beeld en Geluid binnengaat. U maakt kennis
met een feestelijk programma, bomvol topamusement uit de
Nederlandse televisiegeschiedenis. Beleef het verleden met
de collectie van Beeld en Geluid, vol onvergetelijke herinneringen in tal van bijzondere fragmenten uit meer dan 65 jaar
televisiegeschiedenis en een aantal bijzondere objecten uit
de depots. Twee uurtjes vol nostalgie, oude bekenden en
onvergetelijke hoogtepunten.
Geniet onder andere van Swiebertje, de liedjes uit Ja Zuster
Nee Zuster, André van Duin, Zeg ‘ns Aaa, de cavia-race uit
de Wie-Kent-Kwis en de lopende band van Mies Bouwman.
Een uur vol nostalgie, meezingen met televisie-tunes en een
hernieuwde kennismaking met alle grote televisiesterren van
vroeger. Vervolgens biedt de gastvrouw of - heer de unieke
gelegenheid om een aantal bijzondere objecten uit de depots
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Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.

het Drents’ Roomkaatje. Naar geheel eigen recept produceert
ze verschillende soorten Roomadvocaat, o.a. met Amaretto,
Heidelikeur, Boerenjongens, Perzik en ook Naturel. Naast de
befaamde roomadvocaat produceert zij ook nog verschillende soorten likeuren. Om u kennis te laten maken met al deze
drankjes mag u deze middag naar hartelust proeven van al die
heerlijkheden. Ook de koffie met krentenwegge die u er krijgt
aangeboden is niet te versmaden.
VERZORGD MET:
nieuw
- koffie en gebak
- koffietafel met soep
- toerrit Drenthe
- excursie advocaat Drents’ Roomkaatje
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.

van Beeld en Geluid te bekijken. Bijvoorbeeld de clownsschoenen van Pipo de Clown, poppen uit de Fabeltjeskrant
en de kleding van Zuster Klivia uit Ja Zuster Nee Zuster.
’s Middags doorkruisen we het Gooi via bossen, heidevelden
en prachtige villadorpen.
VERZORGD MET:
- koffie met tv gebakje
- entree met excursie
- koffietafel met soep en kroket
- rondrit Gooi
Vertrek: 08.45 uur. Thuiskomst: 17.00 uur.

nieuw
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VANAF 25 PERS. € 57,50 PP
VANAF 35 PERS. € 47,50 PP
VANAF 45 PERS. € 41,50 PP

DOUWE EGBERTS IN JOURE
In 1753 begonnen Egbert Douwes en zijn zoon Douwe Egberts
in het winkeltje “De Witte Os” in Joure een handelsonderneming, die zich bezighield met het importeren van koffie,
thee en tabak. Ook lieten zij een koopvaardijschip bouwen
waarmee de wereldzeeën werden bezeild om deze producten naar Friesland te brengen. Dat was het begin van een
koffietraditie die zijn weerga niet kent. In Museum Joure dat
wij bezoeken, wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze
traditie. Daarnaast vindt men er collecties op het gebied van
oude Friese ambachten zoals tabaksfabricage, de Friese
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klokkenindustrie, kopergieterij, goud- en zilversmederij en het
bakkers- en drukkersambacht. Tevens is er een natuurhistorische collectie, moderne kunstexposities en het geboortehuisje van Egbert Douwes. Het winkeltje “De Witte Os“ bestaat
nog steeds en is thans ingericht als museumwinkel. Aan deze
geheel in oude stijl ingerichte kruidenierswinkel, waar vervlogen tijden tot leven komen, moet u beslist even een bezoekje
brengen. U zult uw ogen uitkijken op al die producten uit
grootmoeders tijd en … kopen kan ook.
VERZORGD MET:
- koffie met gebak
- koffietafel met soep
- entree Museum Joure met koffie
- Gaasterlandtoer
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.

VANAF 25 PERS. € 63,50 PP
VANAF 35 PERS. € 53,50 PP
VANAF 45 PERS. € 48,00 PP

TROPISCHE ORCHIDEEËNPRACHT
Aan de bomen hangen mandarijnen, de bananenbomen
reiken tot aan de nok en overal staan en kruipen de meest
exotische planten in een schitterende omgeving. Het klinkt
ongelofelijk, maar u bent beland in het tropisch regenwoud
van de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. Hier staat de orchidee centraal. Een zee van drieduizend variëteiten van deze
wonderschone plant is er te bewonderen. En of dit alles nog
niet genoeg is, is daar ook nog een oosterse tuin. Dwalend
door het regenwoud en de tuinen met z’n watervallen, vijvers,
kronkelende paadjes en bruggetjes waant u zich welhaast
in een paradijs op aarde. Er is ook een heuse Vlinder Vallei met steile rotswanden, waardoor duizenden vlinders vrij
rondfladderen. Recent is er ook een hangende bloementuin
naar Japans voorbeeld geopend. Mocht u moe zijn van het
wandelen langs al dat moois, vleit u zich dan gerust neder in
een van de rieten stoelen in deze tuin en geniet van de rust
en schoonheid die er van uitgaat. Na een smakelijke koffietafel kunt u naar hartenlust gaan genieten van al het schoons
dat dit tropische paradijs u te bieden heeft. Als herinnering
aan uw bezoek krijgt u bij vertrek zo’n prachtige orchidee mee
naar huis. Voorafgaande aan het bezoek aan de Orchideeën-
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VANAF 25 PERS. € 65,00 PP
VANAF 35 PERS. € 55,00 PP
VANAF 45 PERS. € 49,50 PP

KINDERWAGENS IN DE
ACHTERHOEK

nieuw

Verscholen in het mooie coulisselandschap van de Achterhoek, ligt boerderij Westendorp. Wij nodigen u graag uit om
hier eens een kijkje te nemen en u te laten verrassen. Het is
niet een gewone boerderij met alleen maar verschillende

hoeve maken we een aantrekkelijke toerrit door de Polders.
VERZORGD MET:
- koffie met gebak
- koffietafel met soep
- entree Orchideeënhoeve
- orchidee
- toerrit door de Polders
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur

dieren. De bewoners, de familie Ruesink, zijn namelijk allemaal erg creatief en hebben een voorliefde voor bijzondere
verzamelingen en aparte creaties. Tijdens uw bezoek maakt
u kennis met de meest uiteenlopende zaken, zoals wekkers
en koffie- en theepotten. Meest in het oogspringend is de
verzameling kinderwagens uit verschillende jaartallen en uit
meerdere landen. De oudste wagen is van 1850, deze heeft
nog houten wielen. Er zijn kinderwagens met 3 wielen en
tweelingwagens. Ook zijn er wagens die vroeger door een
hond of een geit werd getrokken. Bij deze verzameling horen
ook veel baby-accessoires van toen. U gaat bijzondere dingen
ontdekken!
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VERZORGD MET:
- koffie en gebak
- rondrit Achterhoek
- koffietafel met kroket
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VANAF 25 PERS. € 57,50 PP
VANAF 35 PERS. € 47,50 PP
VANAF 45 PERS. € 41,50 PP

ROBÈRT VAN HEEL HOLLAND BAKT
EN HET BRABANTS’ LEVEN
Wist u dat de bekendste bakker van Nederland ook een gastvrije bakker is? ’s Morgens brengen we een bezoekje aan de
winkel van Robèrt van Beckhoven. Hij is het goedlachse jurylid van het TV programma Heel Holland Bakt. Desembrood,
slagroomgebakjes, hazelnootbonbons: alle zoete kunstwerkjes zijn verkrijgbaar. Via een 45 meter lange glazen gang krijgt
u een kijkje in de bakkerij. Als we geluk hebben, is Robèrt
zelf ook aanwezig en wie weet ontrafelt u wel een van zijn
keukengeheimen... ’s Middags kunt u gezellig rondstruinen
in de boerderij van de familie van der Heijden. Ongelooflijk
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- entree Westendorp
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.

wat u hier allemaal tegen komt. Jo zal zelf vertellen over zijn
“spullekes” zoals het winkeltje, de klas, oude ambachten als
sigaren- en mandenmaker en de religieuze kamer waar u alles
over het Rijke Roomsche leven terug vindt. “Es ge Brabants
kunt is dè wel hendig”, maar ook zonder die taalkennis zult u
genieten van alle onverwachte dingen die u ziet. Als alternatief voor het middagprogramma kunt u ook kiezen voor een
rondvaart in Den Bosch (meerprijs € 5,- pp) of u kunt winkelen bij de grootste kledingwinkel van Nederland in Nistelrode
(minderprijs € 5,- pp)
VERZORGD MET:
- koffie met gebak van Robèrt
- toer Hart van Brabant
- koffietafel met soep
- entree Museum Brabants Leven
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur

VANAF 25 PERS. € 52,50 PP
VANAF 35 PERS. € 42,50 PP
VANAF 45 PERS. € 37,50 PP

RONDJE MARKERMEER
In de 80-er jaren van de vorige eeuw was men voornemens
het Markermeer in te polderen. Vanwege de hoge kosten en
de te verwachten problemen met betrekking tot het grondwater en de houten heipalen onder Amsterdam, heeft men hier
vanaf gezien. Dat we daarmee gelukkig mogen zijn, kunt u op
deze dag zelf ervaren. Veel vogelsoorten zoeken in dit gebied
hun toevlucht. Terwijl veel stadjes en dorpen zo met het water verbonden zijn, dat het uit historisch oogpunt zonde zou
zijn, als zij temidden van het vaste land kwamen te liggen. We
brengen deze dag o.a. een bezoek aan Katwoude waar we bij
een klompenmaker koffie met gebak gebruiken en via de dijk
Enkhuizen-Lelystad rijden we naar Urk voor een vrije pauze.
Wanneer uw gezelschap nog een beetje mobiel is, kunt u
tegen een kleine meerprijs een bezoek brengen aan het oude
raadhuis met een uitgebreide collectie Urker historie.
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VANAF 25 PERS. € 69,50 PP
VANAF 35 PERS. € 59,50 PP
VANAF 45 PERS. € 53,50 PP

VAREN DOOR DE WIEDEN EN
BEZOEK GIETHOORN
Boswachter Ronald van Natuurmonumenten zegt “het mooiste vind ik De Wieden vanaf het water. Je ervaart de natuur
heel dichtbij. Je voelt de bewegingen van het water, je ruikt

14

VERZORGD MET:
- koffie met gebak
- bezoek klompenmaker
- toerrit Markermeer
- koffietafel met soep
- pauze in Urk
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.

de planten en bloemen en ziet vogels vanaf ooghoogte. En
dat in een uitgestrekt moerasgebied met rietlanden, trilvenen,
hooilandjes en moerasbos. Het is hier echt genieten.” En dat
gaat u zeker doen wanneer u een boottocht maakt van 2,5 uur
van Kalenberg naar Giethoorn. Natuurlijk pauzeren we nog in
het altijd gezellige Giethoorn, het Venetië van het Noorden.
U kunt bijvoorbeeld op eigen houtje een kijkje nemen in het
schelpenmuseum Gloria Maris, edelstenen zien in De Oude
Aarde of de historie beleven in Het Olde Maat Uus.

VERZORGD MET:
- koffie met gebak
- boottocht van 2,5 uur door de Wieden
- broodjeslunch met soep
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VANAF 25 PERS. € 63,50 PP
VANAF 35 PERS. € 52,50 PP
VANAF 45 PERS. € 46,50 PP

HET HUIS VAN WELDADIGHEID

- pauze in Giethoorn
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 17.30 uur

Het is 1818 en Napoleon heeft ons land in armoede achtergelaten. Ga met ons 200 jaar terug naar Frederiksoord en beleef
het verhaal van Johannes van den Bosch. Deze generaal had
een uniek plan en ontwikkelde de Koloniën van Weldadigheid
waar paupers uit de steden een nieuwe toekomst vonden. Op
deze historische plek treedt u in de voetsporen van de eerste
kolonisten en ervaart u hun verhaal in een unieke multimediale tijdreis. In de omgeving voelt en ervaart u de landschappelijke kenmerken van een groot ideaal met koloniehoeves
die voor het nageslacht bewaard zijn gebleven. Bent u op
zoek naar een origineel en leerzaam uitstapje? Dan is dit iets
voor u! Niet voor niets is deze locatie genomineerd voor de
Werelderfgoedstatus.
VERZORGD MET:
- koffie en gebak
- koffietafel met soep
- entree Proefkolonie Frederiksoord

nieuw

Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.
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VANAF 25 PERS. € 67,50 PP
VANAF 35 PERS. € 59,50 PP
VANAF 45 PERS. € 53,50 PP

CHOCOTAINMENT EN DE
OOSTEINDERPOEL
Net als wij, zult u bij “chocotainment” wel gedacht hebben, wat is dit? In de paardenmelkerij van de Riga Ranch in
Burgerveen, maakt men ook chocolade. Onder het genot van
een kopje koffie met gebak wordt u hier alles over verteld en
natuurlijk gaat u ook proeven. Daarna mag u de handjes uit
de mouwen steken en zelf aan de slag gaan om een heerlijke chocoladeflik te maken die u natuurlijk mee naar huis
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mag nemen. Na de lunch scheept u in Aalsmeer in voor een
bijzondere boottocht. U gaat namelijk varen in het gebied van
de Oosteinderpoel, een mozaïek van eilandjes en kreken. Vogels als buizerd, sperwer en blauwe reiger vinden het gebied
aantrekkelijk en hebben hier hun stek gevonden.
De boot is van het type zoals in Giethoorn met een capaciteit
van maximaal 48 personen.
VERZORGD MET:
- koffie met gebak
- chocotainment met proeverij
- koffietafel met soep
- rondvaart Oosteinderpoel

nieuw

Vertrek: 09.00 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.

VANAF 25 PERS. € 55,00 PP
VANAF 35 PERS. € 45,50 PP
VANAF 45 PERS. € 41,50 PP

PITTORESK GIETHOORN
Van alle plaatsen in de Kop van Overijssel is Giethoorn wel
het meest bekend. Dat is niet zo verwonderlijk, want waar in
Nederland vindt men een dorp waar al het verkeer per boot,
fiets of te voet plaatsvindt. De paden langs de vaarten en
sloten van dit waterdorp worden met elkaar verbonden door
tientallen karakteristieke bruggetjes. De schilderachtige boerderijen met de kameelruggen van riet vindt u alleen in Giethoorn. Een bezoek aan Giethoorn is niet compleet zonder
een boottocht gemaakt te hebben. Immers vanaf het water

15

gezien is dit “Venetië van het Noorden” op zijn mooist. Na de
lunch zullen we ons dan ook aan boord van een rondvaartboot begeven. Comfortabel gezeten zal het “sprookjesdorp”
Giethoorn aan u voorbijglijden. Tijdens de vaartocht zal de
schipper honderduit vertellen over zijn merkwaardige dorp.
Al varend zult u genieten van de schitterende natuur en van
de unieke cultuur die Giethoorn heeft gemaakt tot wat het
nu is. Op weg naar Giethoorn zullen we met de touringcar de
eeuwig groene Veluwe doorkruisen. Een toertocht door “De
Kop” completeert dit arrangement. Wilt u eens iets anders?
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Overweeg dan voor de lunch eens pannenkoeken smulfestijn.
VERZORGD MET:
- koffie met gebak
- Overijsselse koffietafel met soep
- rondvaart
- toertocht kop van Overijssel
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.

VANAF 25 PERS. € 69,50 PP
VANAF 35 PERS. € 59,50 PP
VANAF 45 PERS. € 55,00 PP

FRIESLAND ANNO 1666
Gysbert Japicx en zijn vrouw Sijcke leven nog in 1666 en
weten alles over de Friese taal. Per abuis zijn ze in 2019 terecht gekomen. Wanneer onze touringcar in Woudsend stopt
schrikken ze natuurlijk even van zo’n groot gevaarte op wielen
waar zo veel mensen in kunnen. Ze reizen echter graag met
de touringcar mee naar Hindeloopen en vertellen de mooiste
verhalen. Na een warme lunch met stoofpotjes uit grootmoeders tijd, is er een ludieke ouderwetse visafslag. Iedereen kan
bij opbod of bij afslag gerookte vis kopen. Na een korte pauze
in Hindeloopen om de benen te strekken, reizen we naar
Allingawier. Gijsbert Japicx voelt zich hier thuis in het vroegere Friese leven met dorpscafé, grutterij, smederij en drabbelkoeken. Als u huiswaarts gaat, dan spreekt u ongetwijfeld een
paar woordjes Fries!
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VANAF 25 PERS. € 67,50 PP
VANAF 35 PERS. € 58,50 PP
VANAF 45 PERS. € 53,50 PP

PER BOOT NAAR DORDRECHT, DE
OUDSTE STAD VAN NEDERLAND

VERZORGD MET:
- koffie met gebak
- rondrit met gids Gysbert of Sijcke
- 3-gangen stoofpotmaaltijd
- visafslag met koopmogelijkheid
- bezoek Allingawier met koffie
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.

Dordrecht kreeg al in 1220 stadsrechten en is daarmee de
oudste stad van Nederland. De historische binnenstad ligt
verscholen tussen machtige rivieren, waardoor de stad altijd
een belangrijk handelscentrum is geweest. In de ruim 1000
monumenten die Dordrecht telt, is het rijke verleden goed
terug te vinden, vooral in het historisch havengebied. De
grootste groene trekpleister is het Nationaal Park De Biesbosch waarvan een groot deel ligt op Dordts grondgebied: de
Hollandse Biesbosch. Vandaag vaart u een afwisselende tocht
van 2,5 uur van Sleeuwijk naar Dordrecht met een lunch aan
boord. Vanwege het historische karakter is de binnenstad per
touringcar niet zo goed bereikbaar. Daarom hebben we een
elektrisch treintje voor u geboekt voor een stadsrondrit. In het
treintje kunnen maximaal 36 personen, dus bij een grotere
groep maken we dan een wisselprogramma waarbij het andere gedeelte van de groep dan bijvoorbeeld een terrasje kan
pikken of kan winkelen.
VERZORGD MET:
- koffie met gebak
- boottocht van 2,5 uur van Sleeuwijk naar Dordrecht
- soep met broodjeslunch aan boord
- pauze Dordrecht
- stadsrondrit Dordrecht met treintje
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.
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VANAF 25 PERS. € 92,50 PP
VANAF 35 PERS. € 85,00 PP
VANAF 45 PERS. € 79,50 PP

MUSICAL ANASTASIA
In het AFAS Circustheater Scheveningen maakt u kennis met
het internationale Broadway-succes Anastasia. Anastasia
vertelt het legendarische verhaal van een verloren Russische
prinses die op zoek is naar haar werkelijke identiteit. Een
avontuur dat voert langs vorstelijke paleizen en door het romantische Parijs van 1920. Hoe kan het dat Anya sprekend lijkt
op Anastasia Romanov?
Anastasia, ontwikkeld en geproduceerd door Stage Entertainment, ging in 2017 in première op Broadway en vierde al grote
successen in Duitsland en Spanje. De verbluffende musical –
vol heerlijke muziek, oogverblindende decors en schitterende
kostuums – kreeg overal geweldige recensies. De prachtige
songs, zoals Journey to the past en Once upon a December,
hoor je in een Nederlandse versie. Speciaal voor de woensdagmiddagen is er voordelig arrangement. U heeft dan tevens
gelegenheid om een rondje op de boulevard van Scheveningen te wandelen en bent niet te laat thuis.
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VANAF 25 PERS. € 56,00 PP
VANAF 35 PERS. € 46,00 PP
VANAF 45 PERS. € 39,50 PP

RIJK VAN NIJMEGEN EN KLEEF
Het Rijk van Nijmegen is een bijzonder stukje Nederland waar,
als de overlevering juist is, keizer Karel regelmatig en graag
verbleef. Natuurschoon vinden we er in overvloed. Heuvels
en dalen met uitgestrekte bossen bezorgen het prachtige
landschap een “buitenlands” karakter. Wij verwachten dan
ook dat de rondrit die we met een gids door dit “Rijk” maken
bij een ieder in de smaak zal vallen. Beroemde locaties als
Berg en Dal en de Zevenheuvelenweg zullen op de route
niet ontbreken. Deze toer onderbreken we naar keuze in het
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VERZORGD MET:
- entree Anastasia, tarief gebaseerd op matineevoorstelling
woensdag, avondvoorstelling op aanvraag
- 3-gangen diner
nieuw

Vertrek: 10.30 uur. Thuiskomst: 19.00 uur.

historisch centrum van Nijmegen of in de meer dan 750 jaar
oude stad Kleef (keuze vooraf door te geven). Deze mondaine
stad met zijn aantrekkelijke centrum en prachtige parken is
een bezoek dubbel en dwars waard. Ook een kijkje nemen bij
de Zwanenburcht en/of de Stiftkirche behoort tot de mogelijkheden.
VERZORGD MET:
- koffie met gebak
- koffietafel met soep
- rondrit met gids
- pauze in Kleef
- toerrit Rijk van Nijmegen
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.

VANAF 25 PERS. € 65,00 PP
VANAF 35 PERS. € 54,00 PP
VANAF 45 PERS. € 48,50 PP

ONTDEKKINGEN IN HET MAASDAL
In het noorden van Limburg, op de grens met Brabant ligt de
levendige plaats Horst. Het is het centrum van de asperge- en
champignonteelt. In streekmuseum De Locht komt u hier alles
over te weten. Het is geen saaie bedoeling, want er wordt
nog steeds volop geteeld. Daarnaast maakt u kennis met het
boerenleven uit de vorige eeuw en is er bijvoorbeeld nog een
indrukwekkende kapel.
Als alternatief kunt u ook een bezoekje brengen aan de
Museumkantfabriek. Kant werd vroeger veel in heren- en da-

17

meskleding verwerkt. Kant werd gebruikt voor kragen en manchetten, langs de zomen van jurken en in doopjurken. Het
werd eerst handmatig gemaakt via kantklossen of kantnaalden
en later machinaal. Veel kantfabriekjes stonden in Brabant
en Limburg omdat veel kant werd verwerkt in priesterkleding
en altaarkleden. Het is hier niet alleen ingericht als museum,
maar er wordt ook nog kant geproduceerd. De dames vinden
het leuk om collecties van het prachtige kant te zien, maar
ook de heren vermaken zich hier goed vanwege de techniek
van de oude ratelende machines. Het is dus een levendig
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gebeuren en de fabriek is onlangs uitgeroepen tot officieel
rijksmonument.
VERZORGD MET:
- koffie en vlaai
- toerrit Peel of Maasduinen
- koffietafel met soep
- entree De Locht of Museumkantfabriek

nieuw

Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.

VANAF 25 PERS. € 65,00 PP
VANAF 35 PERS. € 55,00 PP
VANAF 45 PERS. € 49,50 PP

PER STOOMTRAM DOOR WESTFRIESLAND
Als je binnenkomt in het stoomtramstation in Hoorn, heb je
helemaal niet het idee dat je een museum binnengaat. Er is
namelijk geen gebouw met suppoosten, vitrines met voorwerpen en zacht fluisterende bezoekers, maar wel een werkplaats waar je het geluid van klinkhamers en slijptollen kunt
horen. U gaat de spannendste tijdreis in echte houten rijtuigen getrokken door ‘Bello’ of een van de andere glimmend
gepoetste en met echte kolengestookte stoomlocomotieven
maken. En u zult als bezoeker aan den lijve ervaren hoe het
voelt om in die museumstukken door het prachtige Westfriese
landschap de 20 kilometer tussen Hoorn en Medemblik af te
leggen. Tijdens de rit komt de tram langs fraai gerestaureerde
stationsgebouwen, waar de wachtkamer en het kantoor van
de stationschef geheel in de oude staat zijn teruggebracht. In
de tram rijden goederenwagens mee met historische, bolle
emaille reclameborden. U waant zich ver terug in de vorige
eeuw. Een belevenis die u zeker moet meemaken. Een toertocht door het afwisselende Noord-Hollandse landschap van
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VANAF 25 PERS. € 63,50 PP
VANAF 35 PERS. € 53,50 PP
VANAF 45 PERS. € 47,50 PP

OP STAP NAAR HET KONINKRIJKJE
OLDENKOTT
Oldenkott is een vlek op de landkaart en ligt aan de Nederlands/Duitse grens in Twente. Het is er nu oh zo stil, maar dat

boven het IJ completeert dit aantrekkelijke arrangement. Dit
arrangement is niet mogelijk op maandag.
VERZORGD MET:
- koffie met gebak
- koffietafel met soep
- rit met Museum Stoomtram
- toertocht Noord-Holland
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.

was niet altijd zo. Tot ver in de 19e eeuw was het gehucht een
commercieel centrum. Centraal punt was de herberg Gastro
Oldenkott. Het zat er vol met kerels van allerlei pluimage
zoals smokkelaars, commiezen en zelfs een koerier van de
bisschop van Münster. Over die tijd zijn leuke verhalen te
vertellen en dat zal onze gids dan ook zeker doen, tijdens
de rondrit door het Hertogdom van Gelre en het Bisdom van
Münster. We zijn in Tukkerland dus tussen de middag is er een
formidabel streekdiner met vooraf heldere, vers getrokken
“Rindfleischsuppe”. Als hoofdgerecht Schwiebelfleisch (zacht
gegaard rundvlees met fijn gesnipperde milde uitjes) en als
nagerecht “Herrencreme” een echt gerecht uit de grensstreek
met zelf gemaakt vanille pudding, rum, slagroom en geraspte
chocolade. Loop het water u ook al in de mond?
VERZORGD MET:
- koffie en gebak
- rondrit met de Koning van Oldenkott
- 3-gangen streekdiner
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.
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nieuw
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VANAF 25 PERS. € 62,50 PP
VANAF 35 PERS. € 52,50 PP
VANAF 45 PERS. € 47,50 PP

SWINGO EN DE NATUUR ROND
DE WIEDEN
Op de grens van het “oude” en het “nieuwe” land ligt het afwisselende natuurgebied De Wieden. De natuur is adembenemend met rietvelden, moerasbossen en trilvenen en kleurige
planten. Dat het gebied populair is bij de vogelpopulatie zult u
persoonlijk ervaren. In schril contrast met het nieuwe land van
de Noordoostpolder tref je een leuk oud vissersplaatsje als
Vollenhove. Bij Restaurant De Strandhoeve, waar we de lunch
gebruiken, is het ook al afwisseling alom. U zult genieten van
de ruimte en de natuur om u heen. Voor het middagprogramma kan uw groep kiezen uit een “swingo”, dit is een muzikale
bingo, of een gezellige tv quiz of een roofvogeldemonstratie.
Gaat uw groep er liever op uit? Dan is het een aanrader om
een rondrit met gids per touringcar te maken en af te sluiten
met een rondvaart in Giethoorn, wat altijd een succes is!
VERZORGD MET:
- koffie met gebak
- rondrit door de Wieden
- koffietafel met soep
- middagprogramma naar keuze

nieuw

Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.

38

VANAF 25 PERS. € 58,50 PP
VANAF 35 PERS. € 48,50 PP
VANAF 45 PERS. € 44,00 PP

WESTLAND EN HOEK VAN
HOLLAND
Op slechts korte afstand van elkaar gelegen, treft u deze dag
een groot contrast in het landschap. ’s Middags bezoeken we
het Westland, de regio die ook bekend staat als de Glazen
Stad vanwege de glastuinbouw. Tijdens onze rondrit ziet
u dorpen met enorme kassen. In Honselersdijk maken we
een stop in het Westlands Museum, met een prachtige tuin
met vergeten groenten, fruitbomen, druiven en kunt u zelfs
meespelen met een echte veiling. In de ochtend en tijdens de

lunch, ziet u een heel ander stuk Nederland: de Maasdelta.
Langs de Nieuwe Waterweg is het een drukte van jewelste
met reusachtige zeeschepen. Tijdens de lunch heeft u uitzicht
op de imponerende Maeslantkering, de grootste beweegbare
stormvloedkering ter wereld. In overleg kunnen we altijd kijken of er mogelijkheden zijn om het programma uit te breiden
met een rondvaart door het Westland of de nieuwe Maasvlakte 2. Ook leuk: een bezoek aan een orchideekwekerij.
VERZORGD MET:
- koffie en gebak
- rondrit Westland en Maasdelta
- koffietafel met soep
- entree met rondleiding en veiling
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.
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Ook rolstoelvervoer regelen wij voor u. Onze aangepaste
touringcars maken de instap via een liftplateau mogelijk
voor maximaal 5 rolstoelgebondenen. Elektrische rolstoelen
zijn zeer beperkt mogelijk (max. 80 cm breed, max. 150 kg
inclusief berijder, geen benen gestrekt vooruit, vast te zetten
via delta steun). De chauffeur is eindverantwoordelijk of een
rolstoel uiteindelijk mee kan. Voor scootmobiels is i.v.m.
verankeringsproblemen geen ruimte beschikbaar in de bus.
Tevens zijn er in deze touringcars voldoende zitplaatsen
beschikbaar voor mobiele passagiers.
De tochtjes met een rolstoelsymbool, zijn gebaseerd op
1x in- en uitstappen onderweg. De formule om tijdens een
dagje-uit slechts 1x in en uit te hoeven stappen is een schot
in de roos gebleken. Het is geen wonder dat veel mensen die
rolstoelgebonden of slecht ter been zijn verlangend uitkijken
naar deze uitstapjes. Temeer daar bij deze arrangementen
uitsluitend locaties worden bezocht waar de toegankelijkheid
van de toiletten en de restaurants voor hen geen problemen
opleveren. Natuurlijk is het ook bij deze tochtjes altijd mogelijk
om in onderling overleg wat vroeger of later te vertrekken.
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39

VANAF 25 PERS. € 48,50 PP
VANAF 35 PERS. € 39,00 PP
VANAF 45 PERS. € 35,00 PP

KLEDERDRACHT VAN STAPHORST

Met een beetje geluk krijgt u, als we Staphorst binnen rijden,
al een voorproefje van de klederdracht te zien. Maar het
summum is toch wel de klederdrachtshow die ons op ons
lunchadres wacht. Klederdrachten zijn ingewikkeld en het
kost veel tijd, oefening en zorgvuldigheid de vele onderdelen
van het kostuum op de juiste wijze te plooien, te schikken,
vast te spelden of te knopen. Alle onderdelen hebben ook
een naam. Wie kan dit alles beter onthullen dan een in Staphorst geboren en getogen vrouw. Op werkelijk amusante wijze
vertelt zij al showend over de diverse kledingstukken. Het vakkundig inbakeren van baby’s bijvoorbeeld zal u in uw mening
sterken dat de kindertjes van tegenwoordig het stukken beter
hebben. Als alternatief voor deze show is het mogelijk een
rondrit met een in klederdracht gestoken gids door het unieke
“slagenlandschap” van dit langgerekte streekdorp te maken.
Uiteraard verneemt u dan ook heel wat wetenswaardigheden
over dit unieke dorp.
WAT U TE WACHTEN STAAT:
- koffietafel met soep
- folklore modeshow
of rondrit in de omgeving met gids in klederdracht
- toerrit Overijssel
Vertrek: 10.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.

40

VANAF 25 PERS. € 48,50 PP
VANAF 35 PERS. € 41,50 PP
VANAF 45 PERS. € 38,50 PP

ZEEDIERENPARK DOLFINARIUM
HARDERWIJK
De tijd dat het Dolfinarium Harderwijk alleen maar dolfijnen herbergde is verleden tijd. Naast dolfijnen zijn er ook
zeeleeuwen, roggen, zeehonden, walrussen en een vermeldenswaardig aantal vissen. Het is uitgegroeid tot het grootste
Zeedierenpark van Europa. Zonder de andere dieren tekort te
doen, blijft de dolfijnenshow, die u kunt bijwonen, toch het
klapstuk van het geheel. U maakt dan kennis met deze sterren
van de zee. Door een nieuwe aanpak is het een spetterend
spektakel van jewelste geworden. Maar ook de overige zeezoogdieren en duizenden vissen zijn het bekijken meer dan
waard. Welk jaargetijde het ook is de Veluwe verveelt nooit. Er
zijn talloze mogelijkheden om dit prachtige gebied te doorkruisen. Op weg naar het Dolfinarium evenals op de terugreis
zal uw chauffeur daar dankbaar gebruik van maken. U zult zich
niet aan de indruk kunnen onttrekken dat zo’n toertochtje
over de Veluwe steeds weer nieuw en boeiend aandoet.
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VANAF 25 PERS. € 52,00 PP
VANAF 35 PERS. € 43,50 PP
VANAF 45 PERS. € 39,50 PP

CHOCOLADEATELIER VAN NOPPEN
Chocolade atelier Van Noppen maakt al ruim tien jaar een

VERZORGD MET:
- entree
- koffie met gebak incl. naschenken
- toerrit Veluwe
Vertrek: 13.00 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.

breed assortiment van chocolade delicatessen. De liefde
voor het ambacht gaat zo ver dat men het onlangs in gebruik
genomen atelier graag openstelt voor demonstraties. In het
atelier wordt gebruik gemaakt van een groot videoscherm
met een camera op de demonstratietafel, zodat iedereen
alles duidelijk kan volgen. U kijkt chocolatier Frits van Noppen dus op de vingers als hij aan de slag gaat met vorm- en
moduleerbonbons en chocolade figuren. En passant leert
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u ook waar chocolade vandaan komt, hoe het gemaakt en
verwerkt wordt. Doordat u goed kunt volgen wat er gebeurt, is
het natuurlijk lachen wat de klok slaat. Zelf proberen behoort
ook tot de mogelijkheden. Bent u al eens eerder geweest,
maar wilt u iets anders? In plaats van chocolade kan Frits ook
een demonstratie slagroomtruffels maken geven. Wilt u wat
van die lekkernijen mee naar huis nemen? Dat kan. U krijgt de
gelegenheid wat te winkelen in de cadeauschop.
WAT U TE WACHTEN STAAT:
- koffietafel met warme snack
- demo chocolaterie of truffels
- proeverij
- toerreis Krimpenerwaard
Vertrek: 10.30 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.
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VANAF 25 PERS. € 61,50 PP
VANAF 35 PERS. € 53,50 PP
VANAF 45 PERS. € 48,50 PP

MINIATUURSTADJE MADURODAM

In Madurodam ziet u in vogelvlucht wat Nederland zo typisch
Nederlands maakt: Sfeervolle geveltjes en grachten, Hollandse taferelen als de gezellige drukte op de Kaasmarkt in Alkmaar, De Sint Jan Basiliek in ’s Hertogenbosch, het Rijksmuseum en nog vele andere markante bouwwerken. Maar ook
moderne havens, kantoorgebouwen en de Maeslantkering
die Holland droog houdt kunt u er bewonderen. Alles is exact
nagebouwd, precies 25 maal kleiner dan in werkelijkheid.
Hier kunt u elke dag van het jaar terecht voor een wandeling
van Schiphol naar de Domtoren, van het Binnenhof naar de
Euromast en meer. Zoals gebruikelijk bij iedere stad, wordt
ook Madurodam doorlopend verfraaid en uitgebreid, zodat
wanneer u dit stadje opnieuw met een bezoek vereert er
steeds wat nieuws te ontdekken valt. Na de koffietafel die
bij aankomst in Madurodam voor u klaar staat, kunt u al dat
moois op uw gemak gaan bekijken.
VERZORGD MET:
- koffietafel met kroket
- entree Madurodam
- toerrit Zuid-Holland
Vertrek: 10.30 uur. Thuiskomst: 17.00 uur.
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VANAF 25 PERS. € 43,00 PP
VANAF 35 PERS. € 36,00 PP
VANAF 45 PERS. € 32,50 PP

HIGH TEA ARRANGEMENT,
GEZELLIG!
High Tea iets nieuws zult u denken? Niets is minder waar. High
Tea is al ontstaan rond 1840. De uren tussen lunch en diner
duurden Anna van Bedford te lang. Zij kreeg rond vier uur
telkens zo’n hongerig gevoel, dat zij op een dag al haar moed
bij elkaar raapte en een blad met thee, sandwiches en cake op
haar kamer liet brengen. Omdat zij hierbij ook nog haar vriendinnen ging uitnodigen werd High Tea al snel populair. Ook
kwamen er High Tea materialen op de markt zoals: Tafellinnen,
theeservies van zilver of goud, speciale melkkannetjes, theelepels, taartschalen, etagères en zeer fijn porselein. De High Tea
die u vandaag krijgt voorgeschoteld is echter veel uitgebrei-
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der. Oordeel zelf: cake, muffins, slagroom, marmelades, luxe
bonbons, roomboterkoekjes, taartjes, sandwiches met jonge
kaas en boerenham, hartige vis, vlees, bladerdeeghapjes en
vanzelfsprekend thee. Loopt het water u al uit de mond? Een
High Tea arrangement is op verschillende locaties mogelijk.
VERZORGD MET:
- High Tea arrangement
- toeristische toerrit
Vertrek: 13.30 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.
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VANAF 25 PERS. € 40,50 PP
VANAF 35 PERS. € 33,50 PP
VANAF 45 PERS. € 29,50 PP

OUDE AMBACHTEN EN SPEELGOED
IN TERSCHUUR

In het Veluwse dorp Terschuur gaan we een kijkje nemen in
het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum. Dit museum
biedt een werkelijk unieke en veelzijdige verzameling oude
ambachten. Er zijn wel zo’n 100 kleine winkeltjes, kamertjes
en werkplaatsen met allerhande oude gereedschappen en
attributen uit de vorige eeuw en soms nog ouder. Je vindt
er een oude smidse, een scharensliep, een drogisterij, een
mandenvlechter, een leerlooier, een slagerij, een drukkerij en
talloze andere neringdoenden, die hun ambacht in de vorige
eeuw uitoefenden; te veel om op te noemen. En dat allemaal, zoals het vroeger was! In het museum worden diverse
oude ambachten zoals stoelen matten, klompen maken, glas
in lood maken enz. regelmatig gedemonstreerd. De ouderen zullen met herkenning, en misschien wel met een beetje
weemoed, terugkijken naar hun jeugd als ze de prachtige
antieke poppen, vernuftige constructies van Meccano, Dinky
Toys, oude kinderserviesjes, poppenhuizen, stoommachines,
rijdende treinen, mechanisch blikken speelgoed, poppenhuizen, modelbouw, spellen en nog veel meer zien.
VERZORGD MET:
- entree museum
- koffie met gebak
- toerrit Gelderse Vallei
Vertrek: 13.00 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.
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VANAF 25 PERS. € 35,00 PP
VANAF 35 PERS. € 27,50 PP
VANAF 45 PERS. € 23,50 PP

KIJKEN EN LUISTEREN IN
BENNENKOM
Een middagje Kijk- en Luistermuseum in Bennekom is een
welbesteed middagje. Kijken kunt u naar allerlei historische voorwerpen in oorspronkelijke decors. Zo is er een
schoolklasje anno 1920 en een garen- en bandwinkeltje
van rond 1868. Tevens treft u er een prachtige collectie van
mechanische muziekinstrumenten aan zoals cilinder- en
schijvenspeeldozen, bewegende en muziekmakende figuren, straatpiano’s en pijporgels, waaronder een zeldzaam
Bruderorgel uit 1860. Onder de (café)speeldozen bevindt zich
een zeldzaam Amabile Harmonium, een van de drie nog bestaande exemplaren ter wereld. Al deze muziekinstrumenten
worden gedemonstreerd. Een prettige bijkomstigheid is dat
u tijdens de rondleiding en demonstraties er relaxed bij kunt
gaan zitten. In het museum krijgt u tevens koffie met gebak
aangeboden. En dat is nog niet alles, want ook de aantrekkelijke route door het bosrijke gebied van de Heuvelrug die de
chauffeur voor u in petto heeft zal zeker boeien.
VERZORGD MET:
- entree Kijk- en Luistermuseum
- koffie met gebak
- toerrit Heuvelrug
Vertrek: 13.00 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.
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Het is voorjaar! Trossen los!

Rondvaarten en boottochten zijn altijd erg in trek bij onze klanten,
vooral in het voorjaar. Dat is niet zo vreemd. Na het lange binnen zitten gedurende de
wintermaanden, krijgt u nergens zo het voorjaarsgevoel te pakken als op het water.
De eerste zonnestralen, watervogels met hun kroost tussen het riet... Heerlijk!
Eemland Reizen heeft een rijk aanbod in uitstapjes met een boottochtje.
Hieronder volgt een kleine greep uit de mogelijkheden.
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VANAF 25 PERS. € 51,00 PP
VANAF 35 PERS. € 41,50 PP
VANAF 45 PERS. € 38,50 PP

ONTDEKKINGSTOCHT BIESBOSCH

Brabant staat bekend om zijn karakteristieke wisselende
landschap van bos en hei. Maar niet alleen bos en hei treffen
we er aan. Ook het unieke natuurreservaat de Biesbosch is
Brabant. Eens was de Biesbosch een welvarende polder met
bouw- en weilanden. De St. Elisabethvloed van 1421 echter verzwolg het land en veranderde de polder in een grote
binnenzee. Eb en vloed zorgden ervoor dat de Biesbosch
werd zoals hij nu is. Sinds door het Deltaplan de invloed der
getijden verdwenen is, is het een waar eldorado voor vele
vogelsoorten. De twee uur durende ontdekkingsreis die we
‘s middags met een salonboot maken door een gigantische
doolhof van brede en smalle kreken staat borg voor een
avontuurlijke belevenis. Ook de inwendige mens wordt niet
vergeten, want de Brabantse koffietafel die aan boord voor u
klaar staat zal zeker smaken.
VERZORGD MET:
- boottocht van 2 uur,
- koffietafel aan boord
- toertocht
Vertrek: 10.30 uur. Thuiskomst: 16.00 uur.
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VANAF 25 PERS. € 55,00 PP
VANAF 35 PERS. € 47,50 PP
VANAF 45 PERS. € 42,50 PP

ZUIDERZEECRUISE VANUIT URK
24

Voor de aanleg van de Afsluitdijk was Urk een eiland in de
Zuiderzee. Na de inpoldering is het eiland een deel geworden
van het vaste land. De bewoners zijn echter nog altijd een
zeer hechte gemeenschap met een apart dialect en bijzondere tradities.
Urk heeft nog steeds de grootste vissersvloot en visverwerkende industrie van ons land. Tijdens lunchtijd gooien we de

trossen los in Urk en maakt u fijne boottocht langs de kust van
Urk en langs het grootste windmolenpark van het IJsselmeer.
Aan boord is het smikkelen geblazen met frites en verse vis.
Urk is bekend om haar klederdracht. Het wordt daarom extra
leuk en gezellig omdat er een bewoner of bewoonster op de
boot aanwezig is in klederdracht, die u alles zal vertellen over
deze oude traditie.
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VERZORGD MET:
- Zuiderzeecruise van 2 uur
- aan boord verse vis met frites
- demonstratie met uitleg klederdracht
- toer door het Nieuwe Land
Vertrek: 10.00 uur. Thuiskomst: 16.30 uur.

VANAF 25 PERS. € 56,50 PP
VANAF 35 PERS. € 47,50 PP
VANAF 45 PERS. € 43,00 PP

LUNCHVAART OP DE LINGE
Sprookjesachtig mooi is het stroomgebied van de Linge.
Dromerig slingert dit pittoreske riviertje zich door het fraaie
landschap. Bij iedere bocht vertoont zich een nieuw verrassend panorama. Ook de natuur laat zich hier van haar
beste zijde zien. In het voorjaar wordt de rivier omzoomd
door pasteltintige fruitbomen. In de zomer zijn de oeverbermen bezaaid met een wilde bloemenweelde, terwijl ook de
herfsttinten het aanzien waard zijn. Om u zoveel mogelijk
van dit landschappelijk schoons te laten genieten maken we
een boottochtje op dit idyllische riviertje. Ook de inwendige
mens komt aan zijn trekken, want al varend wordt een koffietafel geserveerd. De boot vertrekt vanuit Leerdam. Ook de
tocht met de touringcar valt niet te versmaden want de Betuwe is ontegenzeggelijk een van de aantrekkelijkste gebieden
van ons land.
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VANAF 25 PERS. € 61,50 PP
VANAF 35 PERS. € 53,00 PP
VANAF 45 PERS. € 48,50 PP

MOLENCRUISE IN
HET GROENE HART

VERZORGD MET:
- boottocht van 2 uur
- koffietafel aan boord
- Betuwetoer
Vertrek: 10.00 uur. Thuiskomst: 16.00 uur.

Het prachtige Groene Hart van Nederland is een geliefde
bestemming. Het landschap en de plassen die her en der in
het gebied verspreid liggen zijn uitermate geschikt voor het
maken van een aantrekkelijke toertocht c.q. boottocht. Aan
boord van een geriefelijke salonboot zult u Holland op z’n
mooist gaan ervaren. Niet zonder reden werd deze cruise
door de passagiers bekroond als één van de mooiste tochten
door Nederland. En wat een afwisseling wacht u! Pittoreske
dorpjes en molens langs de oever vormen het afwisselende
landschappelijke décor dat aan u voorbijtrekt. U vaart op de
Kagerplassen en langs het Kaageiland en zo’n 14 gerestaureerde molens. De kapitein zal u uitgebreid informeren over
datgene wat aan u voorbijtrekt. Heerlijk gezeten achter de
panoramaruiten kunt u en passant genieten van de koffietafel
die wordt geserveed. En... treft u mooi zonnig weer dan is het
op het bovendek heerlijk toeven.
VERZORGD MET:
- boottocht van 3 uur
- koffietafel met soep aan boord
- toertocht Groene Hart
Vertrek: 10.30 uur. Thuiskomst: 17.00 uur.
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VANAF 25 PERS. € 65,00 PP
VANAF 35 PERS. € 55,00 PP
VANAF 45 PERS. € 48,50 PP

VAREN OP HET SNEEKERMEER
Ervaar de Friese meren in stijl. In de gezellige watersportplaats Sneek, met haar beroemde waterpoort, stapt u aan
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boord van de comfortabele boot van Rederij Van der Werf
voor een ontspannende vaart. Door de grote panoramaruiten heeft u een perfect uitzicht op het Sneekermeer. Het
panorama dat aan u voorbij trekt, is afwisselend. Op het ene
moment ziet u de watervogels tussen het riet en op het andere moment komt er een zeilboot of skûtsje voorbij met een
wapperende Friese vlag. Er is uiteraard gelegenheid om nog
een Friese lekkernij te kopen en mee naar huis te nemen.
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VANAF 25 PERS. NIET MOGELIJK
VANAF 35 PERS. € 62,50 PP
VANAF 45 PERS. € 53,50 PP

VERZORGD MET:
- koffie en gebak
- rondvaart van twee uur
- soep en broodjeslunch aan boord
- toer door het Gaasterland
Vertrek: 09.00 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.

VAREN OP DE IJSSEL
De uitbundige flora en fauna in de IJsseldelta maken dit
waterrijk gebied tot een dankbaar object voor een aantrekkelijke boottocht. Vanaf het schip heeft u zicht op verrassende
panorama’s met talloze vogels in de weelderige vegetatie van
de riet- en moeraslanden, roodbontvee in de uiterwaarden
en historische hanzesteden met een geschiedenis van welvaart, handel en rijkdom. Deze cruise duurt vier uur en daarom gaat u aan boord ook genieten van een heerlijke lunch.
Op de heenreis maken we een mooie trip via de Veluwe in
voorjaarstooi. De minimum deelname voor deze vaartocht is
35 personen.
VERZORGD MET:
- koffie en gebak
- boottocht IJssel van 4 uur
- koffietafel met kroket aan boord
- voorjaarstoer Veluwe
Vertrek: 09.00 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.
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VANAF 25 PERS. € 57,50 PP
VANAF 35 PERS. € 49,50 PP
VANAF 45 PERS. € 45,00 PP

VIJFSLUIZENTOCHT
Nederland – Waterland. Om dat allemaal in goede banen te
leiden, is ons land bekend om haar vele sluizen. Tijdens deze
afwisselende boottocht gaat u er maar liefst 5 ontdekken. In
Vianen passeren we de eerste sluis en verder deze dag passeren we nog de Noordersluis, Zuidersluis, Beatrixsluis en de
Koninginnesluis. We varen ca. 2,5 uur het rondje Vreeswijk op
kleine riviertjes maar ook het Amsterdam-Rijnkanaal en misschien ziet u dan nog wel een van de vele riviercruiseboten.
VERZORGD MET:
- boottocht rondje Vreeswijk
- soep en broodjeslunch met kroket aan boord
- rondrit Vijfheerenlanden
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nieuw

VANAF 25 PERS. € 56,00 PP
VANAF 35 PERS. € 47,50 PP
VANAF 45 PERS. € 43,50 PP

Vertrek: 10.00 uur. Thuiskomst: 16.30 uur.

GOOI- EN VECHTSTREEK VANAF
HET WATER
Dat is nog eens leuk! Voor velen van u zal de Gooi- en
Vechtstreek niet veel geheimen meer hebben. Wanneer u
de omgeving echter vanaf het water bekijkt, zal er een heel
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nieuwe wereld voor u open gaan. U zult echt versteld staan
hoe anders alles er uit ziet. In Maarssen gaat u aan boord van
de River Cloud voor een onvergetelijke tocht op de romantische Vecht langs prachtige buitenplaatsen, koetshuizen en
theekoepels. Het instappunt in Maarssen is geheel nieuw
gebouwd, zodat u hier nu gemakkelijk kunt inschepen. U vaart
2,5 uur vanuit Maarssen richting Nieuwersluis en aan boord
ontvangt u een bootlunch. Ontdek de Gooi- en Vechtstreek
vanaf het water!
VERZORGD MET:
- boottocht 2,5 uur
- koffietafel in buffetvorm of belegde broodjes met soep
- rondrit Gooi- en Vechtstreek
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VANAF 25 PERS. € 68,50 PP
VANAF 35 PERS. € 58,50 PP
VANAF 45 PERS. € 53,50 PP

DE ZAANSE SCHANS EN DE
ZAANPRINSES
De Zaanse Schans is één van de mooiste stukjes Nederland
waar het lijkt of de tijd in de 19e eeuw is stil blijven staan.
Molens, historische houten huisjes, oude ambachten, de
museumwinkel van Albert Heijn... Er is zo veel te zien, ruiken,
proeven en te beleven. Sinds kort heeft de comfortabele
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VANAF 25 PERS. € 41,50 PP
VANAF 35 PERS. € 35,00 PP
VANAF 45 PERS. € 31,50 PP

VAREN OP DE VINKEVEENSE
PLASSEN
Lekker dichtbij huis varen kan natuurlijk ook. De Vinkeveense
Plassen zijn een populair watersportgebied. Ze zijn ontstaan
door de turfwinning voor Amsterdam in de Gouden Eeuw. Er
liggen meerdere jachthavens en er wordt ook veel gezwommen en gedoken. Het is niet alleen bij de mens populair, er is

Vertrek 10.30 uur Thuiskomst 16.30 uur

salonboot De Zaanprinses een aanlegplaats nabij de Zaanse
Schans. Die kans laten we natuurlijk niet liggen om hier een
mooie rondvaart te maken door dit waterrijke gebied. Inschepen maar!
VERZORGD MET:
- koffie en gebak
- bezoek Zaanse Schans
- pannenkoek
- boottocht 1½ uur met de Zaanprinses
Vertrek: 09.00 uur. Thuiskomst: 16.30 uur.

bijvoorbeeld ook een uitgebreide kolonie lepelaars. Rederij Klinkhamer heeft een comfortabele boot voor max. 70
personen waarmee men twee uur met u op de plassen vaart.
Natuurlijk zorgen we voor een lekker kopje koffie met gebak
aan boord.
VERZORGD MET:
- boottocht 2 uur
- gids aan boord
- koffie met gebak
- toertje door het Amstelland
Vertrek: 13.30 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.

Nog wat andere mogelijkheden:
- Varen op de Westeinderplassen met een lekkere lunch aan boord

- Pannenkoekenboot in Rotterdam, Nijmegen of Amsterdam met, de naam zegt het al, onbeperkt pannenkoeken eten
- Varen op de Maasplassen vanuit Roermond of de directe omgeving, misschien niet zo bekend maar erg fraai
- Vadertje Rijn vanuit Tolkamer met onderweg eerst een drukbevaren stuk en dus veel te zien, gevolgd door de rust
van het natuurgebied van de Gelderse Poort
- Watersportgebied De Gouden Ham over een gedeelte van de dode Maasarm
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voorjaar en zomer
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VANAF 25 PERS. € 51,50 PP
VANAF 35 PERS. € 42,50 PP
VANAF 45 PERS. € 38,00 PP

OVERDEKTE TULPENPRACHT
mogelijk tot half april op woensdag of vrijdag

Hoe leuk is het om de wintermaanden tulpen te zien bloeien?
Niet op het land, maar binnen in de kas. Ontdek hoe de bollen worden geteeld en hoe de tulpen worden gekweekt. En
waarom de tulpen buiten op het land worden gekopt. Dit kunt
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u zelf ontdekken en met eigen ogen zien bij een echt operationele tulpenkwekerij in Creil in de Noordoostpolder. De tulp
is het belangrijkste agrarische exportproduct van ons land, we
zijn er wereldberoemd om. Na afloop van deze middag, kunt
u zich een heuse tulpenkenner noemen.
VERZORGD MET:
- koffietafel met soep
- excursie tulpenkwekerij
- toer Noordoostpolder
Vertrek: 10.00 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.
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VANAF 25 PERS. € 33,50 PP
VANAF 35 PERS. € 26,50 PP
VANAF 45 PERS. € 22,00 PP

ROZENPARADIJS
voorjaar en zomer

De Haarlemmermeer staat bol van de activiteiten, maar er is
een kleine oase van rust. We bezoeken namelijk met u een
prachtige rozenkwekerij, die gevestigd is een overdekte kas
welke is omgetoverd in een schitterende groene tuin met
een grote variëteit aan rozen. Onder het genot van een kopje
koffie met gebak en te midden van een bonte kleurenpracht
vertelt de kweker u waarom de roos de koningin der bloemen
is. In de bijbehorende winkel kunt u nog even rondneuzen
tussen de boeketten, bollen en biologische groenten. Met
de touringcar maken we nog een leuk rondje Schiphol. De
aanblik van de vertrekkende jumbo’s en de passagiers vanuit
de hele wereld is een bezienswaardigheid op zich. Voor
een meerprijs van slechts € 12,50 pp, kunt u het programma
uitbreiden met een pannenkoek, een ijsje en een drankje.
Dit kan na afloop van de excursie, maar u kunt ook eerder vertrekken en de pannenkoek dan vooraf nuttigen.
VERZORGD MET:
- koffie en gebak
- uitleg rozenkwekerij
- toertje Haarlemmermeer en Schiphol
Vertrek: 13.00 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.

58

VANAF 25 PERS. € 57,00 PP
VANAF 35 PERS. € 48,00 PP
VANAF 45 PERS. € 43,00 PP

PER ZONNETREIN DOOR DE
DUINEN
voorjaar en zomer
Strand, zee en duinen houden altijd een enorme aantrekkingskracht op jong en oud. Het ruisen van de golven, de
eindeloze vergezichten en de vogelgeluiden brengen u in een
andere wereld. Het grootste duinengebied met de hoogste
toppen vinden we rond Schoorl. Dit gebied is normaal het
territorium van wandelaars en fietsers. Sinds kort kunt u er ook
kennis mee maken via een stille, door zonne-energie voortgedreven treintje. Wat een uitkomst, heerlijk op uw gemak tuft
u door het fraaie natuurgebied.
VERZORGD MET:
- koffietafel met kroket
- rondrit Zonnetrein
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VANAF 25 PERS. € 39,90 PP
VANAF 35 PERS. € 32,50 PP
VANAF 45 PERS. € 29,00 PP

HMMM, LEKKER!
PANNENKOEKENFEEST!
voorjaar en zomer
Tegenwoordig kun je ze overal vinden. Pfannkuchen in Duits-

- voorjaarstoer Kennemerland
Vertrek: 10.30 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.

land, crêpes in Frankrijk en okonomiyaki in Japan, maar... de
Nederlandse pannenkoek blijft toch het allerlekkerste! Voordelig, feestelijk en lekker, wat wilt u nog meer? We weten een
aantal uitstekende restaurants voor u, waarbij we graag met u
overleggen naar welke regio uw voorkeur uit gaat. In Veenendaal is een prachtig nieuw en gezellig pannenkoekenrestaurant gestart, voorzien van alle moderne comfort. Bovendien is
Veenendaal gunstig gelegen voor een mooie voorjaarstocht.
Vanuit de Gelderse Vallei kunt u kiezen om de Veluwe te verkennen of de Utrechtse Heuvelrug.
Een ander leuk adres: De Lage Vuursche. In 1840 telde dit
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plaatsje maar 190 inwoners en 15 huizen. Daarna werd het
al snel door de adel ontdekt, die op de landgoederen fraaie
kastelen bouwden. Het bekendste is Kasteel Drakensteyn,
waar prinses Beatrix nog niet zo heel lang geleden haar intrek
heeft genomen. Vanwege de prachtige ligging van Lage Vuursche en omgeving is het een pleisterplaats voor fietsers en
wandelaars die hier graag een stop maken voor een natje en
een droogje. In de restaurants is de plaatselijke specialiteit de
pannenkoek. Alle reden dus om hier van te gaan smullen.
Tenslotte is de Gooi- en Vechtstreek natuurlijk ook een prima
keuze. Wanneer u met ons een tocht maakt door deze streek,
zult u getroffen worden door de wonderlijke overgangen van
bos, hei, heuvels, meren en vaarten. In de Gouden Eeuw en
daarna vestigden veel welgestelde burgers uit Amsterdam
zich in het Gooi. We hebben er de vele landgoederen aan te
danken die her en der verspreid liggen.
In overleg met u is het programma nog uit te breiden met een
leuke stop bij bijvoorbeeld een tuincentrum of een kaasboerderij.
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VANAF 25 PERS. € 57,50 PP
VANAF 35 PERS. € 48,50 PP
VANAF 45 PERS. € 43,00 PP

DEKSELS DAGJE MET AARDBEIEN
EN BRONKHORST
mogelijk vanaf begin mei
Dit is nog eens een deksels leuk uitstapje. ’s Morgens maakt u
een mooie voorjaarstoer, onderbroken voor een stop met een
kopje koffie en heerlijk gebak. Voor de warme lunch wordt u
verrast met “Dekselse Pannetjes”. U kunt 3 pannetjes kiezen
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VANAF 25 PERS. € 49,50 PP
VANAF 35 PERS. € 39,50 PP
VANAF 45 PERS. € 35,00 PP

HET LEUKSTE UITJE TUSSEN DE
AARBEIEN
mogelijk vanaf juni t/m augustus
In de Koekoekspolder, het tuinbouwgebied van IJsselmuiden,
worden al 15 jaar een van de lekkerste aardbeien van ons land
geteeld. De aardbeien van Richard en Annet Kalter hebben
net dat beetje extra en zijn een traktatie op zich. De aard-
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VERZORGD MET:
- welkomstdrankje
- pannenkoek naar keuze
- voorjaarstoer
1x in/uitstappen
Vertrek: 10.30 uur. Thuiskomst: 16.30 uur.

met verschillende soorten vlees en vis. Als bijlage worden
7 verschillende gerechten geserveerd (geen voor- of nagerecht). ’s Middags brengt u een bezoek aan de Aardbeientuin
in Oene. Daar wordt u alles verteld over aardbeien en de teelt
daarvan. In het winkeltje zijn allerlei lekkernijen te koop.
VERZORGD MET:
- koffie met gebak
- excursie aardbeientuin
- dekselse pannetjes lunch
- toerrit IJssel
- pauze Bronkhorst
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.

beien, voorzien van eigen label, vinden hun weg zelfs naar
restaurants in Engeland en Scandinavië. Tijdens een rondleiding vertelt Annet of Richard u bijzonderheden rond de teelt,
afzet en ontwikkelingen van de aardbeien. Natuurlijk gaat u ze
ook proeven tijdens de koffie met aardbeienschelp en tijdens
de lunch met aardbeiensap en eigen gemaakte aardbeienjam.
Dit wordt een smakelijk uitje met zomerkoninkjes!
VERZORGD MET:
- excursie aardbeienkwekerij
- koffie met aardbeienschelp
- lunch met aardbeispecialiteiten
Vertrek: 10.00 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.

62

VANAF 25 PERS. € 51,50 PP
VANAF 35 PERS. € 43,50 PP
VANAF 45 PERS. € 39,50 PP

ZANDSCULPTUREN OP DE VELUWE
mogelijk vanaf 10 april t/m 31 oktober

Het Veluws Zandsculpturenfestijn wordt in 2020 voor de
twaalfde keer georganiseerd. De voorgaande jaren was het
een groot succes. De zandkunstenaars maken prachtige
sculpturen waar u met bewondering naar zult kijken. Thema
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dit jaar is 75 jaar Vrijheid. Een beleving voor jong en oud. Dit
evenement vindt plaats in de Beeldentuin in Garderen. Dit
betekent dat de paden goed toegankelijk zijn en dat u niet
door het mulle zand hoeft te wandelen. En passant ziet u
daar ook nog verrassende tuin- en woningdecoraties.
VERZORGD MET:
- koffietafel met soep
- entree Zandsculpturenfestijn
- voorjaarstoertje
Vertrek: 10.30 uur. Thuiskomst: 17.00 uur.

VANAF 25 PERS. € 59,50 PP
VANAF 35 PERS. € 51,50 PP
VANAF 45 PERS. € 47,00 PP

OP BEZOEK BIJ BOER GIJS
voorjaar en zomer

Kent u boer Gijs? Nee? Dan wordt het de hoogste tijd. Op
het grensgebied van de Gelderse Vallei en de Veluwe, in
een prachtig stukje natuur, zal hij u allerhartelijkst ontvangen. U ziet een leuke collectie spullen uit grootmoederstijd
en u krijgt een presentatie te zien hoe die lekkere advocaat
nu eigenlijk wordt gemaakt. Proeven mag natuurlijk ook! Als
u dat wilt, kunt u ook Veluwse klederdrachtkleding over uw
gewone kleding aan trekken en een leuke foto laten maken als
herinnering. Voor vertrek is een bezoek aan het nostalgische
kruidenierswinkeltje altijd erg geliefd.
VERZORGD MET:
- koffie en zelfgemaakt gebak
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VANAF 25 PERS. € 55,00 PP
VANAF 35 PERS. € 45,00 PP
VANAF 45 PERS. € 39,50 PP

- bezoek spullenschuur met verhaal Boer Gijs
- lunch met soep en broodje kroket
- demonstratie advocaat maken
Vertrek: 09.30 uur. Thuiskomst: 16.30 uur.

DE TULPERIJ EN DE
BOLLENSTREEK
mogelijk van begin april t/m 17 mei
De Tulperij is gevestigd in de bloemenkas van bloembollenbedrijf Adr. Jansze & Zn. Dit bedrijf is opgericht in 1927
en inmiddels in handen van de derde generatie bloembollenkwekers binnen de familie Jansze. Zij kweken tulpen- en
narcissenbollen en willen u graag kennis laten maken met het
leven op een bloembollenkwekerij. U ziet een leuke film en
krijgt het verhaal over de bollen te horen. Het is een inspirerend en kleurrijk geheel, waar u de geur en de kleur van de
bloemen op een bijzondere manier beleeft. U zit tussen de
tulpen, narcissen en hyacinten en kunt mooie foto’s maken
van u zelf tussen de bloemen. Vanaf augustus is ook nog een
bezoek mogelijk, want dan staat de zaak vol dahlia’s.
VERZORGD MET:
- koffietafel met soep
- entree Tulperij
- rondrit bollenstreek
Vertrek: 10.30 uur. Thuiskomst: 17.00 uur.
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VANAF 25 PERS. € 48,50 PP
VANAF 35 PERS. € 38,50 PP
VANAF 45 PERS. € 33,50 PP

PANNENKOEK EN KROONDOMEIN
EXPEDITIE
voorjaar en zomer
Altijd weer mooi… die Veluwe. De donkere dennen, afgewisseld met de prille tooi van nieuw blad vormen een schitterend decor. Het geheel krijgt iets bijzonders door de speciale
lichtinval, die het voorjaar nu eenmaal heeft. Het nieuw leven
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in de natuur doet ons mensen goed. Met een gids toeren we
door het Kroondomein waar we over speciale wegen mogen
rijden en misschien wel wild zien. We rijden ook langs oude
dienstwoningen uit de tijd van Wilhelmina en Hendrik. Als
lunch wacht u een smakelijke traktatie: pannenkoeken! Bij
mooi weer kunt u nog even lekker op het terras zitten.
VERZORGD MET:
- soep, pannenkoek en ijsje
of koffietafel
- rondrit met gids door het Kroondomein
- voorjaarstoer Veluwe
Vertrek 10.00 uur. Thuiskomst 17.30 uur.

VANAF 25 PERS. € 49,50 PP
VANAF 35 PERS. € 41,50 PP
VANAF 45 PERS. € 36,50 PP

OPBOUW CORSOWAGENS
BEKIJKEN
Mogelijk van 22 t/m 24 april
Het Bloemencorso van de Bollenstreek wordt niet voor niets
het gezicht van de Lente genoemd. De corsowagens worden opgebouwd met bolbloemen zoals hyacinten, tulpen
en narcissen in de mooiste lentekleuren en –geuren. Het
corso zelf is op zaterdag 25 april. Een gigantische happening,
maar voor sommigen is het een bezwaar om lang langs de
route te staan. Wanneer u toch van de kleurige wagens wilt
genieten, is het een oplossing om op 22, 23 of 24 april met
ons naar een hal in Sassenheim te gaan. Hier kunt u zien hoe
de wagens worden “gestoken” met ontelbare bloemen. Een
geweldige bezienswaardigheid! Een andere optie is om op
zondag 26 april naar Haarlem te gaan waar de wagens tentoon worden gesteld op de Gedempte Gracht.
VERZORGD MET:
- koffietafel met soep
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PRIJS OP AANVRAAG

SAIL 2020

- entree bouwhal
- voorjaarstoer Bollenstreek
Vertrek: 10.30 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.

heden met verschillende rederijen. Informeer vrijblijvend naar
de mogelijkheden. SAIL verbindt u met schepen, bemanningen en bezoekers uit de hele wereld! Vaart u mee?
VERZORGD MET:
in overleg

12 t/m 16 augustus 2020
Vertrek en thuiskomst in overleg.
Van 12 t/m 16 augustus 2020 vormt Amsterdam voor de 10e
keer het decor voor internationale Tall Ships, het varend erfgoed en marineschepen. Sinds 1975 komen elke vijf jaar Tall
Ships van over de hele wereld naar Amsterdam. SAIL werd 45
jaar geleden voor het eerst georganiseerd door de Amsterdamse haven als viering voor het 700-jarig bestaan van de
hoofdstad. Dankzij het enorme succes werd toen besloten dit
eens in de vijf jaar te herhalen. Door de jaren heen groeide SAIL uit tot het grootse vrij toegankelijke evenement van
Nederland. Eemland Reizen biedt u verschillende mogelijk-
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nieuw

68

VANAF 25 PERS. € 58,00 PP
VANAF 35 PERS. € 47,00 PP
VANAF 45 PERS. € 42,50 PP

ORANJE MUSEUM IN DIEPENHEIM
voorjaar en zomer

Diepenheim is nationaal vermaard vanwege haar natuurschoon, landelijke sfeer en historische buitenplaatsen. Dat
de plaats vroeger al geliefd was bij de adel blijkt wel uit het
feit dat hier vier kastelen staan en vanwege de vele landgoederen. Diepenheim en omgeving lenen zich daarom voor
een prachtige rondrit met de touringcar. Extra leuk is dat hier
ook nog eens een Oranje Museum is gevestigd. Het museum
is gevestigd in een monumentale boerderij. U ziet er allerlei
Oranjecuriosa zoals herinnerings- en herdenkingsborden, tegeltjes, lepels en wandkleden. Een gedeelte van het museum
is op de eerste verdieping welke per stoeltjeslift bereikbaar is.
Een bezoek aan het museum is ook goed te combineren met
een “dekselse pannetjes lunch” bij Rest. Kriebelz.
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VANAF 25 PERS. € 60,00 PP
VANAF 35 PERS. € 51,50 PP
VANAF 45 PERS. € 46,00 PP

DE KEUKENHOF

Mogelijk van 21 maart t/m 10 mei 2020
Miljoenen tulpen, narcissen, hyacinten en andere bolgewassen veranderen in het voorjaar het sfeervolle park van de
Keukenhof in een kleurrijke bloemenzee. In de paviljoenen
zijn wisselende bloemententoonstellingen (parades) te zien.

70

VANAF 25 PERS. € 67,50 PP
VANAF 35 PERS. € 57,50 PP
VANAF 45 PERS. € 51,50 PP

BELEEF DE WERELD DER
ZOMERKONINKJES EN KOETSEN
Mogelijk vanaf begin juni

VERZORGD MET:
- koffie met gebak
- koffietafel met soep
- entree Oranjemuseum
- toerrit Hof van Twente
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.

Voorafgaande aan het bezoek aan de Keukenhof maken we
een bollentoer welke we onderbreken voor een koffietafel in
Sassenheim. Wilt u langer op de Keukenhof zijn dan kunt u
i.p.v. de koffietafel kiezen voor een goed gevulde picknickbox.
Informeer naar de mogelijkheden.
VERZORGD MET:
- koffietafel met soep
- entree Keukenhof
- bollentoer
Vertrek: 10.00 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.

Zomerkoninkjes, rijtuigen... dit wordt echt een uitstapje met
een koninklijk randje. In de ochtenduren nemen we een kijkje
op Landgoed Het Broeck. In de koffie- en theeschenkerij
wordt u ontvangen met koffie en gebak. Bij mooi weer kunt
u genieten van een heerlijk buitenterras of een wandeling
maken door de beeldentuin. Binnen de poort is De Koetserij
gevestigd waar rijtuigen uit de periode 1865 -1910 worden
tentoongesteld. Tussen de middag hebben wij een heerlijk
3-gangen diner voor u gereserveerd met een pannetje runderstoofvlees en een pannetje kip met kerrysaus.
Bent u dol op aardbeien? Dan wordt het ’s middags echt
smullen geblazen. Het Aarbeienterras is een echte kwekerij,
waar de aardbeien vers van het land aan u worden gepresenteerd. Dit is echt een feest! Maak het met ons mee.
VERZORGD MET:
- koffie en gebak
- 3-gangen diner met 2 pannetjes
- bezoek Aardbeienterras met rondleiding
- koffie en aarbeienvlaai
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.
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VANAF 25 PERS. € 55,00 PP
VANAF 35 PERS. € 45,00 PP
VANAF 45 PERS. € 39,50 PP

TULPENFESTIVAL
NOORDOOSTPOLDER
mogelijk van ca.10 april t/m 5 mei
Ook de Noordoostpolder laat zich in de bollentijd niet onbetuigd. Zover het oog reikt zijn de tulpenvelden in de bloeitijd
een genot om te zien. Langs de uitgestrekte percelen in het
rustige polderland is het heerlijk toeren. Na de lunch maken
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VANAF 25 PERS. € 53,50 PP
VANAF 35 PERS. € 43,50 PP
VANAF 45 PERS. € 38,50 PP

BLOEMENDAGEN BREEZAND
mogelijk van 18 t/m 22 april 2020

we met een gids een rondrit langs de bloemenvelden. Deze
toer onderbreken we bij het tulpeninformatiecentrum met
uitleg, koffie plus gebak en een bosje tulpen. Als alternatief is ook een bezoek mogelijk aan een fruitkwekerij annex
distilleerderij. Ook leuk: het programma uitbreiden met een
rondvaart ’s morgens vanuit Elburg!
VERZORGD MET:
- koffietafel met soep
- rondrit met gids
- bosje tulpen
- bezoek tulpeninformatiecentrum
- bollenpoldertocht
Vertrek: 10.30 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.

Een ongekend aantal inwoners van Anna Paulowna is, met
een onvoorstelbare dosis creativiteit en enthousiasme, maanden in de weer om u een onvergetelijke dag te bezorgen.
Miljoenen hyacintbloempjes, even zoveel spelden, duizenden narcissen en kilometers draad zijn nodig voor de vele
kleurige en fleurige mozaïeken, die in de eerste week van mei
in de tuinen van de gemeenten Anna Paulowna, Breezand
en Wieringerwaard staan te pronken. Mede door de prachtig
versierde straten en bruggen is het één groot kleurenfestijn.
Na de lunch vergezelt een deskundige gids uit de streek ons
in de bus. Onnodig te zeggen, dat deze een prachtige route
voor ons heeft uitgestippeld langs mozaïeken en bollenvelden, waarbij door hem/haar natuurlijk ook het nodige verteld
zal worden.
VERZORGD MET:
- koffie met gebak
- koffietafel met soep
- rondrit met gids
- Noord-Hollandtoer
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.
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VANAF 25 PERS. € 53,50 PP
VANAF 35 PERS. € 44,50 PP
VANAF 45 PERS. € 39,00 PP

LAND VAN FLUWEL

mogelijk vanaf half april tot half mei
In het hart van het grootste bollenteelt-gebied van de wereld,
bij Sint Maartenszee, ligt het Land van Fluwel. Een bijzonder
themapark waar u alles, maar dan ook echt alles, over de tulp
te weten komt. Vanaf de oorsprong in de Himalaya tot en met
de moderne tulpenkwekerij vandaag de dag. U krijgt eerst een
uitleg, daarna kunt u het park bekijken. Ook is er nog een leuk
winkeltje, zodat alle voorwaarden aanwezig zijn om er een
heerlijke dag uit van te maken. Het is ook mogelijk om met
de touringcar een rondrit te maken met een gids van Kleurrijk
Julianadorp. In dat geval wordt gestopt bij een echte kwekerij
en kunt u zelf nog een bosje tulpen plukken.
Vertrek: 10.00 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.
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VANAF 25 PERS. € 46,00 PP
VANAF 35 PERS. € 37,00 PP
VANAF 45 PERS. € 31,50 PP

MINI KEUKENHOF IN DE KOP VAN
NOORD-HOLLAND
mogelijk vanaf half april tot half mei
Een pronkstuk van de bloembollengemeente Anna Paulowna is de Poldertuin. Dit stukje bloemenpracht mag u in het
voorjaar niet missen. Het wordt ook wel “Klein Keukenhof”
genoemd en dat zegt genoeg. Duizenden tulpen, narcissen,
hyacinten en andere voorjaarsgewassen staan hier te bloeien. Een uitkomst voor degenen die de wandelafstand op de
Keukenhof te groot vinden of voordelig van alle bolbloemen
willen genieten. De omgeving leent zich ook uitstekend voor
een adembenemende rondrit met de touringcar. Een uitstapje
vol afwisseling waar u gegarandeerd vrolijk van wordt!
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VANAF 25 PERS. € 62,50 PP
VANAF 35 PERS. € 52,50 PP
VANAF 45 PERS. € 47,50 PP

VELUWEMEER EN FANTASIETUIN
Voorjaar en zomer

Dit is weer zo’n heerlijk afwisselend dagje waar u zo fijn kunt
genieten van het voorjaar. Het ochtendgedeelte hebben wij
voor u gereserveerd bij de fantasietuin in Oldebroek. De familie van de Put heeft meer dan 25 jaar gebouwd aan een heel
bijzondere tropische tuin met water- en rotspartijen, beekjes
en bloemen in de mooiste kleuren. De tropische vogels en
vissen ontbreken niet. Vanaf het overdekte terras heeft u een
prachtig overzicht.
In Elburg stapt u aan boord van een luxe salonboot voor een
heerlijke tocht over het Veluwemeer. Tijdens de vaartocht zal
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VERZORG MET:
- koffietafel met soep
- toer bollenvelden
- bezoek poldertuin
Vertrek: 10.30 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.

de kapitein u uitgebreid informeren over het ontstaan van
dit meer, de polders en de vele andere bezienswaardigheden. De inwendige mens wordt natuurlijk niet vergeten, want
terwijl u heerlijk gezeten achter de grote panoramaruiten van
de salon geniet van de gezellige drukte op het water, wordt
u getrakteerd op een heerlijke koffietafel. Bij een cruise hoort
natuurlijk ook wat passagieren aan de wal. Na het varen heeft
u hier mooi de gelegenheid voor in het gezellige stadje Elburg. Is uw gezelschap niet meer zo mobiel? Geen probleem,
dan maakt u met u de touringcar een schitterde natuurtocht
over de Veluwe.
VERZORGD MET:
- bezoek fantasietuin
- boottocht Veluwemeer
- koffietafel aan boord
Vertrek: 09.00 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.

VANAF 25 PERS. € 29,50 PP
VANAF 35 PERS. € 23,50 PP
VANAF 45 PERS. € 19,50 PP

BLOESEMTOCHT

mogelijk van half april tot begin mei
Het is een feest voor het oog wanneer medio april pastelkleurige bloesems aan de fruitbomen de natuur opvrolijken.
De landstreek tussen de Kromme Rijn en de Lek telt talloze
boomgaarden die dan in volle bloei komen. Ook de fruittuinen van de Betuwe laten zich dan niet onbetuigd. Met de
touringcar zullen we met u een leuke toer kris kras door een
van deze gebieden maken. De keus is aan u welke streek
dat wordt. U kunt dit arrangement evt. uitbreiden met een
boottocht op de Linge of een bezoek aan boerderij De Tip in
Herveld of een bezoek aan een bloemenkwekerij.

35

VERZORGD MET:
- koffie met gebak
- bloesemtocht

77

Vertrek: 13.00 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.

VANAF 25 PERS. € 46,50 PP
VANAF 35 PERS. € 37,50 PP
VANAF 45 PERS. € 33,00 PP

BOLLENVELDEN IN
’T KENNEMERLAND
mogelijk van april tot half mei
Een kleurenpalet dat zijn weerga niet kent ontrolt zich voor
uw ogen wanneer we de bloeiende bloemenvelden in ’t
Kennemerland gaan bewonderen. In april zijn er al de gele en
blauwe tapijten van krokussen. Daarna is het de beurt aan de
narcissen, hyacinten en veelkleurige tulpentapijten omstreeks
eind april tot begin mei. Uw chauffeur zal een prachtige
route langs al dit moois rijden. In Castricum onderbreken we
dit bollentoertje voor de pannenkoekenlunch in restaurant
Johanna’s Hof. Na eerst genoten te hebben van de soep, kunt
u vervolgens uw keuze bepalen uit 3 soorten pannenkoeken.
Na zo’n bollenuitstapje zonder “bloemetje” thuis komen kan
eigenlijk niet. Het bosje tulpen dat iedereen krijgt aangeboden is dan ook leuk meegenomen.
VERZORGD MET:
- soep en pannenkoek (of koffietafel)
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VANAF 25 PERS. € 47,50 PP
VANAF 35 PERS. € 39,50 PP
VANAF 45 PERS. € 34,00 PP

- bosje tulpen
- bollentoer
Vertrek: 10.00 uur. Thuiskomst: 16.00 uur.

LENTE IN DE BOLLENSTREEK
mogelijk van april tot half mei

Het lijkt wel een sprookjeslandschap, wanneer de bloemenvelden in de Hollandse kuststrook bloeien. De prachtige kleuren geven het voorjaar een extra feestelijk tintje en zijn een
genot om te zien. Kris kras zal uw chauffeur met de touringcar
het bollengebied doorkruisen waardoor u zo veel van al dit
moois krijgt te zien. Voor de lunch landen we aan in Noordwijkerhout waar we in Pannenkoekenboerderij Langs Berg en
Dal een overheerlijke pannenkoek voorafgegaan door soep
gebruiken. Liever een lunch in de vorm van een koffietafel?
Geen probleem, dan maken we een stop in Sassenheim. Als u
naar de “bollen” geweest bent is het haast ondenkbaar dat u
zonder tulpen thuis komt. Het bosje dat u voor het naar huis
gaan krijgt aangeboden zal zeker welkom zijn.
VERZORGD MET:
- soep en pannenkoek of koffietafel
- bosje tulpen
- bollentoer
Vertrek 10.00 uur. Thuiskomst 16.30 uur.
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VANAF 25 PERS. € 69,50 PP
VANAF 35 PERS. € 59,50 PP
VANAF 45 PERS. € 52,50 PP

HET WITTE GOUD IN NOORDLIMBURG
mei en juni

36

In het voorjaar heerst in Noord-Limburg een bedrijvigheid van
jewelste, want in dit jaargetijde wordt met man en macht asperges gestoken. Om meer te weten te komen over deze lekkernij, de Koningin van de Groente, gaan we een kijkje nemen
in deze regio. Dit kan naar keuze bij Asperge- en Streekmuseum De Locht of bij een echte aspergeboerderij. Zeker is dat u
alles komt te weten van “bed naar bord” via een interessante
uitleg. Natuurlijk blijft het niet alleen bij kijken, want u wacht
een heerlijk diner met aspergesoep, hartige aspergetaart met
bourgondische ham, aardappeltjes, salade en botersaus. En
natuurlijk een lekker nagerecht.
VERZORGD MET:
- koffie met gebak
- toertje door Noord-Limburg
- 3-gangen asperge diner
- bezoek Aspergemuseum of aspergeboerderij
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.
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VANAF 25 PERS. € 28,50 PP
VANAF 35 PERS. € 21,50 PP
VANAF 45 PERS. € 18,50 PP

MIDDAGJE NAAR ZEE
Juli en augustus

Lekker passagieren op de gezellige zeepromenade, even
uitwaaien op het strand of zo maar rustig op een terrasje en
genieten van het bonte strandleven. Het is allemaal mogelijk
als wij onze toer naar de Hollandse Kust onderbreken in een
van de gezellige badplaatsen die Nederland rijk is. De Hol-

81

VANAF 25 PERS. € 68,00 PP
VANAF 35 PERS. € 58,00 PP
VANAF 45 PERS. € 52,00 PP

landse Kust met de brede beschermde duinenrij en prachtige stranden kent elders in Europa zijn weerga niet. U heeft
de keuze uit een bezoek aan Scheveningen, Noordwijk en
Zandvoort. Het restaurant dat in Zandvoort wordt aangedaan
is niet rolstoeltoegankelijk.
VERZORGD MET:
- koffie met gebak of sorbet
- middagje plezier aan zee
Vertrek: 13.00 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.
Dit arrangement is ook mogelijk van 09.00 tot 13.00 uur.

KASTEELTUINEN IN ARCEN,
HET LEUKSTE UITJE IN LIMBURG
mogelijk van 1 junii t/m 30 september
Laat uw gasten genieten in een van de meest veelzijdige
bloemen- en plantenparken van Europa, bestaande uit 32
hectare park vol geur en kleur met unieke tuinen en een
historische buitenplaats met 17e-eeuwse kasteel. Het park
heeft meer dan 15 verschillende tuinen waarin u de schoonheid van de bloemen en planten kunt ontdekken afgewisseld
met vijvers en watervalletjes. Er is een uitgebreid rosarium,
een thema tuin met rododendrons en tijdens uw wandeling
door de Oosterse Watertuin met vlammend rode Japanse
esdoorns waant u zich in Azië.
Het omgrachte Kasteel heeft een grootse uitstraling die u
terugvoert naar de 17e-eeuw. De Bel-etage is historisch ingericht met meubelen en schilderijen, hier beleeft u de geschiedenis van Kasteel Arcen.
VERZORGD MET:
- koffie met gebak
- koffietafel met kroket
- entree Kasteeltuinen
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.
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VANAF 25 PERS. € 69,50 PP
VANAF 35 PERS. € 59,50 PP
VANAF 45 PERS. € 53,50 PP

ZEEHONDEN SAFARI IN ZEELAND

ook maar op dat u deze dag natuurlijk ook zult genieten van
de leuke vakantiesfeer in het zomerse Zeeland. Het passeren
van de Stormvloedkering en/of de Zeelandbrug met een wijds
uitzicht en veel activiteit op het water is een belevenis. U kunt
het programma eventueel nog uitbreiden met een bezoek aan
de Zeeuwse Rozentuin in Kats.

Voorjaar en zomer

Op één van de zandbanken in de Oosterschelde is een grote
groep zeehonden neergestreken waar u met laag tij heel
dichtbij kunt komen. Tijdens onze speciale boottocht nemen
we uitgebreid de tijd om in stilte van deze prachtige dieren
te genieten. Een unieke kans! De boottocht begint in Sint
Annaland of in Zierikzee en duurt zo’n twee uur. Rekent u er
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VERZORGD MET:
- koffie en gebak
- koffietafel met soep
- boottocht 2 uur
- Zeeland toer
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.

VANAF 25 PERS. € 39,50 PP
VANAF 35 PERS. € 32,50 PP
VANAF 45 PERS. € 28,50 PP

KAASMARKT IN GOUDA OF
ALKMAAR
Juli en augustus
De Nederlandse kaasmarkten zijn tot ver over onze grenzen
bekend. Hoe kan het ook anders. Dit kleurrijk schouwspel
vindt plaats in een prachtige entourage. Een traditie die met
recht in ere wordt gehouden. Nadat het Kaasdragersgilde het
transport van de kazen heeft verzorgd, volgt het wegen van
de kaas en worden onder leiding van de marktmeester de
kazen in lange rijen op het plein gezet. Handelaren en keurmeesters bepalen de kwaliteit van de aangevoerde kaas en
het bedingen van de prijs. Het loven en bieden tussen koper
en verkoper gaat gepaard met het handje klap. Beëdigde
waagmeesters houden toezicht op het wegen en het invullen
van de weegbriefjes. U zult zich geen moment vervelen bij
het aanschouwen van dit kleurrijke gebeuren. De kaasmarkt in
Alkmaar is op vrijdagmorgen, terwijl op donderdagmorgen de
kaasmarkt in Gouda wordt gehouden.
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VANAF 25 PERS. € 35,00 PP
VANAF 35 PERS. € 28,50 PP
VANAF 45 PERS. € 25,00 PP

KASTELEN EN KERSEN
Vanaf eind juni

Heeft u nog van die mooie herinneringen aan de tijd dat u
kersen ging eten in de boomgaard? Nu, deze fijne tijd gaat
u opnieuw beleven wanneer u met ons meegaat naar een
boomgaard langs de Kromme Rijn. U wordt ontvangen met
koffie en gebak en krijgt een interessant verhaal te horen over
kersen en het telen daarvan. Een kers is ongevoelig voor ziekte en plagen en daarom milieuvriendelijk te telen en daarom
extra gezond. Het bakje kersen wat u daarna krijgt zal daarom
extra lekker smaken. Natuurlijk laten we de kans niet onbenut om met de bus een mooi toertje over de Langbroeker

38

WAT U TE WACHTEN STAAT:
- bezoek kaasmarkt
- koffietafel
- toerreis
Vertrek: 09.00 uur. Thuiskomst: 15.00 uur.

Wetering te maken. Ook in de Betuwe kunt u natuurlijk volop
kersen eten. We weten hier nog een superleuk adres voor u.

VERZORGD MET:
- koffie en gebak
- kersenexcursie
- bakje kersen
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- toertje Langbroeker Wetering
Vertrek: 13.00 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.

VANAF 25 PERS. € 24,50 PP
VANAF 35 PERS. € 19,50 PP
VANAF 45 PERS. € 16,00 PP

POFFERTJES ETEN IN LAREN

kanten gordijnen, linnen plafonds en houten meubilair uit de
19e eeuw. De inrichting, de geur en het razendsnelle gedraai
met de vork van de kok maakt de poffertjeskraam tot een trekpleister voor jong en oud. Vanwege de authentieke inrichting
van de locatie is deze tocht niet geschikt voor personen in
een rolstoel.

Juli en augustus

Al ruim honderd jaar staat aan de Larense Brink een prachtige
oud-Hollandse poffertjeskraam. Arm en rijk schuiven hieraan want de poffertjes van Marcel Hilhorst zijn een begrip.
De poffertjeskraam heeft nog een authentieke inrichting met
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VANAF 25 PERS. € 45,00 PP
VANAF 35 PERS. € 37,00 PP
VANAF 45 PERS. € 32,50 PP

WATERLELIES IN DE WEERRIBBEN
Vanaf juni

VERZORGD MET:
- drankje en portie poffertjes
Vertrek: 13.00 uur. Thuiskomst: 17.00 uur.

Een wereld van vogels, kikkers, vlinders en libellen, zo kunnen
we het beste het natuurreservaat de Weerribben omschrijven.
De visotter leidt in plassen en sloten een verborgen bestaan.
Het wateroppervlak is bezaaid met gele plomp en waterlelie,
die in de zomermaanden volop bloeien. Met een speciaal
voor dit gebied gebouwde rondvaartboot gaan we in de
Weerribben op avontuur. Van het kleurrijke schouwspel dat u
wacht in dit ongerepte natuurgebied zult u ademloos genieten. Tijdens de vaartocht krijgt u, geheel in stijl, een rietsniederslunch aangeboden. Deze bestaat uit 2 belegde broodjes,
een krentenbol, fruit en 2x koffie of thee. Aansluitend houden
we nog een vrije pauze in Giethoorn of Urk.

VERZORGD MET:
- rondvaart Weerribben
- rietsniederslunch
- pauze in Giethoorn of Urk
- toerrit Kop van Overijssel
Vertrek: 10.00 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.

Tuintrips

In de zomermaanden zijn uitstapjes populair naar een van de vele fraaie tuinen die ons land rijk zijn.
Indrukwekkende tuinarchitectuur, kleurige bloemen, bijzondere planten en heerlijke geuren…
Op het terras genieten van het uitzicht of een leuke picknick, leuke mogelijkheden genoeg!
Zo kunt u overwegen een bezoekje te brengen aan bijvoorbeeld:
- De Goldhoorn Garden in de Noordoostpolder, geheel in
Engelse stijl met een Lifestyle winkel met producten gerelateerd aan het Engelse landleven
- Rosenhaege in Winterswijk is ook zo’n fraaie Engelse tuin
met een Keltisch koffiehuis, English shop en “the place to
be”

-D
 e Zeeuwse Rozentuin in Kats met een bijzondere verzameling rozen en clematis
- Per boot door het Rijk der Duizend Eilanden met onderweg
3 stops bij een bijzondere tuin

39

87

VANAF 25 PERS. € 58,50 PP
VANAF 35 PERS. € 48,50 PP
VANAF 45 PERS. € 43,50 PP

Rosarium rond te kijken. 70% van alle gekweekte rozen komen
uit Lottum, wat daarom met recht Rozendorp mag worden
genoemd. Tijdens ons bezoek aan de Rozenhof worden al uw
zintuigen geprikkeld met de kleur en de geur van rozen en
zelfs uw smaak met rozenlikeur. Op het gezellige terras of in
de serre kunt u genieten van al het moois om u heen.

DE ROOS, KONINGIN VAN DE
BLOEMEN
mogelijk van 1 juli t/m 30 september
Sinds mensenheugenis zijn rozen geliefd om hun schoonheid.
Al duizenden jaren geleden werden wereldwijd bepaalde
soorten geteeld. Vooral in de 18e en de 19e eeuw was het een
must om, als je welgesteld was, er een rosarium op na te houden. Deze pronktuinen stonden vol met allerlei rozensoorten.
Dit uitstapje is de gelegenheid bij uitstek om zelf eens in een
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VERZORGD MET:
- koffie en gebak
- koffietafel met soep
- entree Rosarium
- toer Noord-Limburg
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.

VANAF 25 PERS. € 89,50 PP
VANAF 35 PERS. € 79,50 PP
VANAF 45 PERS. € 72,50 PP

PASSIESPELEN TEGELEN

op zondagen tussen 10 mei en 13 september 2020
Het vijfjaarlijkse evenement van het Tegelse Passiespel is uitgegroeid tot een theatergebeurtenis van internationale allure
welke u niet mag missen. Het openluchttheater in Tegelen is
majestueus. De Passiespelen zelf, zullen nog meer indruk op
u maken. Meer dan 400 medewerkers in een groots decor,
zetten een gedenkwaardige theatervoorstelling neer over de
laatste dagen van het leven van Jezus Christus. Het geheel is
volgens een artistiek verantwoord concept met bijpassende
muziek. De tekstschrijvers van de editie 2020 – Jan-Jaap
Jansen en Ineke ter Heege – hebben een heel nieuw Passiespel geschreven. Actueler en met meer noodzaak dan ooit.
Honderdduizenden mensen zijn u al voorgegaan. Laat u ook
onderdompelen in dit geweldige schouwspel.
- 3-gangen diner
VERZORGD MET:
- lunchpakket
- entree 3e rang
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nieuw

VANAF 25 PERS. € 32,50 PP
VANAF 35 PERS. € 26,50 PP
VANAF 45 PERS. € 23,00 PP

LEKKER SNOEPEN OP DE
IJSBOERDERIJ
Juli en augustus
In de Vijfheerenlanden vinden we, gelegen in een landelijke
omgeving temidden van groene weiden met grazend vee,
IJsboerderij Middelbroeck. Op deze boerderij wordt van dagverse melk op ambachtelijke wijze, met puur natuurlijke ingrediënten, room-, sorbet-, yoghurt- en kwarkijs gemaakt. Het
assortiment bestaat uit meer dan 200 verschillende smaken

40

Vertrek en thuiskomst in overleg.
toeslag 2e rang € 4,50 pp, toeslag 1e rang € 8,- pp

waaronder diverse exclusieve specialiteiten en ijs voor diabetici. Na gastvrij ontvangen te zijn worden onder het genot van
een kopje koffie of thee allerlei wetenswaardigheden verteld
over de boerderij en natuurlijk over het boerenijs. Daarna kunt
u tijdens een demonstratie getuige zijn hoe ijs wordt gemaakt.
Het blijft niet bij kijken want na afloop van de demonstratie
krijgt u een lekker ijsje aangeboden. En als u het leuk vindt
kunt u ook nog een bezoekje brengen aan de boerderijwinkel.
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VERZORGD MET:
- koffie met koekje
- excursie ijs maken
- ijsje
Vertrek: 13.00 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.

VANAF 25 PERS. € 32,50 PP
VANAF 35 PERS. € 25,00 PP
VANAF 45 PERS. € 21,00 PP

EEN LEKKERBEKKIE IN
SCHEVENINGEN
Juli en augustus
Bij de zomer hoort natuurlijk een bezoekje aan zee. De
heerlijke geur van het zilte zeewater en het bonte strandleven
met vliegers en surfers horen onmiskenbaar bij de zomer. U
heeft voldoende tijd voor een vrije pauze en dit allemaal te
aanschouwen. U maakt vandaag ook een leuk rondje door
Den Haag en Scheveningen waar het Kurhaus weer fraai voor
u op zal doemen. De haven van Scheveningen is de laatste
jaren helemaal gerenoveerd en heeft weer de allure die u van
een badplaats mag verwachten. Hoogtepunt hier is de stop
bij Simonis, de bekendste viswinkel en – restaurant van ons
land. Zit u liever wat rustiger en dichtbij de Boulevard? Dan
pakken we de lekkerbek bij Rest. Palace.
VERZORGD MET:
- lekkerbekkie bij Simonis of Palace
- toertje door Den Haag en Scheveningen
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VANAF 25 PERS. € 72,50 PP
VANAF 35 PERS. € 59,50 PP
VANAF 45 PERS. € 51,50 PP

SCHIPBREUK OP TEXEL
April t/m augustus

- vrije pauze in Scheveningen
Met frites meerprijs € 2- pp
Vertrek: 10.30 uur. Thuiskomst: 16.30 uur.

De dagtocht naar Texel is altijd een topper in ons programma.
Als u deze trip al eens heeft meegemaakt, weet u wel waarom. De overtocht vanuit Den Helder en de fraaie natuur op
het eiland brengt elke deelnemer in vervoering. We hebben
vandaag eens een alternatief programma voor u bedacht.
’s Middags brengt u een bijzonder bezoek aan de stoere
wereld van het Juttersmuseum. U ziet niet alleen gejutte
strandvondsten, maar een bewoner zal u ook boeiend vertellen over scheepsstrandigen en reddingsacties. Texel eens op
andere manier beleven, maar wel met alle ingrediënten die
een bezoek aan het eiland zo uniek maken.
VERZORGD MET:
- koffie en gebak
- overtocht Den Helder-Texel v.v.
- koffietafel met soep
- entree Juttersmuseum
- verhalen van de strandjutter
Vertrek: 08.00 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.
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VANAF 25 PERS. € 58,50 PP
VANAF 35 PERS. € 48,50 PP
VANAF 45 PERS. € 43,50 PP

VOORJAARSTOCHTJE MET
VLINDERS OF FRUIT
Zo, lekker genieten van het voorjaar. Kleurige bollenvelden,
frisse zeelucht en fladderende vlinders of lekker vers fruit
plukken…. het kan allemaal deze dag! In de ochtend maakt u
een fraaie toer door de Bollenstreek. De mooiste velden vinden we in de omgeving rond Noordwijk. In de middag maken
we een leuke stop. Dit kan naar keuze bij Vlinders aan de Vliet
of Fruitblij. Bij Vlinders aan de Vliet fladderen meer dan 1.500
tropische vlinders om u heen in een overdekte tuin. U leert
hier alles over de levenscyclus van de vlinder. En u ziet niet
alleen vlinders, maar ook allerlei vogels, tropische vissen en
planten vormen een schitterende aanblik. Liever iets anders?
Dan brengen we een bezoekje aan Framblij in Monster. Op
deze gezellige locatie mag u zelf uw bakje fruit plukken en
mee naar huis nemen.
VERZORGD MET:
- koffie en gebak
- toer door de Bollenstreek
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Meerprijs Framblij inclusief koffie met frambozenmuffin, film
en uitleg, zelf geplukt bakje fruit € 5,- pp.
nieuw

VANAF 25 PERS. € 32,00 PP
VANAF 35 PERS. € 25,00 PP
VANAF 45 PERS. € 21,50 PP

KERSEN UIT DE BETUWE
De Betuwe is de fruittuin van ons land. De voedzame kleibodem tussen de Linge en de Waal zorgt voor de lekkerste kersen van de hoogste kwaliteit. Vanaf begin juni is het 8 weken
feest bij Betuwe Kers in Wadenoyen en kunt u van dichtbij
zien hoe het er aan toe gaat in de kersenboomgaard. Met de
kersentrein rijdt u tussen de bomen door. Natuurlijk mag u
zelf ook plukken en proeven van die lekkere kersen. Op 4 en
5 juli is er zelfs een heus Kersenfestival met muziek en andere
festiviteiten.
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PRIJS OP AANVRAAG

FLORIWORLD AALSMEER
Vanaf juni 2020 is Nederland een schitterede attractie rijker:
FloriWorld. Bij de Bloemenveiling in Aalsmeer verrijst een
prachtig onderkomen van 3.000 vierkante meter dat zijn
weerga niet kent, met alles op het vlak van bloemen. FloriWorld is een aantrekkelijke mix van verwondering, bewondering en verrassing. U beleeft een spectaculaire, leuke en
leerzame ontdekkingstocht door de wereld van bloemen
en planten. U wordt zich bewust wat bloemen en planten
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- koffietafel met soep
- entree Vlinders aan de Vliet of Framblij

Vertrek: 08.45 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.

VERZORGD MET:
- koffie met kersenflap
- rondrit pluktrein
- zelf kersen plukken
De kersen die u plukt
worden na afloop
gewogen en met u afgerekend (€ 5,- per kg).
Vertrek: 13.00 uur.
Thuiskomst: 18.00 uur.

nieuw

bijdragen aan uw welzijn en uw gezondheid. De blikvanger
wordt de 26-meter hoge tulp met glazen wanden en het doel
is om mensen te verwonderen met kleuren, geuren en emotie.
Het wordt een ontdekkingsreis langs planten en bloemen in
Aalsmeer, ook wel hét bloemendorp van Nederland. Op het
moment van drukken van deze folder is nog niet alles bekend,
maar er doen verhalen de ronde over een elektrische trein
door de veilinggebouwen en een virtuele “ballonvlucht” over
de Keukenhof. Informeer vrijblijvend voor meer informatie en
arrangementen.
VERZORGD MET:
in overleg
nieuw

Vertrek en thuiskomst in overleg.

Najaar-Kerst-Winter
Voor het najaar en de wintermaanden hebben we aantal aantrekkelijke uitstapjes met de touringcar samengesteld. Wij zijn ervan
overtuigd dat we met deze arrangementen velen een plezier doen.
De laatste jaren zijn we in het najaar verwend met heerlijk weer wat in combinatie met de prachtige herfsttinten en maaltijden
aangepast aan het seizoen, borg staat voor een heerlijk dagje uit.
Decembertijd betekent gezelligheid. Voordat we het weten is het december en komen het heerlijke avondje van Sinterklaas en
de donkere dagen voor Kerstmis weer in zicht. Het betekent ontegenzeggelijk de gezelligste en sfeervolste tijd van het jaar. Bij
velen bekruipt het verlangen om het naderende “Feest van het Licht” samen met vrienden en kennissen te vieren. Feestelijk
versierde straten, met veel groen gedecoreerde restaurants… Laat u door ons in de watten leggen tijdens een gezellig samenzijn!
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VANAF 25 PERS. € 68,50 PP
VANAF 35 PERS. € 58,50 PP
VANAF 45 PERS. € 52,50 PP

TERUG NAAR DE KUST MET HARING
KARAOKE
mogelijk van juli t/m oktober
Een gezellig uitje voor wie eens wat anders wenst! We rijden
naar een gezellig paviljoen in Schoorl met een magnifiek
uitzicht op zee. Na ontvangst met koffie en gebak komt Cees
Oud het gezellig maken. Cees is een accordeonist en entertainer en zingt Hollandse oude en serveert Hollandse nieuwe.
Zijn repertoire bestaat uit een combinatie van Nederlandstalige zeemansliederen, het luisterlied, de Franse musettes tot
aan elke evergreen die men wil horen. Het is een feest van
herkenning en u zal uit volle borst meezingen. Tussendoor
serveert Cees heerlijke Hollandse haring. Na de lunch maken
we nog een leuk toertje langs de kust.
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VANAF 25 PERS. € 63,50 PP
VANAF 35 PERS. € 53,50 PP
VANAF 45 PERS. € 48,50 PP

VERZORGD MET:
- koffie en gebak
- optreden Cees Oud
- haring karaoke
- koffietafel met kroket
Vertrek: 09.00 uur. Thuiskomst: 16.00 uur.

WITLOF WEETJES EN SCHOKLAND
mogelijk van september t/m november

Witlof is een populaire bladgroente die in het donker wordt
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geteeld. De witlof is familie van de andijvie. Sommige mensen
kennen witlof onder de naam Brussels lof. Het is een typische
maaltijd voor volwassenen. Kinderen vinden de bittere smaak
van witlof meestal niet lekker. Tegenwoordig zijn de meeste
soorten witlof echter minder bitter. Er zijn heel veel leuke wetenswaardigheden over deze bijzondere groente te vertellen
en dat zal ook gebeuren tijdens ons bezoek aan een echte
witlofkwekerij in de Noordoostpolder. En dat witlof echt
lekker is, zult u daarna proeven bij de lunch met witlofsalade,
stoofpotje, oma’s gehaktballen uit de jus, witlofstamppot
met garnituur en een nagerecht. In de middag bezoeken we
nog een bijzonder locatie: Schokland, nu onderdeel van de
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polder, maar vroeger een eiland toen de Zuiderzee nog heer
en meester was.

VERZORGD MET:
- koffie met cake
- excursie witlofkwekerij
- witlof diner
- bezoek Schokland
Vertrek: 09.00 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.

VANAF 25 PERS. € 28,50 PP
VANAF 35 PERS. € 23,50 PP
VANAF 45 PERS. € 19,50 PP

SNERT EN STAMPPOT
FESTIVAL
mogelijk vanaf half oktober tot 5 december en in januari en
februari
Ga gezellig mee met dit aantrekkelijk geprijsd uitje! Al vanaf
€ 19,50 pp kunt u met ons op stap naar keuze naar de
Utrechtse Heuvelrug, de Kop van Noord-Holland of de Veluwe. Lekker warm gezeten in de touringcar maakt u een mooi
toertje langs prachtig natuurschoon en interessante bezienswaardigheden. Als lunch heeft u de keuze uit snert met
uitgebreid garnituur of stamppot (een keuze per groep). Tegen
een kleine meerprijs is uitbreiding met bijvoorbeeld meerdere
soorten stamppot, een bingo of rondrit met gids mogelijk. Dat
wordt smullen geblazen en is een heerlijke onderbreking voor
uw mensen in de donkere maanden.

98

VANAF 25 PERS. € 55,00 PP
VANAF 35 PERS. € 46,50 PP
VANAF 45 PERS. € 41,00 PP

VERZORGD MET:
- snert of stamppot
- toeristisch toertje per touringcar
Vertrek: 10.30 uur. Thuiskomst: 16.00 uur.

ACHTERHOEKSE HERFSTTOER
NAAR CHOCOLATERIE MAGDALENA
Chocolade wordt over de hele wereld gegeten. Geen wonder: iedereen geniet van dit zoete goud. U ook? Dan is onze
dagtocht naar Chocolaterie Magdalena een aanrader. Eerst
rijden we via de Veluwe richting de Achterhoek. Een prachtige
rit door de herfstbossen. ’s Middags haalt u uw hart op in de
chocolaterie. U ziet hoe de professionals er chocolade van
maken. “Hoe krijgt chocola zo’n mooie glans?”. “Hoe vul je
een bonbon met likeur?”. Na dit uitje weet u er alles van. Uw
smaakpapillen zitten eersterangs, want proeven mag tijdens
de demo. Chocolade, hazelnoten, karamel, kandij: het water
loopt ons al in de mond. Bij u ook?
VERZORGD MET:
- koffietafel met soep of Dekselse Pannetjes bij Kriebelz
- excursie chocolade
- koffie met bonbon
- herfsttoer Achterhoek en Veluwe
Vertrek: 10.00 uur. Thuiskomst: 17.00 uur.
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VANAF 25 PERS. NIET MOGELIJK
VANAF 35 PERS. € 51,50 PP
VANAF 45 PERS. € 46,50 PP

FOLKLORE MIDDAG IN DE
SIMONEHOEVE
Onder de rook van Volendam ligt de Simone Hoeve. Het is
een originele kaasmakerij en klompenmakerij. Ambachtelijk
handwerk dat nog maar op een paar plaatsen in Nederland
is te zien. De kaasmaker laat u graag zien hoe de lekkerste
boerenkaas gemaakt wordt. U komt te weten hoe kaas aan
zijn smaak komt en wat het verschil is tussen oude en belegen kaas. Klompen en Nederland horen bij elkaar. Vroeger
droegen boeren, maar ook Volendammer vissers klompen.
Maar hoe worden die klompen gemaakt? De klompenmaker
demonstreert dit oude Hollandse ambacht. Maar er is hier
nog meer te zien en te beleven. Er komt een duo uit West
Friesland, die een zeer gezellige folkloremiddag verzorgt. Zij
vertellen leuke verhalen en zingen leuke nostalgische liederen. Gezelligheid waarbij de mensen heerlijk kunnen luisteren
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VANAF 25 PERS. € 49,50 PP
VANAF 35 PERS. € 41,50 PP
VANAF 45 PERS. € 37,50 PP

WINDENERGIE EN BUSSAFARI MET
DE BOSWACHTER
Dit is echt een afwisselend uitstapje waarbij u iets kunt leren, prachtige natuur kunt zien en ook nog even lekker kunt
snuffelen in een winkel met allerlei leuke snuisterijen. In de
ochtend bezoeken we Beaufort 11 waar u alles komt te weten
over windenergie en windmolens die hier in de Noordoostpolder talrijk te zien zijn. Afwisseling troef, want de familie
Renne die hier woont, vertelt ook over het leven op de boerderij en in de bijhorende winkel vindt u misschien nog iets
lekkers of een leuk presentje. ’s Middags stapt de boswachter
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VANAF 25 PERS. € 49,50 PP
VANAF 35 PERS. € 39,50 PP
VANAF 45 PERS. € 35,00 PP

DEKSELSE WINTER PANNETJES
Wat geniet iedereen toch altijd van die dekselse pannetjes
bij Brasserie Kriebelz. U krijgt hier niet één hoofdgerecht
geserveerd, maar meerdere hoofdgerechten. Zo kunt u lekker
verschillende dingen proeven. De menu’s worden ook aangepast aan de tijd van het jaar. Voor de wintermaanden zijn
er verschillende mogelijkheden. Houden uw reisgenoten van
stamppot? Dat wordt smullen met boerenkool, zuurkool en
hutspot. Er worden maar liefst vier vleessoorten geserveerd:
verse braad- en rookworst, een speklapje en een 12 uur lang
gegaard stoofpotje van Iers rundvlees. De tafelzuren zoals
augurken en zilveruitjes maken het feest compleet. Tegen een

en toekijken. Voor vertrek is er nog een kleine verloting.
VERZORGD MET:
- koffie en gebak
- excursie klompenmaker en kaasmaker
- stamppotbuffet
- optreden folklore duo
- verloting met koffie en stroopwafel

nieuw

Vertrek: 09.30 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.

in onze touringcar, voor een heel bijzondere bussafari door
het Kuinderbos. Het bos kent zijn gelijke niet, want het is
aangeplant op de bodem van de voormalige zoute Zuiderzee.
U vindt hier daarom nog schelpenresten tussen de bomen.
Het wemelt hier van de bijzondere planten en dieren zoals
de boommarter en IJslandse paarden die zorgen dat de open
plekken in het bos niet dichtgroeien. Hoogtepunt is de stop
bij de bustribune, uniek om mee te maken. Beleef het mee
met ons!
Verzorgd met:
- koffie met gebak
- entree windinformatiecentrum
- verhaal over het boerenleven
- 3 soorten stamppot (andere mogelijkheden in overleg)
- bussafari met boswachter
Vertrek: 09.00 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.

meerprijs van € 9,- pp is ook een wilddiner mogelijk met een
gegaard stoofpotje van wildzwijn en een gehaktballetje van
hert. Dit alles wordt aangevuld met aardappelpuree, aardappelkroketjes, rode kool, spruitjes en stoofpeertjes. Bij het
wilddiner is ook nog een nagerecht bij de prijs inbegrepen.
In de ochtenduren maakt u een prachtige herfsttintentocht
en maakt u een stop voor een kopje koffie en een smakelijk
gebakje. Verder is dit uitstapje heel goed uit te breiden met
bijvoorbeeld een spectaculaire roofvogelshow of een bezoek
aan een hertenboerderij. Informeer naar de mogelijkheden.
Verzorgd met:
- koffie en gebak
- stamppot pannetjes
- herfstkleurentocht
Vertrek: 09.00 uur. Thuiskomst: 17.00 uur.

45
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VANAF 25 PERS. € 45,00 PP
VANAF 35 PERS. € 35,00 PP
VANAF 45 PERS. € 32,50 PP

EXPEDITIE NAAR DE
KROONDOMEINEN OF DE
POSBANK
Altijd weer mooi… die Veluwe. De donkere dennen, afgewisseld met bladeren in een bond palet van najaarskleuren vormen een schitterend decor. Het geheel krijgt iets bijzonders
door de speciale lichtinval, die het najaar nu eenmaal heeft.
Met een gids toeren we door het Kroondomein waar we over
speciale wegen mogen rijden en misschien wel wild zien. We
rijden ook langs oude dienstwoningen uit de tijd van Wilhelmina en Hendrik.
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Een andere mogelijkheid is een rondrit via De Posbank, een
van de spectaculairste plekjes op de Veluwe. Een stuwwal,
ontstaan in de ijstijd met een afwisselend landschap van
heidevelden, bos met pijnbomen en stuifzand. Het hoogste
punt ligt maar liefst op 110 meter hoogte boven NAP waardoor
u bij mooi weer een prachtig uitzicht heeft over het IJsseldal
en de Achterhoek. U mag dus heel wat verwachten wanneer u
meegaat met deze schitterende tocht. Vanwege de vele haarspeldtochten zult u zich in het buitenland wanen. Uitbreiding
van het programma met bijvoorbeeld een roofvogelshow? We
overleggen dit graag met u.
VERZORGD MET:
- 2 soorten stamppot met garnituur
- rondrit met gids door het Kroondomein of Posbank
- herfstttoer Veluwe
Vertrek: 10.30 uur. Thuiskomst: 17.00 uur.

VANAF 25 PERS. € 55,00 PP
VANAF 35 PERS. € 46,50 PP
VANAF 45 PERS. € 41,50 PP

HISTORISCHE LUNCH BIJ DE
BROEKER VEILING
De grond in de Kop van Noord-Holland is bijzonder geschikt
voor de teelt van kool en heeft een lange historie. Langendijker Bewaar en Roem van Enkhuizen zijn zo maar wat namen
uit het verleden en bijna alle zuurkool komt uit deze regio.
De oorsprong van de Broeker Veiling komt ook voort uit het
transport en de handel van de kool. Daarom kun je nergens zo
lekker kool eten als in deze regio. Heel leuk en origineel serveert de Broeker Veiling een geweldige lunch met oorspronkelijke gerechten uit dit gebied die u zelf niet meer op tafel zet.
Dat wordt smullen geblazen met grootmoeders stoofpotje,
Langedijker koolschotel en gekruide Kramer’s zuurkool. Een
andere mogelijkheid is een lunch met kapucijners en uitgebakken spekjes, koolschotel en Broeder Jan in de zak met
roomboter en suikerstroop. Natuurlijk kunt u de Broeker Veiling
nog bekijken en gaan we nog even gezellig veilen!
VERZORGD MET:
- entree Broeker Veiling inclusief veilen
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VANAF 25 PERS. € 57,00 PP
VANAF 35 PERS. € 45,00 PP
VANAF 45 PERS. € 41,00 PP

FOLKLORE OP DE VELUWE
De Veluwe kan bogen op een rijke historie. Wij kennen de
regio nu vooral als een recreatiegebied met indrukwekkende
bossen en bijzonder wild. In vroeger tijden was de Veluwe
een landbouwgebied waarbij boeren hard moesten werken om aan de kost te komen. De bewoners waren gehecht
aan tradities en gebruiken. Het bekendste daarvan was de
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- heerlijke historische lunch
- toertje door Noord-Holland
Vertrek: 10.00 uur. Thuiskomst: 17.00 uur.

klederdracht. Wij maken vandaag een mooie route door het
recreatiegebied, waarna we ’s middags alles komen te weten
over de historie. U ziet namelijk een optreden van heuse
folkloregroep die u in originele klederdracht zullen vermaken
met muziek, dans en leuke verhalen.
VERZORGD MET:
- 3 soorten stamppot en een coupe ijs
- folklore show
- herfstkleurentocht Veluwe
Vertrek: 10.30 uur. Thuiskomst: 17.00 uur.
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VANAF 25 PERS. € 54,00 PP
VANAF 35 PERS. € 45,00 PP
VANAF 45 PERS. € 39,50 PP

DE WONDERE WERELD VAN
PADDESTOELEN
Tijdens een mooie najaarswandeling door het bos, komt u ze
nog wel eens tegen: paddestoelen! Wat vallen er toch interessante verhalen te vertellen over deze bijzondere organismen. Het zijn namelijk geen planten, maar ook geen dieren.
In het noorden van Limburg gaan we met u de Paddestoelerij
bezoeken waar u rondleiding krijgt met verhalen over de paddestoelenteelt en -verzorging. U kunt uw vragen direct stellen
en het moet wel heel raar lopen wil men geen antwoord
kunnen geven. Praten is natuurlijk leuk, maar het proeven is
nog veel leuker! In de eigen keuken krijgt u te zien welke smakelijke gerechten kunnen worden bereid en het eindresultaat
komt op uw bord. Dat wordt smullen geblazen!
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VANAF 25 PERS. € 33,00 PP
VANAF 35 PERS. € 27,50 PP
VANAF 45 PERS. € 23,50 PP

GLAS BLAZEN IN KRISTALSTAD
LEERDAM
Leerdam geniet landelijke bekendheid als glasstad. Reeds in
1765 was er al een glasblazerij te vinden langs de Linge. Wij
gaan vanmiddag een kijkje nemen bij Royal Leerdam Glas. Na
een lekker kopje koffie met gebak neemt de gids u mee naar
de oude fabriek voor een live demonstratie glasblazen -en
slijpen. Voor het vuur van de ovens ziet u hoe de glasblazers
een prachtige schaal, vaas of misschien wel een kunstobject
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VANAF 25 PERS. € 49,50 PP
VANAF 35 PERS. € 39,50 PP
VANAF 45 PERS. € 36,00 PP

PANNENKOEKENBOOT IN
ROTTERDAM
Inschepen maar! U gaat 75 minuten varen door de Rotterdamse wateren waarbij u een prachtig uitzicht heeft over de imposante skyline. De beroemde en gedurfde architectuur waar
Rotterdam wereldwijd om bekend staat, is vanaf het water
niet te missen! In een ongedwongen sfeer geniet u onbeperkt
van het pannenkoekenbuffet. Op het buffet heeft u de keuze
uit versgebakken spek-, appel- en naturel pannenkoeken én
allerlei toppings om de pannenkoeken mee te garneren, zoals
kaas, ham, fruit, chocolade, jam of wat u maar lekker vindt.
Twijfelen hoeft niet, want de volgende ronde kiest u gewoon
weer een andere pannenkoek! Het record staat op 15, hoeveel
pannenkoeken kun u op?

VERZORGD MET:
- koffie met champignon bonbon
- excursie en rondleiding
- lunch met champignon specialiteiten en een drankje
Vertrek: 09.00 uur. Thuiskomst: 17.00 uur.

op ambachtelijke wijze produceren. Uw gids licht het ambacht, bijzondere weetjes en de geschiedenis van de fabriek
kristalhelder toe. In de Kristalwinkel kunt u een keuze maken uit de grootste en mooiste collecties glas en kristal van
Nederland. Modern, klassiek, ingetogen, expressief, gekleurd
of helder, voor elk interieur vindt u in de Kristalwinkel een
stralend sieraad. Al het kristal is ambachtelijk vervaardigd in
de Koninklijke Kristalfabriek Leerdam.
VERZORGD MET:
- koffie en gebak
- rondleiding met demonstratie glasblazen
- rondrit Vijfheerenlanden
Vertrek: 13.00 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.

- boottocht 75 minuten door Rotterdam
- onbeperkt pannenkoeken eten
- stadstoer Rotterdam
Verzorgd met:
- koffie en koek
- rondrit Kop van Noord-Holland
Vertrek: 10.00 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.

VERZORGD MET:
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VANAF 25 PERS. € 55,00 PP
VANAF 35 PERS. € 45,00 PP
VANAF 45 PERS. € 39,90 PP

JAN’S JUBILEUMREIS
Sinds 1995 staat Eemland Reizen onder leiding van Jan van
Leeuwen. Precies 25 jaar dus! Daarom heeft Jan speciaal voor
deze gelegenheid in november een aantrekkelijk geprijsd uitje
voor u samengesteld. Omdat zijn geboortegrond in de buurt
van Den Bosch ligt, mag een kopje koffie met een lekkere
Bossche Bol van Jan de Groot niet ontbreken. Deze wordt
geserveerd op de Parade in Den Bosch, zodat u desgewenst
ook nog een kijkje kunt nemen in de Sint Jan. De lunch wordt
smullen geblazen. Bij Rest. Maxend in Nistelrode wacht u een
heerlijk koud/warm buffet met alles er op en er aan of een
heerlijk 3-gangen diner met draadjesvlees. Houdt u van shoppen? In Nistelrode vindt u de grootste modewinkel van ons
land met meer dan 600 verschillende merken. Boekt u deze
tocht in november, dan is ook nog eens een welkomstdrankje
op het lunchadres inclusief.

- koffie en Bossche Bol
- pauze in Den Bosch
- koud/warm buffet of 3-gangen diner met draadjesvlees
- toerrit Brabant of pauze bij Van Tilburg mode
nieuw

VERZORGD MET:
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Vertrek: 09.00 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.

PRIJS OP AANVRAAG

ZONDAG ZONDER ZORGEN
Houdt u niet van saaie zondagen? Dan weten wij een goede
oplossing. Gezellig met de touringcar erop uit! Wij hebben
talloze leuke ideetjes voor een fijn uitstapje. Een greep uit
de mogelijkheden: op zondagochtend naar Amsterdam met
bijvoorbeeld een bezoek aan het Rijksmuseum. Wat is het
dan heerlijk rustig. Ook leuk, met uw gezelschap een toertje
maken naar de kust en daarna lekker eten bij een echt Indisch
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VANAF 25 PERS. € 45,00 PP
VANAF 35 PERS. € 37,50 PP
VANAF 45 PERS. € 33,50 PP

restaurant. Liever iets muzikaals? Eemland Reizen is de trotse
huisvervoerder van het wereldberoemde Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor. Graag willen wij u
mee laten genieten van een optreden van deze fantastische
musici. Regelmatig zijn er optredens tijdens het Zondagochtend Concert in het Concertgebouw in Amsterdam met haar
adembenemende akoestiek. Niet op zondag maar zeker het
vermelden waard: De Vrijdag van Vredenburg. Uw gezelschap
zal onder de indruk zijn, niet alleen door de muziek maar ook
door de kennismaking met het compleet vernieuwde Muziekcentrum Vredenburg wat alleen al een bezoek waard is.
Vertrek en thuiskomst in overleg.

DE TOEKAN ONTVANGT U!
Nederlands bekendste horecafamilie is zonder twijfel de
familie Van der Valk. In de loop der jaren is een heel imperium
opgebouwd. Populair bij jong en oud en onder alle lagen
van de bevolking. De reden voor het succes? Uitstekende
kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs. Gewoon waar voor je
geld! Bij De Cantharel in Apeldoorn staat een lunchbuffet voor
u klaar, wat u niet snel zult vergeten. Een kleine greep: soep
van de dag, salades met verschillende soorten vis, diverse
warme gerechten en als klapstuk een dessertbuffet. In overleg
zijn ook andere Van der Valk locaties mogelijk, dit kan wel
gevolgen voor de prijs hebben.
VERZORGD MET :
- smullen van het lunchbuffet
- herfstkleurentoer Veluwe
Vertrek: 10.30 uur. Thuiskomst: 16.00 uur.
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VANAF 25 PERS. € 39,50 PP
VANAF 35 PERS. € 32,50 PP
VANAF 45 PERS. € 28,50 PP

GOUD EN ZILVER IN DE
ALBLASSERWAARD
Wat een prachtig reisdoel voor een middagtocht is de Albasserwaard toch. U ziet hier Holland op zijn mooist met een
afwisselend landschap met groene weiden en knotwilligen,
het karakteristieke riviertje de Vlist en typische dijkdorpen
met prachtige boerderijen. Een van die mooie dijkdorpen is
het zilverstadje Schoonhoven gelegen aan de Lek. Hoe deze

112

stad aan haar bijnaam komt, gaat u zien in het Zilvermuseum.
Er wordt een overzicht getoond van het gebruikszilver van
1600 tot heden. U komt alles te weten over het zilvermerk en
het ambacht. Daarom is het zo leuk dat u sinds kort ook een
echte zilversmid aan het werk kunt zien. U kunt hem of haar
op de vingers kijken en zo een goed beeld krijgen van het
ambacht.
VERZORGD MET:
- entree Zilvermuseum
- koffie met gebak
Vertrek: 13.00 uur. Thuiskomst: 17.00 uur.

VANAF 25 PERS. € 52,50 PP
VANAF 35 PERS. € 44,00 PP
VANAF 45 PERS. € 39,50 PP

HERFSTKLEUREN EN
WIJNPROEVERIJ VELUWEZOOM
Elk jaargetijde heeft zijn bekoringen. Eind september worden
de dagen korter, kleuren de bladeren aan de bomen en beginnen we de gezelligheid binnenshuis te zoeken. Bijvoorbeeld
met een lekker glaasje wijn. Wist u dat we in Nederland steeds
meer wijnproducenten hebben? Een van de mooiste domeinen ligt in Dieren, waar we met u graag de grootste ommuurde
wijngaard van ons land bezoeken. Dit verborgen juweeltje
behoorde vroeger toe aan stadhouder Willem II. De eigenaar
van dit domein, zal vol passie vertellen over zijn vak met leuke
wetenswaardigheden over wijn in het algemeen. Natuurlijk
krijgt u ook de wijn te proeven of zelf geproduceerde likeur
wanneer u daar de voorkeur aan geeft. Vanwege de gunstige
ligging in Dieren, hebben we ook alle gelegenheid om een
mooie herfstkleurenroute door de omgeving te maken.
Verzorgd met:
- koffietafel met soep of
2 soorten stamppot
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VANAF 25 PERS. NIET MOGELIJK
VANAF 35 PERS. € 49,50 PP
VANAF 45 PERS. € 42,50 PP

- excursie wijnboerderij
- proeverij 3 soorten
- herfstkleurentocht
Vertrek: 10.00 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.

HISTORISCHE AMSTEL CRUISE

mogelijk van 6 april t/m 24 april en 5 t/m 30 oktober 2020
Iedereen zal wel eens een rondvaart door de grachten van
Amsterdam hebben gemaakt. Maar Amsterdam beschikt over
nog meer waterwegen, zoals de romantische Amstel. Met een
luxe salonboot zetten we vanuit Diemen over de Weespertrekvaart koers naar Amsterdam. Het is onnodig te vertellen
dat eenmaal daar aangekomen er ontzettend veel te genieten
valt. Bekende gebouwen zoals Carré, de Magere Brug, de
Stopera, het Maritiem Museum en het Centraal Station zijn in
de vaarroute opgenomen.
Ook de inwendige mens wordt niet vergeten, want al varend
wordt een koffietafel met een kopje soep geserveerd. En
terwijl we gezeten achter de panoramaruiten Amsterdam aan
ons voorbij zien glijden, vertelt de kapitein uitgebreid over
alles wat er te zien valt.
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Verzorgd met:
- boottocht 3 uur in en rond Amsterdam
- koffietafel met soep
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- toerrit door het Gooi
Vertrek: 10.00 uur. Thuiskomst: 17.00 uur.

VANAF 25 PERS. € 47,50 PP
VANAF 35 PERS. € 39,50 PP
VANAF 45 PERS. € 35,00 PP

NOU BREEKT ME DE KLOMP
In vroeger tijden was in ons land het dragen van klompen de
gewoonste zaak van de wereld. Héél praktisch in ons vaak
natte en drassige land, was dit voor velen het schoeisel bij
uitstek. Ook nu nog worden bij vele werkzaamheden buitenshuis klompen gedragen. Als we deze dag een bezoek brengen
aan klompenmakerij Den Dekker in Dussen zult u tijdens een
demonstratie kunnen zien hoe men op oudambachtelijke
wijze klompen maakt. Alles is gelijkvloers, er is een invalidentoilet en in de demonstratieruimte zijn zitplaatsen voor iedereen. Tegen een meerprijs van € 1,25 pp is het mogelijk het
programma uit te breiden met een gids die met de touringcar
mee rijdt voor een rondrit door het Land van Heusden en
Altena. Nog een tip! In december heeft de klompenmaker een
leuk arrangement waarbij u een kerststukje kunt maken in een
klomp en wat u vervolgens mee naar huis mag nemen.
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VANAF 25 PERS. € 48,50 PP
VANAF 35 PERS. € 42,50 PP
VANAF 45 PERS. € 38,50 PP

VERZORGD MET:
- koffietafel met kroket
- demo klompen maken
- koffie met gebak
Vertrek: 10.30 uur. Thuiskomst: 16.30 uur.

BOLLENMANDJE VULLEN
Hoe fijn is het om in het najaar al bezig te zijn met het naderende voorjaar. Dat kan bij de bloembollenkwekerij van de
familie Koster in Kudelstaart. Onder begeleiding gaat u hier
een bollenmand van 30 cm doorsnede vullen met meer dan
50 voorjaarsbollen. U wordt ontvangen met koffie of thee en
krijgt eerst uitleg over bloembollen in het algemeen en de
kwekerij. Daarna is het tijd om zelf aan de slag te gaan. Allereerst wordt de mand gevuld met potgrond en daarna komen
de verschillende soorten bloembollen. Deze bloembollen
mag u zelf uitkiezen. Dit gaat laag voor laag, wat ook wel
etagebeplanting genoemd wordt. Alle bakken met bollen zijn
duidelijk genummerd, zodat u weet in welke laag ze moeten
komen en hoeveel stuks u nodig heeft. Tevens zijn ze voorzien van goede beschrijvingen en foto’s zodat u weet hoe de
bloemen eruit zien in het voorjaar. Doordat de mand wordt
gevuld in meerdere lagen, heeft u er in het voorjaar wel tot 3
maanden plezier van!
VERZORGD MET:
- koffie en gebak
- excursie bollenmand vullen
- bollenmand voor thuis

nieuw

Vertrek: 13.00 uur. Thuiskomst: 17.00 uur.
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VANAF 25 PERS. € 69,50 PP
VANAF 35 PERS. € 58,50 PP
VANAF 45 PERS. € 52,50 PP

HERFSTTINTEN EN GEHEIMEN VAN
LIKEUR
Over likeur valt veel te vertellen. Heeft u enig idee hoeveel
likeursoorten er zijn? Houdt u vast! Alleen in Nederland wor-
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den en werden meer dan 50 soorten geproduceerd. Achter
elke likeur zit een specifiek verhaal. Willem Heuzinkveld zal
ze u op humoristische wijze vertellen. Bijzondere namen
komen voorbij zoals Eau de ma tante, Hansje in de kelder,
Hempje licht op, Hemel op aarde enz. Het blijft natuurlijk
niet alleen bij luisteren, want proeven mag ook. Er zijn ook
alcoholvrije soorten. Het hele gebeuren is cabaretesk en het
wordt dus beslist geen drankgelag. De locatie is in de fraaie
bosrijke Achterhoek, gegarandeerd dat u daarom onderweg
ook de mooiste herfstkleuren zult zien. Wilt u bij de lunch iets
bijzonders? Informeer dan naar het Achterhoeks streekbuffet.
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De kok loopt door de zaal, doet “life cooking” en vertelt u ondertussen over Humkessoep, poddik, wentelteefjes en andere
specifieke Achterhoekse gerechten.
VERZORGD MET:
- koffie met gebak
- koffietafel met soep
- humoristisch likeurproeverij
- herfstkleurenrit
Vertrek: 09.00 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.

VANAF 25 PERS. € 53,00 PP
VANAF 35 PERS. € 44,00 PP
VANAF 45 PERS. € 39,50 PP

ROTTERDAM IN MINIATUUR
Laat u meevoeren naar Miniworld Rotterdam waar u in een
overdekte ruimte van meer dan 500 vierkante meter Rotterdam in Miniatuur kunt aanschouwen met aandacht voor
zowel de historische als de moderne architectuur als de
grootste haven van Europa. Elke 24 minuten valt de nacht
in, in de miniatuurwereld in een reeks prachtige avond- en
ochtendkleuren. Duizenden lampjes verlichten het nachtelijke
landschap. De naam van deze attractie is oorspronkelijk ontleend aan de meer dan 100 miniatuur treinen die rond rijden
over meer dan 2 kilometer spoor. Natuurlijk laten we de kans
niet onbenut om heerlijk comfortabel vanuit de touringcar
Rotterdam in het echt te bekijken. Heerlijk zo’n dagje weg!
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VANAF 25 PERS. € 59,50 PP
VANAF 35 PERS. € 51,50 PP
VANAF 45 PERS. € 46,50 PP

HET VERHAAL VAN HET WARME
LAND		
Is er een betere locatie te bedenken voor een bakkerijmuseum dan Hattem? We denken haast van niet. Net als in Hattem
staat bij ’t Warme Land de historie centraal. Het grootste en
meest veelzijdige bakkerijmuseum van Nederland is gevestigd
in een mooi historisch pand. Tijdens een kopje koffie met
een heerlijke zelfgemaakte krakeling, krijgt u een verhaal te
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VERZORGD MET:
- soep en pannenkoek
- entree Miniworld
- stadstoer Rotterdam
Vertrek: 10.00 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.

horen waarin o.a. de oorsprong van beschuit met muisjes, de
Abraham en andere zaken als de dukatenakker en het bitterkoekje voorkomen. Vervolgens komt de krakelingenbakker op
bijzonder amusante wijze nog een demonstratie geven. Wilt u
wat mee naar huis nemen? In de museumwinkel is er vast en
zeker wel iets voor u bij.
Verzorgd met:
- koffietafel met kroket
- entree met koffie en krakeling
- krakelingenshow
- herfstkleurentocht Veluwe
Vertrek: 10.00 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.

VANAF 25 PERS. € 58,50 PP
VANAF 35 PERS. € 47,50 PP
VANAF 45 PERS. € 42,50 PP

KLEIN COSTA RICA IN BRABANT
Ook dit is weer zo’n uit de hand gelopen hobby. Boomkweker
Herman uit Someren, was een keer in Costa Rica geweest.
Hij was zo onder de indruk van de adembenemende natuur,
dat hij een stukje na wilde bouwen. Inmiddels heeft hij een
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overdekte hal van 880 vierkante meter met meer dan honderd
verschillende planten, bomen, vogels, een grote vijver met
vissen, vlinders, schilpadden etc. U waant zich echt midden
in de tropen! Alles is overdekt, dus een fijn uitstapje in het
najaar. Onze chauffeur weet op de heenreis altijd nog wel een
leuk route met u te rijden, zodat er onderweg ook genoeg is
te zien.
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VERZORGD MET:
- koffie en gebak
- najaarstoertje
- koffietafel met soep
- entree Klein Costa Rica
Vertrek: 09.00 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.

nieuw

VANAF 25 PERS. € 59,50 PP
VANAF 35 PERS. € 51,50 PP
VANAF 45 PERS. € 46,50 PP

BUFFET CRUISE OP DE LINGE
Dat wordt lekker smikkelen en smullen aan boord van een
luxe salonboot van Rederij Leerdam. U vaart op het romantische riviertje de Linge, waar langs de oevers de eerste
herfsttinten verschijnen. Wat levert dat toch altijd mooie
panorama’s op. Halverwege de tocht wordt een koud- en
warmbuffet geopend, dat nog lang in uw geheugen zal
blijven! Na een kopje soep zijn er 5 warme vleesgerechten
met o.a. kipfilet, gehaktballetjes, saté en varkensfiletlapjes in
champignon roomsaus. Het koude gedeelte bestaat uit vier
verschillende salades, een rauwkostbuffet en uitgebreid garnituur. Wat een verwendag!
VERZORGD MET:
- boottocht 3 uur
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Vertrek: 10.00 uur. Thuiskomst: 16.30 uur.

VANAF 25 PERS. € 47,50 PP
VANAF 35 PERS. € 38,50 PP
VANAF 45 PERS. € 34,00 PP

KASTELEN UTRECHTSE
HEUVELRUG EN GEZELLIGHEID BIJ
BOSCHZICHT
Een van de mooiste natuurgebieden in het midden van ons
land is de Utrechtse Heuvelrug. Verscholen in de in herfstkledij gestoken parkbossen liggen talrijke kastelen en ridderhofsteden. Deze werden in de vroege middeleeuwen bewoond
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VANAF 25 PERS. € 26,00 PP
VANAF 35 PERS. € 19,50 PP
VANAF 45 PERS. € 17,50 PP

MIDDAGJE HERFSTKLEUREN IN UW
OMGEVING
De dagen worden korter en de herfst laat er geen twijfel over
bestaan. We gaan afscheid nemen van de zomer. De goudbruine tinten toveren de bossen als het ware om tot een groot
sprookjeswoud. Met een laagstaand zonnetje zal het geheel
nog intenser kleuren. Ook de herfst heeft zo haar bekoringen.
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- koud/warm buffet aan boord
- toertje door de Betuwe

door de heersende adel. Door het vallen van het blad zijn
de kastelen in het najaar goed zichtbaar en de gids die ons
in de touringcar begeleidt zal over elk kasteel leuke wetenswaardigheden vertellen. Voor de lunch kunt u een heerlijke
groentesoep, jachtschotel met aardappelpuree, rode kool en
garnituur en een ijsje na verwachten. Uitbreiding met bijvoorbeeld koffie en gebak, een leuke muzikant of een bingo is
natuurlijk altijd mogelijk.
VERZORGD MET:
- 3 gangen jachtschotel
- rondrit met gids Utrechtse Heuvelrug
Vertrek: 10.30 uur. Thuiskomst: 16.30 uur.

In overleg met u stellen we een route samen die niet te ver
van huis zal zijn, maar zeker in de smaak zal vallen. U zult er
versteld van staan hoeveel er in uw omgeving te zien zal zijn.
Wanneer er dan nog wordt gestopt voor een kopje koffie met
gebak is het feest compleet.
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VERZORGD MET:
- koffie en gebak
- herfsttintentoer
Vertrek: 13.30 uur. Thuiskomst: 17.00 uur.

VANAF 25 PERS. € 61,50 PP
VANAF 35 PERS. € 51,50 PP
VANAF 45 PERS. € 45,00 PP

SISI EN HET WITTE STADJE THORN
Wij verwachten dat deze nieuwe dagtocht zeer bij u in de
smaak zal vallen. U kunt heerlijk wegdromen naar de 19e
eeuw. U wordt verwelkomd door onze charmante Limburgse
gastvrouw Maria Bonten. Ondersteund met een beeldpresentatie, voert zij u terug naar de tijd van Keizerin Sisi en het
Weense hofleven met keizer Frans Jozef, de zwierende wals
en de tijd dat Strauss “An der schönen blauen Donau” componeerde. Na de uitgebreide lunch, begeleidt Maria ons naar
het witte stadje Thorn en zal ze u vertellen over stiftdames
en vorstin-abdissen. Na afloop kunt u op eigen gelegenheid
Thorn nog even bekijken of een consumptie gebruiken op
een van de terrassen. Een dagje waarbij u veel zult opsteken
en ook heerlijk kunt wegdromen.

nieuw

VERZORGD MET:
- koffie en vlaai
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Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.

VANAF 25 PERS. € 52,50 PP
VANAF 35 PERS. € 42,50 PP
VANAF 45 PERS. € 38,50 PP

KASTELENROUTE IN DE
ACHTERHOEK
Herfsttinten sieren in het najaar het prachtige parklandschap
van de Achterhoek. De omgeving was vroeger al populair
bij de adel, daarom staan er zo veel kastelen in het gebied.
Omdat deze tijd van het jaar er niet veel blad meer aan de
bomen zit, zijn de kastelen en grote landhuizen goed zichtbaar. Een deskundige gids zal ons begeleiden in de touringcar
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- beeldverhaal Sisi
- koffietafel met soep
- bezoek aan Thorn

VANAF 25 PERS. NIET MOGELIJK
VANAF 35 PERS. € 43,50 PP
VANAF 45 PERS. € 39,50 PP

KLEDERDRACHT VAN SPAKENBURG
Spakenburg heeft een roemruchte geschiedenis. Het vissersdorp lag vroeger aan de Zuiderzee en had regelmatig
te kampen met overstromingen, waardoor de huizen hoog
tegen de dijk werden gebouwd. De haven telde meer dan
200 botters waarmee de vissers de Zuiderzee opgingen. Na
de inpoldering van Flevoland is er veel veranderd. Vandaag
maakt u echter nog kennis met de geschiedenis tijdens uw

en zinvolle achtergrondinformatie geven. Ook de inwendige
mens wordt niet vergeten, want voor de lunch stoppen we
in de sfeervolle Saksische boerderij Erve Brooks. Er is hier
genoeg te zien en het bijbehorende winkeltje met houten
speelgoed en Achterhoekse lekkernijen uit vroeger tijden mag
zich in een grote populariteit verheugen.
VERZORGD MET:
- koffie en gebak
- koffietafel met soep of soep en pannenkoek
- kastelenroute met gids in de bus
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.

nieuw

bezoek aan Museum Spakenburg. U komt ook alles te weten
over de typische klederdracht van Spakenburg. Daar valt veel
over te vertellen. De kraplap, het gehaakte mutsje, de “kuuf”
zoals de rol in het haar wordt genoemd... U komt het allemaal
te weten.
VERZORGD MET:
- koffietafel met kroket
- entree Museum Spakenburg
- klederdrachtdemonstratie
- toerrit Eemland

nieuw

Vertrek: 10.30 uur. Thuiskomst: 17.00 uur.
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126

VANAF 25 PERS. € 49,50 PP
VANAF 35 PERS. € 41,50 PP
VANAF 45 PERS. € 37,50 PP

HERFSTKLEUREN EN DE
BAKKERSMOLEN
Aan de rand van Elburg staat nog een authentieke molen.
In dit sfeervolle onderkomen gaat u natuurlijk eerst lunchen
met heerlijk vers brood van de bakkerij die in dit pand is
ondergebracht. U krijgt ook een leuke uitleg over de werking
van de molen middels een schaalmodel en een film. Om de
werking in het echt goed te kunnen zien, zou u via een stijle
trap naar boven moeten en dat is voor veel groepen vaak
een probleem. De molenaar heeft hier echter een geweldige
oplossing voor: hij doet een camera op zijn hoofd en klimt de
molen in. De beelden van de camera worden vervolgens op
de tv geprojecteerd zodat u “live” alles meebeleeft. Uniek! Na
afloop kunt u in de winkel nog lekkers kopen voor thuis!
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VANAF 25 PERS. NIET MOGELIJK
VANAF 35 PERS. € 41,50 PP
VANAF 45 PERS. € 37,50 PP

IJSSELZANGERS IN MONTFOORT
Velen van u zijn wel eens met ons bij De Gouden Leeuw in
Montfoort geweest. Nadat het restaurant volledig is vernieuwd, heeft men de naam veranderd in De Heeren van
Montfoort. Wat niet is veranderd, is de geweldige keuken.
Klapstuk is altijd het dessert met pudding van het huis en de
feestelijke ijstaart, welke altijd met gejuich wordt ontvangen.
Na de lunch is het gezelligheid troef met een optreden van de
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VANAF 25 PERS. € 54,00 PP
VANAF 35 PERS. € 46,50 PP
VANAF 45 PERS. € 42,50 PP

HOLIDAY ON ICE

VERZORGD MET:
- koffie en gebak
- najaarskleuren toer Veluwe
- excursie molen
- koffietafel met proeverij
nieuw

Vertrek: 09.00 uur. Thuiskomst: 16.30 uur.

IJsselzangers. Zij brengen de sfeer er in met leuke liedjes die
u mee kunt zingen. Liever iets heel anders? Tegen een meerprijs van € 5,- pp is het mogelijk om Anne-Wil Blankers uit te
nodigen. Deze bekende actrice kan fantastisch vertellen over
haar en natuurlijk over haar rol als Koningin Wilhelmina die nu
al legendarisch is.
VERZORGD MET:
- 2-gangen warme lunch met ijstaart en pudding
- toertje Hollands Midden
- op treden IJsselzangers

nieuw

Vertrek: 10.30 uur. Thuiskomst: 16.30 uur.

Na een periode van bijna vier jaar keert HOLIDAY ON ICE, ’s
werelds populairste ijsshow, eindelijk terug naar Nederland.
In november en december 2020 is de nieuwe spectaculaire
show SUPERNOVA- Journey to the stars, te zien in achtereenvolgens Zwolle, Maastricht, Groningen en Amsterdam.
Bij SUPERNOVA komt het publiek ogen en oren tekort. De
schaatsers zijn deze keer niet alleen op, maar zelfs boven
het ijs te zien. Voor de voorstelling zijn ongeveer vierhonderd
kostuums gemaakt. De producer zegt: “Wij willen de bezoekers een onvergetelijke ervaring voorschotelen door acts van
’s werelds beste performers te combineren met de nieuwste
technische mogelijkheden. We hebben een show kunnen
creëren die het publiek niet snel vergeet. Met deze nieuwe
productie blijven we trouw aan onze eis om onszelf opnieuw
uit te vinden, onze grenzen te verleggen en onszelf elk jaar
weer uit te dagen. Ik ben heel erg blij dat we juist met SUPERNOVA onze comeback in Nederland kunnen maken, na
een te lange afwezigheid.”
Holiday On Ice is in haar 76-jarig bestaan uitgegroeid tot ’s
werelds meest populaire ijsshow. Inmiddels bezochten meer
dan 333 miljoen mensen een van de shows. Mis het niet!
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12 t/m 15 november Zwolle
19 t/m 22 november Maastricht
26 t/m 29 november Groningen
10 t/m 13 december Amsterdam

VERZORGD MET:
- entree 3e rang
Meerprijs 2e rang € 5,- pp, meerprijs 1e rang € 15,- pp.
Vertrek en thuiskomst in overleg.
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VANAF 25 PERS. € 65,00 PP
VANAF 35 PERS. € 57,50 PP
VANAF 45 PERS. € 53,50 PP

KERSTSFEER EN LIGHT FESTIVAL
AMSTERDAMSE GRACHTEN

nieuw

naast is er in de stad natuurlijk al veel te zien op het gebied
van Kerstversieringen en uitnodigende etalages. U gaat al dit
moois zien vanuit de touringcar en vanuit een rondvaartboot
die speciaal voor uw gezelschap is gereserveerd en die speciaal langs de kunstwerken van het Light Festival vaart. Het
diner is bij De Zoete Inval in Haarlemmerliede waar u eerst
gaat smullen van een heerlijk diner in een prachtig versierde
Kerst entourage.

van eind november tot half januari
Het Amsterdam Light Festival is inmiddels een traditie
geworden. Gedurende de donkerste tijd van het jaar is de
historische Amsterdamse binnenstad het decor van een
licht- en waterfestival. Kunst en lichtsculpturen van verschillende kunstenaars brengen veel sfeer en gezelligheid. Daar-
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VERZORGD MET:
- stadstoer Amsterdam
- rondvaart Amsterdamse grachten
- 3-gangen diner
Vertrek: 14.30 uur. Thuiskomst: 21.00 uur.

VANAF 25 PERS. € 46,00 PP
VANAF 35 PERS. € 37,50 PP
VANAF 45 PERS. € 32,50 PP

WINTERFAIR IN DICKENSSTIJL
OP DE VELUWE
26 en 27 november, 2, 3 en 4 december 2020
U gaat terug naar het Engeland van 1850. In de Beeldentuin
van Garderen vindt namelijk een gezellige winterfair plaats
in Dickensstijl. U komt personages tegen uit de boeken van
Dickens en er zijn optredens van verschillende koren. U ziet
oude ambachten en de sfeer wordt verhoogd met vuurkorven
en de geur van gepofte kastanjes. Er zijn meer dan 70 verlichte tenten, kraampjes en stands met inspirerende producten.
In het hoofdgebouw ziet u verschillende stijlkamers en als u
vermoeid bent kunt u in de lunchroom De Rozentuin genieten
van iets lekkers.
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VANAF 25 PERS. € 45,00 PP
VANAF 35 PERS. € 37,50 PP
VANAF 45 PERS. € 32,50 PP

KERSTLICHTJES IN ROYAL DEN
HAAG
Dit arrangement is mogelijk vanaf 14 t/m 23 december.
Vanaf 14 december brengt de Royal Christmas Fair op het
schilderachtige Lange Voorhout bezoekers in de ultieme
Kerstsfeer met twinkelende lichtjes, warme chocolademelk en
bekende Kerstliederen. Passend bij Den Haag als woon- en
werkplaats van de koning en de koningin heeft de Kerstmarkt

VERZORGD MET:
- 3 soorten stamppot
- entree winterfair
- Veluwe toertje
Vertrek: 10.00 uur. Thuiskomst: 17.00 uur.

het thema “Koninklijk en Internationaal”. Natuurlijk laten we
de mogelijkheid niet onbenut om een mooie lichtjestoer door
de residentie te maken langs o.a. de verlichte hofvijver. De
lunch is gereserveerd bij een leuk restaurant aan de boulevard van Scheveningen met uitzicht op zee.
VERZORGD MET:
- koffietafel met soep
- bezoek Royal Christmas Fair
- lichtjestoer Den Haag
Vertrek: 11.00 uur. Thuiskomst: 19.00 uur.
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132

VANAF 25 PERS. € 39,50 PP
VANAF 35 PERS. € 32,50 PP
VANAF 45 PERS. € 29,50 PP

KERSTMARKT IN DE
ORCHIDEEËNHOEVE
Dit arrangement is mogelijk van 7 t/m 23 december.
Slenteren langs feestelijke kraampjes met allerlei artikelen.
En passant toekijken hoe hobbyisten, ambachtslieden en
kunstenaars hun creaties vervaardigen. Ziedaar een summiere
opsomming van hetgeen u bij de Kerstmarkt in de Orchidee-
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VANAF 25 PERS. € 49,50 PP
VANAF 35 PERS. € 43,50 PP
VANAF 45 PERS. € 39,50 PP

KERSTKRIBKES IN KEVELAER
Wilt u eens naar een heel bijzondere Kerstmarkt? Ga dan mee
naar de kribkesmarkt in Kevelaer, de bekende bedevaartsplaats. Op de markt treft u een echte levende Kerststal met
daarom heen kraampjes met een heel bijzonder aanbod. U
vindt namelijk alles, maar dan ook alles wat te maken heeft
met Kerststallen. Echt een aanrader. Om er helemaal een
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VANAF 25 PERS. € 59,00 PP
VANAF 35 PERS. € 49,50 PP
VANAF 45 PERS. € 45,00 PP

KERSTSTAL HEILIG LANDSTICHTING
ovb van 20 december t/m 5 januari

In Orientalis in Heilig Landstichting staat de grootste kerststal
in miniatuur van Europa opgebouwd. Het tafereel telt ruim
100 vierkante meter met meer dan 1.800 mens- en dierfiguren. Het diorama vertelt het hele kerstverhaal, van de
aankondiging van de geboorte van Jezus tot aan de vlucht
naar Egypte. Je dwaalt al kijkend langs Bethlehem, Nazareth,
het meer van Galilea, Egypte en de woestijn, waar je de drie

135

VANAF 25 PERS. € 61,50 PP
VANAF 35 PERS. € 52,50 PP
VANAF 45 PERS. € 46,00 PP

KERSTSFEER OP ’T OUDE
PLATTELAND
In het Brabantse St. Willebrord staat een leuke bezienswaardigheid: ’t Oude Platteland, waar u een kijkje gaat nemen in
het leven rond 1900 met betrekking tot wonen en werken op
het platteland. Dat moet u ruim zien, want u maakt kennis
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ënhoeve te wachten staat. Maar ook de showtuinen zijn niet
te versmaden. Tot aan de nok toe en overal staan en kruipen
de meest exotische planten in een schitterende omgeving.
Nieuw is de zwevende bloementuin, een wonderbaarlijke
bloemenbeleving naar Japans voorbeeld. Dit arrangement
kan worden uitgebreid met een diner in Kerstsfeer in de
Orchideeënhoeve of op een andere locatie. Informeer bij ons
naar de mogelijkheden.
VERZORGD MET:
- koffie en gebak
- entree Orchideeënhoeve
- bezoek kerstmarkt
Vertrek: 13.00 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.

feestelijk uitstapje van te maken, pauzeren we ’s morgens
in de Kerstwereld van Intratuin in Malden en kunt u bij Van
Der Valk in Cuijk smullen van de heerlijke gerechten van het
lunchbuffet met ook een aantal warme gerechten.
VERZORGD MET:
- koffie en gebak
- bezoek Intratuin
- uitgebreid lunchbuffet
- bezoek Kerstmarkt Kevelaer
Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.

koningen kunt vinden. Het diorama heeft een unieke opstelling met veel oog voor detail. Er zijn voor –en oud christelijke
volkswijsheden en symbolieken maar ook veel humoristische
tafereeltjes in verwerkt. De beeldjes uit het kerstdiorama komen uit Italië, Spanje, Duitsland, Oostenrijk en Nederland en
zien er levensecht uit. Heel fraai wordt ook de mooie toerrit
die de chauffeur met u zal maken door Berg en Dal en heel
smakelijk wordt het 3-gangen diner bij Rest. Millings Centrum.
VERZORGD MET:
- 3-gangen diner buffet
- entree Orientalis
- toerrit Rijk van Nijmegen
nieuw

Vertrek: 10.00 uur. Thuiskomst: 17.00 uur.

met een woonkamer, keuken en waskamer, slaapkamer met
bedstee en kinderkribbe uit die tijd. U ziet ook verschillende
koetsen en werktuigen. Passend in de tijd van het jaar is het
museum geheel in Kerstsfeer met een tentoonstelling van 128
verschillende Kerststallen. Leuk hoor!

- koffie en gebak
- 3-gangen diner met organist
- entree ’t Oude Platteland
- Brabant toertje
Vertrek: 09.00 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.

VERZORGD MET:
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PRIJS OP AANVRAAG

talloze Kerststallen in de nostalgische dorpen in het zuiden
van Limburg en de grensstreek.
Tijd en programma in overleg.

KERSTSTAD VALKENBURG
Het sprookjesachtige Valkenburg is dé Kerststad van
Nederland. Er zijn tal van activiteiten, waar wij in overleg
met u een leuk programma kunnen samenstellen. In de
Gemeentegrot is de alom bekende Kerstmarkt en in de
Fluweelengrot is er naast de Kerstmarkt ook nog een
Christmas Story waar het Kerstverhaal door adembenemende
zandsculpturen met bijpassende muziek tot leven komt. Maar
niet alleen in de grotten is het Kerst, want buiten is er Santa’s
Village met leuke kraampjes. Ook een aanrader is om met een
gids in de touringcar een zgn. “kribkestoer” te maken langs de
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VANAF 25 PERS. € 59,50 PP
VANAF 35 PERS. € 49,50 PP
VANAF 45 PERS. € 46,50 PP

KERSTSTUKJE MAKEN BIJ DE
KLOMPENMAKER
Klompenmakerij Den Dekker is al jaren een geliefde bestemming voor onze uitstapjes. De locatie is knus en de gastvrije
ontvangst van Peter den Dekker zorgt altijd voor een gezellige
sfeer. Zijn demonstratie klompen maken is zowel humoristisch als interessant. In de maand december heeft Peter een
extra leuk programma. Na de lunch krijgt u een klomp en
daarin mag u zelf een leuk kerststukje maken. U krijgt natuurlijk begeleiding en tips zodat u met de kerstdagen thuis een
mooi stukje heeft staan waarbij u terug kunt denken aan een
fijne dag uit.
VERZORGD MET:
- koffie met wat lekkers
- demonstratie klompen maken
- koffietafel met soep
- kerststukje maken voor thuis

nieuw

Vertrek: 09.00 uur. Thuiskomst: 16.40 uur.
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VANAF 25 PERS. € 49,50 PP
VANAF 35 PERS. € 41,50 PP
VANAF 45 PERS. € 37,50 PP

GOUDA BIJ KAARSLICHT

boom voor het historische stadhuis worden ontstoken en van
het bordes het Kerstevangelie wordt voorgelezen. Tussen de
middag wordt een heerlijk diner in Kinderdijk geserveerd en
in Gouda pauzeren we van 15.30 tot 21.00 uur, zodat u niets
hoeft te missen. Voor deze tocht dient u wel goed ter been te
zijn en niet op te zien tegen een stukje wandelen.

De “kaarsenstad” Gouda doet eenmaal per jaar zijn naam eer
aan. De St. Janskerk met de beroemde Goudse Glazen baadt
dan ’s avonds in het stralende licht van een zee van kaarsen.
Hoogtepunt is het moment dat de kaarsen in de grote Kerst-

VERZORGD MET:
- 3-gangen diner
- vrije pauze Gouda
Vertrek: 11.00 uur. Thuiskomst: 22.30 uur.

Dit arrangement is mogelijk op vrijdag 11 december
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139

PRIJS OP AANVRAAG

KERST OP EEN KASTEEL 		
Data op aanvraag

Buiten branden houtvuren in korven en grote verlichte Kerstbomen versieren de voorplaats. Kerstmis is in aantocht en
daarom opent Kasteel Middachten in De Steeg haar deuren
om iedereen te laten genieten van de echte Kerstsfeer op
het kasteel. De bibliotheek, de grote zaal en de eetkamer zijn
getooid met geurige Kerstversiering, schitterende Kerststukken
en guirlandes versieren de diverse salons. In de bijgebouwen
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is een Kerstmarkt waar orginele Kerstcadeaus en decoraties
te koop zijn. Dit uitstapje kan eventueel worden uitgebreid
met een diner. Het is ook weer mogelijk de Kerstmarkt voor
Kasteel Cannenburgh te bezoeken. Ook in Huis Doorn is een
aantrekkelijke Kerstfair. Alle kastelen zijn niet geschikt voor
rolstoelen en rollators. Nog een leuke tip: net over de grens,
vlakbij Kleef, staat Schloss Moyland met een bijzondere
Kerstmarkt die in het teken staat van de kunstnijverheid. Erg
leuk.
VERZORGD MET:
- entree kasteel
Vertrek: 13.00 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.

VANAF 25 PERS. € 43,50 PP
VANAF 35 PERS. € 36,00 PP
VANAF 45 PERS. € 32,50 PP

KERSTLICHTTOER AMSTERDAM
EN DEN ILP
Dit arrangement is mogelijk vanaf 14 december.
In december is Amsterdam op z’n mooist. Uitbundige feestverlichting en Kerstetalages houden de aandacht van de
bezoekers gevangen. Deze lichttoer brengt u er middenin. We
rijden door de straten waar we met de touringcar nog door
mogen en slaan natuurlijk ook de nieuwe wijken niet over.
We onderbreken dit feestelijke gebeuren voor de koffietafel.
Vanaf 12 december kunnen we onze route vervolgen door de
Noord-Hollandse dorpen Den Ilp en Landsmeer. Hier zijn de
lichtjesdagen waarbij het voor de bewoners een sport is wie
de mooist versierde en verlichte boerderij heeft.

- koffietafel met kroket
- stadstoer Amsterdam
- rondrit Den Ilp

VERZORGD MET:

Vertrek: 15.00 uur. Thuiskomst: 20.30 uur.
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VANAF 25 PERS. € 56,00 PP
VANAF 35 PERS. € 46,50 PP
VANAF 45 PERS. € 42,50 PP

BRABANTSE VERWENNERIJ EN
HISTORISCHE GEZELLIGHEID
Kent u Museum Dansant in Hilvarenbeek? De prachtige zaal in
Tuschinskistijl met spiegels en kroonluchters en vol histori-

sche orgels heeft menigeen al een onvergetelijke middag bezorgd. In december heeft men hier een fantastisch verwenarrangement. Na een welkomstdrankje en belegde broodjes
(kroket!) en Kerstbrood tussen de orgels, verkast u naar Soet
en Vermaeck en maakt u kennis met de kermis van weleer,
toen het nog het feest van het jaar was. Eigenaar Chris leidt
u op humoristische wijze rond langs o.a. het rad van fortuin
en het vlooientheater waarbij de inwendige mens niet wordt
vergeten: poffertjes, suikerspin, advocaat met slagroom of een
drankje en voor vertrek koffie met een Brusselse wafel uit de
salon van Victor Consael. Dit is een dikke aanrader!
VERZORGD MET:
- broodjeslunch
- entree museum met rondleiding
- verwenmiddag met lekkernijen
1x in/uitstappen
Vertrek: 10.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.
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VANAF 25 PERS. € 25,00 PP
VANAF 35 PERS. € 19,50 PP
VANAF 45 PERS. € 17,50 PP

MIDDAGJE KERSTDORP IN EEN
TUINCENTRUM
Een uitkomst! Zo pal voor de komende feestdagen per bus
inkopen doen. Het Tuincentrum Overvecht is in december
omgetoverd in een heus Kerstdorp. Niets is aan het toeval overgelaten. Uit talloze landen zijn allerhande artikelen
bijeengebracht. Werkelijk het mooiste wat er op dit gebied te
koop is. En al koopt u helemaal niets dan zult u ongetwijfeld
met volle teugen genieten van de sfeervolle Kerstentourage,
want die alleen al is een bezoek waard. Informeer ook eens
naar de mogelijkheden voor andere tuincentra zoals De Boet
in Hoogwoud of Intratuin in Duiven die regelmatig in de prijzen vallen bij de verkiezing van het mooiste tuincentrum.
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VANAF 25 PERS. € 58,50 PP
VANAF 35 PERS. € 48,50 PP
VANAF 45 PERS. € 45,00 PP

VERZORGD MET:
- koffie en gebak
- entree Kerstdorp
1x in/uitstappen
Vertrek: 13.00 uur. Thuiskomst: 17.30 uur.

KAARSJESAVOND IN DE
ORCHIDEEËNHOEVE
Dit arrangement is mogelijk op 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22 en 23 december.
De tuinen baden in het licht van honderden kaarsen en
lampionnen. Door het kaarslicht wordt dit tropische gebeuren
ook nog eens met een romantisch tintje overgoten. Geniet
ervan! Maar eerst gaan we in Tollebeek smullen van een
uitgebreid koud/warm buffet met o.a. tomatensoep, salades,
rauwe ham met meloen, visschotel, zoute haring, stokbrood
met kruidenboter, varkensmedaillons in roomsaus, kip in
zoetzure saus met ananas, goulash, nasi, groente en aardappelgarnituur en een donut gevuld met ijs en aardbeien. Als
alternatief is het ook mogelijk om eerder te vertrekken en dan
langer in de Orchideeënhoeve te verblijven. U gebruikt dan ter
plaatse koffie met Apfelstrudel en later een 3-gangen diner en
de deelnemers ontvangen bij vertrek een orchidee. De meerprijs bedraagt in dat geval € 15,- pp.
VERZORGD MET:
- koud/warm buffet
- entree Orchideeënhoeve
Vertrek: 14.00 uur. Thuiskomst: 22.00 uur.
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VANAF 25 PERS. € 57,50 PP
VANAF 35 PERS. € 47,50 PP
VANAF 45 PERS. € 43,50 PP

BASILIEK OUDENBOSCH
Reeds van verre is de basiliek van Oudenbosch te zien.
Wanneer u die basiliek binnen stapt zult u nog meer onder
de indruk zijn. De architectuur en het rijkversierde interieur
laten u denken dat u in de 16e eeuwse Sint-Pietersbasiliek
in Rome bent. Pastoor Hellemons heeft opdracht gegeven

voor de bouw van deze basiliek in Oudenbosch. Toen hij in
Rome studeerde was hij onder de indruk geraakt van een van
de grootste kerken ter wereld. Hij besloot daarom midden
in Brabant een verkleinde versie van de Sint-Pieter te laten
bouwen. Met een gids ontdekt u alle geheimen en achter elk
hoogtepunt schuilt een bijzonder verhaal. In de ochtenduren
maken we de koffiestop bij een sfeervol tuincentrum, waar u
de mogelijkheid heeft om een leuke kerstdecoratie te kopen.
VERZORGD MET:
- koffie en gebak
- bezoek Tuincentrum
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- koffietafel met soep en kroket
- bezoek basiliek met gids
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VANAF 35 PERS. € 10,00 PP

TIENTJESTOER
Dit uitstapje is speciaal voor bewoners van verzorgingshuizen.
Soms is een lang uitstapje een te grote opgave voor hen. Aan
de andere kant is er nog wel de behoeft om de dagen voor
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VANAF € 25,00 PP

GEZELLIGE KERSTMARKTEN IN ONS
LAND EN OVER DE GRENS
Altijd bijzonder populair zijn de Kerstmarkten aan het einde
van het jaar in binnen- en buitenland. Dat is ook geen wonder. De straten zijn prachtig versierd en romantisch verlicht,
de etalages zijn feestelijk ingericht en de geur van glühwein
uit de kraampjes van de Kerstmarkt brengen u in een fantastische stemming. Populair in ons land zijn Maastricht met
het Winterwonderland op het Vrijthof en Valkenburg met een
Kerstmarkt in de grotten. Zoekt u het liever wat dichtbij, dan is
Eindhoven Winterstad een goede optie.
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VANAF 25 PERS. € 39,50 PP
VANAF 35 PERS. € 33,50 PP
VANAF 45 PERS. € 31,50 PP

KERSTSTALLENTOCHT BELGISCHE
KEMPEN

Vertrek: 08.30 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.

Kerst toch nog wat sfeer te proeven. We maken daarom een
leuke korte rondrit door de directe omgeving. Lekker hoog
gezeten in de comfortabele touringcar even genieten van
bekende locaties die baden in een zee van Kerstverlichting en
prachtig versierde Kerstetalages.
VERZORGD MET:
- rondrit in uw omgeving
Vertrek: 18.30 uur. Thuiskomst: 20.30 uur.

Net over de grens in Duitsland zijn er ook talloze mogelijkheden. Van oudsher is Düsseldorf populair met de chique
Königsallee. Ook Aken en Essen zijn makkelijk bereikbaar en
daar kunnen we met de touringcar in het centrum komen. Een
stukje verder rijden is Keulen, maar een Kerstmarkt aan de
voet van de machtige Dom is natuurlijk een aparte ervaring.
Wilt u geen risico lopen met het weer dan is het Centro in
Oberhausen een goede keus, want dit overdekte winkelcentrum is een van de grootste van Europa.
Ook bij onze zuiderburen in Antwerpen en Brussel is het
nodige te beleven. Heeft u te weinig mensen voor een “eigen”
bus? Informeer dan naar de mogelijkheden om in te schrijven
op onze eigen dagtochten op diverse data.
VERZORGD MET:
- bezoek Kerstmarkt
Tijden van vertrek en thuiskomst in overleg.

ingericht, bekijken. De gids die ons hierbij vergezelt weet ze
allemaal feilloos te vinden zodat u niets van deze eeuwenoude traditie zult missen. Onnodig te vertellen dat hij u uitgebreid over deze traditie zal informeren. Speciale aandacht zal
die dag worden geschonken aan de grootste Kerststal van de
Antwerpse Kempen en het befaamde Kerstdorp in Lommel.

Dit arrangement is mogelijk van 19 december t/m 3 januari.

VERZORGD MET:
- koffietafel met soep en kroket
- Kerststallentocht met gids

Nadat we genoten hebben van een koffietafelbuffet compleet
met soep en kroket gaan we tijdens een rondrit door de Kempen de Kerststallen, die daar sinds mensenheugenis worden

Vertrek: 10.00 uur. Thuiskomst: 18.00 uur.
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PRIJS OP AANVRAAG

KERSTMARKT IN OUD KAMPEN
zaterdag 19 en zondag 20 december 2020

De toch al sfeervolle binnenstad van Kampen verandert in
december 2020 weer in een groot openluchttheater wanneer

60

de 20e editie van Kerst in Oud Kampen van start gaat. Een
tweedaags straattheaterfestival dat ieder jaar veel bezoekers
trekt. Van historische doorkijkjes naar een ver verleden tot aan
persoonlijke ontmoetingen met de personages uit Charles
Dickens’ kerstverhalen. Geniet van de kerstmarkt, de straattheateracts, Anton Pieck tafrelen, de levende standbeelden,
de optredens op de podia met diverse musicalacts, de etalageacts, en nog veel meer.
Programma en tijden in overleg
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EINDEJAARS UITSTAPJE

bariton en Sef Thissen in een vertolking vol glans en ‘Wiener
Schmalz’. Natuurlijk zal het onsterfelijke repertoire van o.a.
Strauss en Lehár rijkelijk vertegenwoordigd zijn. Dansers van
het Charkov Staats Ballet gaan deze heerlijke muziek met hun
ballet omlijsten.
Een feest der herkenning, geheel in de traditie van gouden
operettestad Wenen!

diverse data

Programma en tijden in overleg
Beleef het ultieme Kerstgevoel! Aan het einde van het jaar
zijn er weer tal van voorstellingen en uitvoeringen. Een kleine
greep uit de mogelijkheden:
* Kerstconcerten in de Doelen Rotterdam
Vanaf 13 december vinden er weer tal van geweldige concerten plaats in De Doelen in Rotterdam, met voor ieder wat wils.
Er wordt gestart met A Christmas Carol Concert en daarna zijn
er op diverse data nog optredens van o.a. Deo Cantemus,
Westlands Mannenkoor maar ook van de Nederlandse Bachvereniging. Kortom afwisseling genoeg en er zijn altijd wel
concerten bij die bij u in de smaak zullen vallen. Een sfeervol
uitje om op feestelijke wijze het jaar uit te luiden.
Programma en tijden in overleg
* Wien Bleibt Wien
diverse data tussen 14 december en 20 januari
Een warm bad in de koude wintermaanden, waar zowel oud
als jong zich graag in onderdompelt! Hét programma met
louter hoogtepunten van de onbetwiste grootmeesters van
de Weense operette zal rondom de feestdagen wederom een
feest der herkenning zijn, waar een steeds groeiend publiek
de weg naar vindt. De optredens vinden plaats op verschillende data en op verschillende locaties.
Men heeft een geheel vernieuwd programma met pareltjes
uit het operette-repertoire. De uitvoering is in handen van het
virtuoze Habsburgs Strauss Orkest, de ‘ongekroonde koningin van de Nederlandse operette’ sopraan Wilma Bierens en

* Het Sprookjesverhaal van de Notenkraker
diverse data tussen 14 december en 29 januari
De Notenkraker is een prachtige klassieke uitvoering met
ballet die de harten van jong en oud zal veroveren. De fabuleuze muziek van Tsjaikovski die live wordt uitgevoerd door
een groot orkest, de virtuoze danspartijen, het schitterende
core de ballet en het decor maken dit prachtige ballet tot een
magisch kerstfeest voor jong en oud.
De Notenkraker vertelt het verhaal van het meisje Clara en de
betoverende notenkrakerpop. Op kerstavond ontvangt zij een
notenkrakerpop. In haar droom komt deze pop tot leven en
verandert in een prins. Clara en de prins worden al snel verliefd op elkaar. Hun liefde komt in gevaar door de gevreesde
Muizenkoning. Hij tovert de prins in een levende Notenkraker.
In het gevecht met de Muizenkoning Clara en De Notenkraker
beleven zij spannende avonturen.
Het sprookjesverhaal De Notenkraker wordt uitgevoerd door
Charkov City Opera & Ballet. Het gezelschap, afkomstig uit
Charkov, maakt onderdeel uit van een van de oudste theaters
uit de voormalige Sovjetunie en de Oekraïne. Al sinds 1874
worden hier producties gemaakt en getoond in de bekende
traditie van Oost-Europa. Maar liefst 700 mensen zijn werkzaam, waaronder de artiesten, decorbouwers, kostuumontwerpers, kleermakers, (ballet)schoenmakers. Deze mensen
achter de schermen zorgen ervoor dat de voorstelling tot in
de details is verzorgd.
Programma en tijden in overleg

Organiseert u ook wel eens een meerdaagse reis? Dan bent u

ons voor een leuk arrangement! Er zijn oneindig veel moge-

bij Eemland Reizen ook aan het juiste adres. Wij hebben leu-

lijkheden. Een leuke boottocht, bezoek aan een dierentuin,

ke aanbiedingen naar hotels in bijvoorbeeld Zuid-Limburg,

een huifkartocht, een smakelijk buffet…. Alles is mogelijk.

Friesland, Drenthe of de Achterhoek. Liever naar het buiten-

Lekker informeel, jong en oud zal zich vermaken en u zit ’s

land? Geen probleem met Eemland Reizen. Wij zijn gespe-

avonds niet met de afwas!

cialeerd in reizen naar Duitsland naar de mooiste streken
zoals het Sauerland, de Moezel, de Oostzeekust, het Zwarte

Heeft u te weinig mensen om met een eigen groep op reis

Woud, de Bodensee etc. Ook voor een reis naar Blanken-

te gaan? Eemland Reizen organiseert ook dagtochten en

berge in België of Luxemburg maken wij graag een passende

mini-trips waar u alleen of met enkele kennissen voor kunt

aanbieding. Nieuwsgierig? Kijk op www.eemlandreizen.nl of

inschrijven. We vervoeren u o.a. naar de leukste musicals,

informeer telefonisch.

bloemencorso bollenstreek, zondagochtend concert etc.etc.

TIP!

Informeer telefonisch of check onze website.

Heeft u binnenkort een familiefeestje of iets anders te vieren?

U heeft een instapgelegenheid in:

Wilt u eens een keer iets anders? Wilt u die dag zelf ook ge-

Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Bussum, Hilversum, Huizen,

nieten en geen zorgen aan uw hoofd? Informeer dan eens bij

Soest, Utrecht, Weesp, Zeist
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Voor personeelsverenigingen, clubs, families en bedrijven
organiseren wij ook leuke arrangementen,
Een kleine greep uit de mogelijkheden:
- De Kerstmaand is bij uitstek de maand om met elkaar het
jaar gezellig af te sluiten met een bezoek aan de Kerstmarkten in bijvoorbeeld Maastricht/Valkenburg, Düsseldorf,
Keulen, Brugge of Centro Oberhausen. Feestelijk verlichte
straten, gezellige kraampjes en de geur van Glühwein zorgen
voor een onvergetelijke dag.
- Lekker op de lange latten in de sneeuw? U vindt bij ons tal
van arrangementen. Natuurlijk naar Winterberg in het Sauerland, met sneeuwgarantie. Wilt u niet van het weer afhankelijk zijn? Bij Snowworld in Zoetermeer en het Alpincenter
in Bottrop treft u gigantische overdekte skihallen met echte
sneeuw. Ook voor een tweedaagse reis naar het Sauerland
of een skiweekend naar de Harz bent u bij ons aan het juiste
adres.
- De Winterefteling. Wanneer de dagen korter worden en de
wind door de bomen waait, verandert de Efteling in een
sprookjesachtige wereld van twinkelende lichtjes, ijspret
en knisperende kampvuren. Maak een winterwandeling
door het feeëriek verlichte Sprookjesbos en geniet naast de
adembenemende attracties ook van de speciale winterattracties.
- In Disneyland Parijs worden dromen werkelijkheid. De
helden en heldinnen van Disney komen hier tot leven. In

Main Street waant u zich in een Amerikaans stadje van 100
jaar geleden. Vervolgens kunt u de verschillende landen
ontdekken. In Fantasyland komen de Disney klassiekers op
magische en fantasievolle wijze tot leven. In Frontiersland
ziet u hoe het wilde westen werd veroverd. In Adventureland ontdekt u een wereld vol opwinding en spectaculaire
attracties. In Discoveryland reist u vervolgens door de tijd in
o.a. de Space Mountain. De vele show en parades maken
deze droomwereld compleet. In Disneyland is elke dag een
feestdag. Informeer ook naar de mogelijkheden om de reis
uit te breiden tot een 2- of 3-daagse trip zodat u nog veel
meer tijd heeft om te genieten van de wereld van Disney.
- Avondje naar een musical. Een belevenis! Er zijn dit seizoen
weer tal van leuke mogelijkheden zoals de “evergreen” Soldaat van Oranje, de Lion King, de musical over Annie M.G.
Schmidt en natuurlijk Mamma Mia met alle grote Abba hits!
- Laat u verrassen met een gezellig feestavond met een
bijzonder thema. Wij hebben verschillende locaties waar u
gastvrij wordt onthaald op bijvoorbeeld een Middeleeuws
Totaalfeest, een Raadselachtig Moordfeest, een Heksen
Spektakel of de Nacht van Rosse Polle. Of laat u opsluiten
in Alcatraz! Al deze avonden zijn inclusief eten en drinken.
Succes is verzekerd!
- Vindt u een dag te kort? Informeer dan eens naar onze
minitrips. Wat dacht u van twee, drie of meer dagen naar
Swinging Londen? Met de Big Ben, de Tower en shoppen in
Oxford Street of Harrod’s. Mehr Lust auf Berlin? De Brandenburg Tor, de Reichstag wachten op u! Laat de tijden van
Marlene Dietrich herleven. Lichtstad Parijs kan natuurlijk
ook. Met de Eifeltoren, het Louvre of de Moulin Rouge...

Eemland Reizen beschikt over het Keurmerk Touringcarbedrijf, het kwaliteitslabel voor veilig en
milieubewust vervoer per touringcar. Tevens zijn wij ISO 9001 gecertificeerd.
Jaarlijks worden wij gecontroleerd of wij voldoen aan de strenge eisen op het gebied van technisch
onderhoud van de touringcars, strikte naleving rij- en rusttijden en kwalificatie en rijvaardigheid van de
chauffeurs. U bent er dus van verzekerd dat u veilig op stap gaat!
Kijk voor meer informatie ook op www.sktb.nl
Hoewel deze documentatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld zijn wij niet aansprakelijk voor onjuistheden en zetof drukfouten.
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Heeft u zelf al een programma samengesteld en wenst u alleen een touringcar te huren? Dan bent u bij ons ook aan het
juiste adres. Eemland Reizen heeft voor ieder gezelschap de
juiste touringcar. En door de samenwerking met Koninklijke
Beuk kan ook het gehele wagenpark van Beuk ingezet worden
op uw groepsreis.
Minibus
Denk hierbij aan een 17-persoons minibus voor een kleiner
gezelschap, maar ook voor locaties die lastiger bereikbaar
zijn, zoals de Amsterdamse grachten of andere historische
binnensteden of pittoreske dorpjes
Standaard touringcar
Onze luxe touringcars zijn standaard voorzien van comfortabele fauteuils, toilet, airconditioning, koffiebar en audio visuele apparatuur om muziek te luisteren of films af te spelen. De
touringcars zijn ingericht voor 50 of 63 passagiers.
Rolstoeltouringcar
Ook rolstoelvervoer regelen wij voor u. Onze rolstoeltouringcars maken de instap via een liftplateau mogelijk voor
rolstoelgebonden deelnemers. Ook passagiers die niet meer
zo gemakkelijk via de trap instappen kunnen hier gebruik van
maken. De eigen rolstoel wordt veilig vergrendeld. Tevens zijn
er in deze touringcars voldoende zitplaatsen beschikbaar voor
mobiele passagiers.

VIP
Wilt u superdeluxe op pad, dan zetten wij een VIP touringcar
in op uw groepsreis. In de gezellige zitjes met tafeltjes en de
ruime rondzit achterin reist u gegarandeerd chique naar uw
bestemming. Desgewenst regelen wij een hostess of een gids.
Ook dagverse hapjes en drankjes kunnen aan boord geserveerd worden.
Dubbeldekker
Bij Beuk noemen ze het ‘De grote jongens’, de dubbeldekkers.
Imposante touringcars waarin, verdeeld over twee verdiepingen, luxe fauteuils zijn opgesteld voor maar liefst 89 personen. Uiteraard zijn ook de dubbeldekkers voorzien van toilet
en alle gebruikelijke faciliteiten om uw reis zo aangenaam
mogelijk te maken.
Zorgeloos, veilig en milieubewust
Reizen per touringcar is zorgeloos, veilig en milieubewust. U
heeft geen parkeerproblemen, uw chauffeur weet de route
en u geniet onderweg van het gezelschap en het uitzicht. Uit
onderzoek blijkt dat de touringcar het veiligste vervoermiddel
is op de weg. Daarnaast kiest u ook nog eens milieubewust,
want de touringcar heeft per passagier de laagste uitstoot van
CO2 van alle voertuigen met een brandstofmotor.
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Wist u dat we ook een folder hebben voor
meerdaagse buitenlandse groepsreizen?
Vraag ‘m nu aan!
Bel ons voor de mogelijkheden...

EEMLAND REIZEN
Nieuwe Havenweg 73
1216 BN HILVERSUM
64

Telefoon (035) 623 42 47
www.eemlandreizen.nl
e-mail: info@eemlandreizen.nl

grafisch onwerp en realisatie: WarmGrijs.nl

Op onze dienstverlening zijn de Algemene Vervoer- en Reisvoorwaarden
van K.N.V. Busvervoer van toepassing zoals gedeponeerd op 17 maart 2017
onder nr. 18/2017 ter griffie van de Rechtbank te ’s-Gravenhage. Op uw
verzoek worden deze voorwaarden kosteloos aan u toegezonden.

