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Opstapplaatsen van Vijftig plus. 
Nieuw Vennep Westerdreef bij de Westerkim. 

Hoofddorp burg van Stamplein, bij bushalte D.vd Broek  brievenbus, 

bij busbaan, Marga Klompésingel 

Hillegom  Groot Veenenburg 

Heemstede  bushalte Bibliotheek op de Dreef 

Haarlem, 
- Rijksstraatweg, bushalte Reviusstraat                                                  
- Rijksstraatweg, bushalte Marsmanplein 
- Pijnboomstraat, Schoterweg, bushalte 
- Reinaldahuis, L. Springerlaan 
- Briandlaan, Nieuw Meerwijk.                            
 
- Laan van Berlijn, Dienstencentrum.             

 
 
Oskam Reizen                                                              www.oskamreizen.nl 
Bramerveld 36                                                            telefoon: 0252 - 672727 
2151 LC Nieuw Vennep                                      mail: contact@oskamreizen.nl 



Beste mensen van Oskam Vijftig Plus. 
Februari 2017, 
Hierbij sturen wij u het gele boekje tot en met juli 2017. 
Met vriendelijke groeten Ton en José Oskam 
 

U kunt zich telefonisch opgeven via telefoonnummer:  

                                     0252-672727 
Er zijn 2 mogelijkheden de dagtocht te betalen: 

- In de touringcar, de kosten van de dagtocht in een enveloppe. Op de 
enveloppe uw naam en adres en voor wie u eventueel nog meer betaalt. 
Graag de enveloppe bij het instappen aan de chauffeur geven.  

- Na aanmelding het bedrag van de door u opgegeven dagtocht als u via een 
overschrijvingskaart betaald één maand voor vertrekdatum of via de 
computer twee weken van te voren aan ons storten op rekening 

INGbank: NL16 INGB 0006391450   

        t.n.v. Oskam Reizen, Nieuw Vennep 
Wij verzoeken u musicals, opera’s en andere voorstellingen na boeking gelijk 
over te maken. Zie de boeking- en annulering voorwaarden in het boekje bij 
Musicals en Opera’s.  

Wij sturen u ongeveer 1 week voor vertrekdatum de lijst met uw 
opstaptijd van de door u opgegeven opstapplaats. 
Als u door ziekte of dringende reden moet annuleren krijgt u het bedrag 
teruggestort. Er zijn geen kosten aan verbonden mits telefonisch bij ons is 
geannuleerd. Degene die van deze menselijke geste misbruik maakt en/of niet 
afzegt nemen wij het recht deze personen voor andere dagtochten te royeren of 
op een wachtlijst te plaatsen. Bij annulering op de dag zelf  zijn wij soms 
genoodzaakt  eventuele door berekende kosten van bv een restaurant, en/of 
vooruit betaalde entreegelden in rekening te brengen. Voor dagtochten naar een 
musical of show gelden andere voorwaarden in verband met de reeds betaalde 
entreekaarten, zie daarvoor de vermelding bij de dagtocht.  
Indien een dagtocht vol is kunnen wij u op een reservelijst plaatsen. Vaak 
herhalen wij de dagtocht op een andere dag of komen er plaatsen vrij bv bij 
ziekte. Indien u op de reservelijst staat vermeld bellen wij u op en kunt u alsnog 
de keuze maken of u wel of niet mee wilt gaan.                                                                                                              
Voor reizigers onder ons die o.a. zeer moeilijk ter been zijn reserveren wij op 
aanvraag een plaats in de bus. Helaas komt het voor dat er plaats reserveringen 
om andere redenen dan bovenstaand worden gevraagd. Jammer, daarom vragen 
wij, om ergernissen van medereizigers te voorkomen, voor plaats reserveringen 
een dokters verwijzing. Wij reserveren uw plaats als u bij iedere dagtocht/reis 
die u meegaat, na het toesturen van de opstaplijst, ons telefonisch een verzoek 
indient. Indien uw huisarts of andere arts geen advies wil afgeven adviseren wij 
u om, voor overleg, telefonisch contact op te nemen, telefoon 0252-672727. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 
Kennelijke fouten en vergissingen in dit programma binden onze reisorganisatie niet. De directie behoudt zich 
het recht, wijzigingen aan te brengen in de reisroute en de bijbehorende verzorging, indien hiertoe gegronde 
redenen bestaan. Door het inschrijven op één of meerdere reizen, verklaart elke passagier zonder voorbehoud, 
akkoord te gaan met deze voorwaarden. 



Nummer:  
Datum:  

Dagtochten     Prijs     Uw            
aantekeningen 

       1. dinsdag 
 7 maart 2017 

Klinkenbergdagtocht € 43,50 pp.  

       2. woensdag  
8 maart 2017 

Klinkenbergdagtocht 
          

€ 43,50 pp.  

       3. donderdag 
9 maart 2017   

Klinkenbergdagtocht   € 43,50 pp.  

       4. dinsdag  
21 maart 2017 

Windmolen beleving 
         

€ 47,50 pp.  

       5. woensdag 
5 april 2017 

Acht Zaligheden        € 52,00 pp.  

       6. woensdag  
 12 april 2017 

Van Gogh in Nuenen € 51,00 pp.  

       7. woensdag  

26 april 2017 
Beleef het Westland     € 54,00 pp.  

       8. maandag  
1  mei2017  

Bloemen mozaïeken 
        

€ 43,00 pp.  

       9. zondag  
7 mei 2017 

Zeehondenopvang          € 51,50 pp.  

   10. woensdag  
24 mei 2017  

Varen en Paarden € 55,00 pp.  

   11. vrijdag 
 16 juni 2017 

Het Swarte Paert € 56,00 pp.  

 

   12. vrijdag  
23 juni 2017 

Toerist in Amsterdam 
verrassing tocht 

 
€ 55,50 pp. 

 

 

   13. zondag                
2 juli 2017 

Varen van Amsterdam 
naar Harderwijk 

€ 57,00 pp.   
 

 

  14. dinsdag  
11 juli 2017 

De mooiste tuin  € 48,50 pp. 
 

 

  15. zondag  
23 juli 2017 

Bruin goud € 75,00 pp. 
 

 

       16. zondag 
  26 maart 2017 

Opera Pietje € 49,50 pp.  

       17. vrijdag 
  28 april 2017 

Vuile Huichelaar € 47,00 pp.  

       18. vrijdag 
  5 mei 2017 

Ciske de Rat € 79,00 pp.  

       19. vrijdag en 
zaterdag 29 en 30 
  september 2017 

Tweedaagse reis,       
50 jaar Volendamse 
palingsound   

€ 185,00 pp.  € 25,00 pp.                
1 pers.kamer 
toeslag 

 



1. Klinkenbergdagtocht                                                                                                     

Dinsdag 7 maart 2017 € 43,50 pp.                                                      
Inclusief 2 x koffie/thee met ?, rondrit met ?, winterpot, excursie en koffie met ? 

Ieder jaar herdenken we wijlen Jacques Klinkenberg met een dagtocht 
voor een speciale prijs. Jacques Klinkenberg is jaren geleden Vijftig 
Plus gestart omdat hij vond dat ouderen gezellig uit moesten kunnen 
gaan en niet de dupe moesten worden van allerlei ‘politieke’ praat en 
beslissingen. Hij had gelijk !                                                                                        
Na zijn overlijden hebben wij het overgenomen. Langzamerhand is Vijftig Plus 
uitgegroeid tot een grote groep reizigers. Gelukkig nog steeds met de gezelligheid en 
enthousiaste mensen voor wie Jacques Klinkenberg het ooit heeft opgezet. We 
denken weer een leuk programma te hebben bedacht. Degene die met ons mee zijn 
geweest met de meerdaagse reis naar Nunspeet hebben één gedeelte van de dag in 
de kop van Noord Holland mee gemaakt en waren wild enthousiast. Thuiskomst rond 
18.00 uur. 

2. Klinkenbergdagtocht                                                                                                     

Woensdag 8 maart 2017 € 43,50 pp.                                                      
Inclusief 2 x koffie/thee met ?, rondrit met ?, winterpot, excursie en koffie met ? 

Zie omschrijving dagtocht 1  

3. Klinkenbergdagtocht                                                                                                     

Donderdag 9 maart 2017 € 43,50 pp.                                                      
Inclusief 2 x koffie/thee met ?, rondrit met ?, winterpot, excursie en koffie met ? 

Zie omschrijving dagtocht 1  

4. Windmolen belevingscentrum                                                                                                     

Dinsdag 21 maart 2017 € 47,50 pp.                                                      
Inclusief 2 x koffie/thee met appelgebak en bezoek, 

koffietafel met gehaktballetjes, rondrit met gids, consumptie. 

Bij Urk staan de grootste windmolens van Europa, hier kun je normaal gesproken niet 

komen, maar de familie Renne kan dat wel. Het informatie centrum is gevestigd op 

hun boeren bedrijf. Hier is een sfeervolle ontvangstruimte, waar u wordt ontvangen 

met twee kopjes koffie of thee met huisgemaakte appeltaart. Boerin Renne schreef 

zich ooit in voor de wedstrijd om het windmolen informatiecentrum in de Noord-Oost 

Polder te mogen gaan realiseren, en hun plan is het geworden.  Een waar 

belevingscentrum. Een gids maakt met u een unieke tocht, langs de draaiende 

windmolens, op wegen waar de touringcar anders niet mag komen. Teruggekomen 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfnrKBgNnRAhXIAxoKHeI6CY4QjRwIBw&url=http://www.christenunieurk.nl/nieuw/page51/page39/files/archive-apr-2009.html&bvm=bv.144686652,d.d2s&psig=AFQjCNFO4B6UKbmA0ysSY1TLJjXE2ICymA&ust=1485286050438093


van deze interessante rondrit wordt u een koffietafel met ‘gehaktballetjes eigen 

rundvlees’ geserveerd bestaande uit gesorteerde,- krenten- en luxe bolletjes met bio-

vleeswaren, jong belegen kaas van hun weidekoeien en verschillende smaken jam, 

stroop, roomboter, warme gehaktballetjes van eigen rundvlees, fruit, twee kopjes 

koffie/thee en een glas melk of karnemelk. 

In de middaguren rijdt de chauffeur via Bant, Lemmer, Balk door het Gaasterland naar 

Hindeloopen. U heeft de gelegenheid het dorpje te bekijken. Bij restaurant Sudersee in 

Hindeloopen krijgt u een consumptie (geen sterke drank) aangeboden. Thuiskomst 

rond 18.30 uur. 

5. Acht Zaligheden                                                                                                     

Woensdag 5 april 2017 € 52,00 pp.                                                      
Inclusief 2 x koffie/thee met appelflap, rondtour 

gids, lunch met Belgische specialiteiten, entree 

museum, koffie met vlaai. 

De Acht Zaligheden is een verzamelnaam voor acht dorpen in de streek De Kempen, 
in de provincie Noord-Brabant. De eerste stop van deze dagtocht is bij de 
Spoordonkse Watermolen in Oirschot. Hier zijn cultuur, natuur, inspiratie, culinair 
genot en totale ontspanning prachtig met elkaar verbonden. U gaat er van genieten en 
gebruikt in het restaurant twee kopjes koffie of thee met een vers gemaakte appelflap. 
Via een mooie route wordt het Kempenmuseum De Acht Zaligheden in Eersel bereikt. 
De gids stapt op de bus voor een prachtige rondtour door de Brabantse Kempen. In 
Turnhout wordt u een lunch met Belgische specialiteiten, diverse broodsoorten, 
krentenbrood en kaas met onbeperkt koffie of thee geserveerd. De rondtour stopt bij 
het museum de Acht Zaligheden. Na een welkomstpraatje, gevolgd door een 
informatieve film (ca. 12 minuten) kunt u zelf het museum ontdekken. Een kopje koffie 
met vlaai wordt u daar aangeboden. 
Iedereen krijgt een pentekening als herinnering aan het bezoek van de Acht 
Zaligheden mee naar huis. 

6. Van Gogh in Nuenen en Paling in Moergestel                                                                                                     

Woensdag 12 april 2017 € 54,50 pp.                                                      
Inclusief 2 x koffie/thee met appeltaart, entree museum 
met rondrit gids, broodjeslunch met soep, bezoek 
palingkweker 
  
In het museum Vincentre hoort u de verhalen over 
Vincent van Gogh en leest u zijn verhalen over Nuenen, 
toen hij hier woonde en werkte van 1883 tot 1885. U leert hem kennen als mens en u 
ziet zijn ontwikkeling tot wereldberoemd kunstschilder. U wordt ontvangen met twee 
kopjes koffie of thee met appeltaart en krijgt een korte film te zien over van Gogh’s tijd 
in Nuenen. Hierna kunt u Vincentre met wisselende exposities over de familie van 
Gogh in Nuenen bekijken. Vervolgens gaat u  met een gids voor een rondtour met de 
bus naar buiten. U bekijkt vele locaties die aan Van Gogh herinneren ook een aantal 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihquTwp9vRAhVMiRoKHaMQAMwQjRwIBw&url=http://www.vangoghlocations.com/&psig=AFQjCNGFdbP7po09uRf91Bsw0CqALq0lbA&ust=1485365504161662


die ooit door hem zijn geschilderd of geschetst.                                                                                                                 
De lunch die u geserveerd krijgt bestaat uit seizoens soep, 2 broodjes met diverse 
vleessoorten en kaas met koffie of thee.                                                                                                                         
In de middaguren bezoekt u palingkwekerij rokerij Reijrink in Moergestel. Hierbij wordt 
u ontvangen met een kop koffie en krijgt u een korte uitleg over de paling. Daarna 
wordt een bezoek gebracht aan de kwekerij en rokerij, waar alle aspecten van het 
palingkweken en roken worden bekeken. Tussendoor wordt u nog getrakteerd op een 
toastje met paling. Na afloop van de excursie is het mogelijk om paling te kopen in de 
eigen winkel van het bedrijf. Thuiskomst rond 18.30 uur. 

7. Beleef het Westland                                                                                                     

Woensdag 26 april 2017 € 54,50 pp.                                                      
Inclusief 2 x koffie/thee met appelgebak, entree museum, 

koffietafel met kroket, rondvaart en consumptie 

Het Westland heeft internationale bekendheid gekregen 

als wereldcentrum voor de glastuinbouw. In dit 

arrangement krijgt u uitleg hoe vanuit het pionieren in de 19e eeuw een sector is 

ontstaan die zeer innovatief is. In de ochtend brengt u een bezoek aan het Westlands 

Museum, u krijgt twee kopjes koffie of thee geserveerd met appelgebak en waar u 

middels een rondleiding de historie van de streek uitgelegd krijgt. Werkelijk prachtig is 

de historische tuin, waar u zich in een andere tijd waant. Het geeft perfect een 

tuinbouwbedrijf weer van de eerste helft van de vorige eeuw. Na een stevige 

Westlandse lunch bezoekt u in de middag de streek op een bijzondere manier: 

namelijk op een echte Westlandse boot, een zogenaamde ‘schuit’.  

Een moderne variant, voorzien van een flexibele opbouw in verband met lage bruggen.  

Deze kan open, afhankelijk van het weer en uw wensen. U vaart inclusief een drankje, 

over eeuwenoude boezemwateren en ziet vanaf het water hoe de streek zich heeft 

ontwikkeld tot de innovatieve glazen stad van tegenwoordig.                                   

Thuiskomst rond 18.00 uur. 

8. Bloemen mozaïeken                                                                                                      

maandag 1 mei 2017 € 43,00 pp.                                                      
Inclusief 2 x koffie/thee met gebak, koffietafel 

met kroket, rondrit met gids 

Voor twee kopjes koffie of thee met gebak 

wordt een stop gemaakt bij restaurant 

Johanna’s hof in Castricum. Hierna maakt de chauffeur een mooie route langs de kust 

met een onderbreking in Julianadorp. In de ‘bloeiende’ Floratuin kunt u een wandeling 

door de tuin of schuur maken en de prachtige soorten bolbloemen bekijken. Na dit 

bezoek wordt u in het Wapen van Holland in Anna Paulowna ontvangen met een 

heerlijke koffietafel met kroket. Na de maaltijd stapt een gids op de touringcar voor een 

mozaïeken rondrit. U geniet van de kleurrijke bloemenvelden, de vele mozaïeken, 



versierde straten en bruggen in Anna Paulowna en Breezand.                                   

Thuiskomst rond 18.00 uur.  

9.    Zeehondenopvang A Seal                                                                                                     

zondag 7 mei 2017 € 51,50 pp.                                                       
Inclusief 2 x koffie/thee met gebak, diner Schnitzel 

Stellendam entree Zeehondenopvang en Expo                                                                                        

Bij A Seal in Stellendam, worden zeehonden 

opgevangen en verzorgd. Dit zijn voornamelijk jonge 

zeehondenpups die hun moeder zijn kwijtgeraakt of 

zeehonden die gewond of ziek zijn. Wanneer de 

zeehonden weer helemaal gezond zijn worden ze 

weer vrijgelaten. Voor het zover is, doorlopen (of beter gezegd; zwemmen) de 

zeehonden een soort stappenplan. Dat gaat u bekijken bij uw bezoek aan de 

Zeehondenopvang. 

A Seal Zeehondenopvang en Expo Haringvliet zijn gelegen in een uniek stukje 

Nederland, pal naast de Haringvlietsluizen. De Haringvlietsluizen zijn onderdeel van de 

Deltaroute. De Deltaroute bestaat uit 13 Deltawerken die Nederland samen 

beschermen tegen het water. U heeft tevens de mogelijkheid de Expo te bezoeken. 

De eerste stop vanaf uw opstapplaats is restaurant de Schaapskooi in het Delftse 

Hout, voor twee kopjes koffie/thee met een gebakje. Vervolgens rijdt de chauffeur via 

een mooie route naar Stellendam. In restaurant ‘het Wapen van Stellendam’ krijgt u 

een driegangen menu ‘Schnitzel Stellendam’ aangeboden. Hierna heeft u de 

mogelijkheid de Zeehondenopvang en Expo bezoeken.                                              

Thuiskomst rond 18.30 uur. 

10. Varen op de Vecht en bezoek                 
Paarden rusthuis ‘De Paardenkamp’ 

Woensdag 24 mei 2017 € 55 ,00 pp.                                                      
Inclusief 2 x koffie/thee met gebak, vaartocht Vecht, 

pannenkoeken diner, bezoek Paardenkamp inclusief 2 

kopjes koffie of thee met cake. 

Rederij De Stichtse Vecht vaart op de Utrechtse 
Vecht. Het behoort tot de mooiste vaargebieden van 
Nederland langs statige buitenhuizen en romantische theekoepels. ’s Morgens wordt u 
ontvangen op de rondvaartboot van rederij de Stichtse Vecht met twee kopjes koffie of 
thee met gebak tijdens een anderhalf uur durende vaartocht. Na deze prachtige tocht 
brengt de chauffeur u naar pannenkoeken restaurant de Smickel in Soest. U krijgt een 
pannenkoekendiner aangeboden bestaande uit een kopje soep, een pannenkoek, 
keuze uit spek/kaas/appel/banaan/rozijn/ gember of naturel en een ijsje toe.                                                                                                                           
Stichting de Paardenkamp is het nationale rusthuis voor oude Paarden en Pony's. 
Paarden en pony’s genieten daar na hun twintigste levensjaar van een welverdiende 



oude dag. U wordt hartelijk welkom geheten door een enthousiaste medewerker van 
de Paardenkamp. Doormiddel van een korte filmpresentatie laten ze u het ontstaan 
van het kamp zien. Na een rondleiding zult u versteld staan van zoveel enthousiasme. 
Degene die mee zijn geweest met de meerdaagse reis naar Nunspeet hebben al een 
bezoek gebracht aan dit rusthuis. We waren onder de indruk zeker een bezoek waard. 
Ter afsluiting krijgt u nog twee kopjes koffie of thee met cake aangeboden.      
Thuiskomst tussen 18.00 en 19.00 uur.                                                                                                  

11. Het Swarte Paert                                                                                                     

Vrijdag 16 juni 2017 € 56,00 pp.                                                      
Inclusief 2 x koffie/thee met gebak, lunchbuffet met 

soep en kroket, rondleiding, dressuur demonstratie. 

In het centrale deel van de Friese wouden ligt 
Stoeterij Het Swarte Paert. In deze omgeving kunt u kennis maken met alle facetten 
rond het Friese paard en haar cultuur, historie, fokkerij, sport en training. Tijdens een 
rondleiding vertelt de gids hier honderduit over in het inpandige Friese paarden 
museum met klederdrachten, sjezen, arrensleden, koetsen, rijtuigen, etc.  Na de 
rondleiding volgt een leuke dressuurshow met uitleg en prachtige muziek.  Alles is 
zonder drempels en uitstekend toegankelijk. 
In Tollebeek in restaurant de Goede Aanloop drinkt u op de heenreis twee kopjes 
koffie of thee met gebak. Via de polder en Heerenveen rijdt de chauffeur naar Hemrik. 
In Stoeterij het Swarte Paert wordt u verwelkomt met een fries lunchbuffet inclusief 
soep en kroket aangeboden. Hierna krijgt u een rondleiding van ongeveer een uur en 
het Fries paard dressuur demonstratie. U heeft ook de mogelijkheid zelf de stoeterij en 
het museum bekijken. Thuiskomst tussen 19.00 en 19.30 uur.                                                                   

12. Toerist in Amsterdam, 
verrassingstocht                                                                                                   

Vrijdag  23 juni 2017 € 55,00 pp.                                                                                               
Inclusief 2 x koffie/thee met ?, rondje Mokum ?????, 

broodjes lunch met soep en kroket. 

thuiskomst rond 17.30 uur.    

13. Varen van Amsterdam naar Harderwijk of Elburg                                                                                                     

Zondag 2 juli 2017 € 57,00 pp.                                                                                 
Inclusief 2 x koffie/thee met gebak, vaartocht, koffietafel met 

soep en kroket, 1 x koffie/thee met lekkers.                                                                     

De touringcar brengt u naar het Amsterdamse bos. Daar 

scheept u in op de rondvaartboot van Rederij Randmeer 

voor een vijf uur durende vaartocht naar Harderwijk. U wordt ontvangen  met twee 

kopjes koffie en een heerlijk gebakje terwijl de boot met de tocht gaat beginnen. U 



vaart o.a. door Amsterdam, achter het Centraal Station, langs Pampus, Weesp. Met 

mooi weer kunt u op het dek genieten van het prachtige uitzicht. Voor de lunch wordt u 

een heerlijke koffietafel bestaande uit: een kopje soep, een kroket, diverse 

broodsoorten, vleeswaren, kaas, zoetwaren met twee kopje koffie of thee aangeboden. 

Later in de middag serveert men u een heerlijk kopje koffie met iets lekkers. 

Afhankelijk van de aanmeer mogelijkheden worden we in Harderwijk of Elburg 

opgehaald door de touringcar en wordt u weer naar uw opstapplaats terug gebracht.  

14. De mooiste tuin op de Veluwe                                                                                                     

Dinsdag 11 juli 2017 € 48,50 pp.                                                                   
Inclusief 2 x koffie/thee met gebak, rondrit gids, diner, 

entree Ampies tuin 

In restaurant Boschzicht in Scherpenzeel serveert 

men u twee kopjes koffie of thee met heerlijk gebak. 

Een gids komt in de bus en maakt met u een mooie 

rondtour via Amerongen naar het monument op de 

Grebbeberg. De Grebbeberg in Rhenen, in de Nederlandse provincie Utrecht, is een 

52 meter hoge heuvel die de zuidoostelijke punt vormt van de Utrechtse Heuvelrug, 

een stuwwal. Door zijn strategische ligging met zicht op de Nederrijn en op de Betuwe 

is deze heuvel historisch van groot belang. In de 18e eeuw werd vanaf hier de 

Grebbelinie aangelegd. De heuvel is vooral bekend door de Slag om de Grebbeberg in 

mei 1940. De rondtour eindigt weer bij restaurant Boschzicht voor een driegangen 

diner. Na het diner brengt u een bezoek aan Ampies tuin. Geïnspireerd door het 

Oostenrijkse landschap legde Ampie Bouw een prachtige tuin aan met meer dan 1000 

verschillende bloemen en planten. Een gedeelte van de tuin torent meer dan 15 meter 

boven ’t maaiveld uit en staat dan ook bekend als Ampies Berg in het plaatsje ’t Harde. 

Prachtige bloeiende planten worden afgewisseld met grote vijverpartijen en complete 

watervallen. Een heerlijke plek om te genieten van het mooiste dat de natuur geeft! U 

krijgt de gelegenheid om deze prachtige tuin te bezoeken. Ook een kopje koffie of thee 

wordt u aangeboden. Thuiskomst rond 18.30 uur. 

15. Op zoek naar bruin goud 

Zondag 23 juli 2017 € 75,00 pp.                                                                   
Inclusief 2 x koffie/thee met gebak, koffietafel met 

kroket, entree Veenmuseum, diner 

In het Veenpark in Barger-Compascuum, bij Emmen, komt de Drentse veenhistorie tot 
leven. U rijdt en vaart er door nostalgische dorpen en een natuurlijk hoogveengebied 
met echte turfafgraving. De bakker, de kruidenier, de klompenmaker en de turfsteker 
zijn er elke dag aan het werk. In het grootste museum van Nederland kunt u heerlijk 
wandelen. Maar als u niet zo ver wilt, of kunt lopen, dan is er voldoende "openbaar 
vervoer".  Door het museumpark lopen twee smalspoor trajecten en vele kilometers 
bevaarbaar kanaal. Beiden zijn een direct gevolg van de veengeschiedenis. Turf werd 
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per spoor en over water afgevoerd. Nu zijn de treinen en boten geschikt voor personen 
vervoer. U kunt altijd instappen, het vervoer is inbegrepen.                                                                      
In restaurant Zalkerbroek in Zalk gebruikt u op de heenreis twee kopjes koffie of thee 
met gebak. U heeft voldoende gelegenheid het Veenpark te bekijken, later in de 
middag vertrekt u weer naar uw opstapplaats. Een Drentse koffietafel met kroket wordt 
u tijdens lunchtijd aangeboden. Deze  dag sluiten we af met een heerlijk diner. 
Thuiskomst  rond 21.00 uur.                                          

Musicals/Opera/Muziek 

Bij musicals en opera’s gelden andere boeking- en annuleringsvoorwaarden dan bij de 

dagtochten. Wij verzoeken u na boeking de kosten van de musical c.q. voorstelling 

over te maken zodat wij de entreekaarten kunnen vastleggen en betalen.                                                                                                                               

Bij annulering kunnen wij helaas de kosten van toegangskaarten niet terug geven de 

overige kosten zoals vervoer wel. Wij kunnen wel proberen  voor u de kaarten te 

verkopen aan iemand die alsnog graag mee wilt gaan. Of u kunt zelf iemand zoeken 

die voor u in de plaats gaat. Tot kort voor de voorstelling kunt u ons bellen of er nog 

kaarten over zijn als u nog mee wilt gaan. Zo nodig bestellen wij kaarten bij. Als het 

een avond voorstelling betreft brengen wij u in Haarlem, Heemstede, Hillegom, 

Hoofddorp en Nieuw Vennep, indien nodig ’s avonds voor de deur van uw huis terug. 

Zodat u vanaf de opstapplaats zo laat niet naar huis hoeft te lopen. 

16. Opera Pietje                                                                                                   

Zondag 26 maart 2017 € 48,00 pp.                                                    
Inclusief een brunch, entreekaart, 1 x koffie of thee  

Kent u het radioprogramma ‘Opera Pietje’ op radio Noord-

Holland nog? De laatste uitzending van Opera Pietje was 
op zondag 3 maart 2013. Die dag was tevens het 25-jarig 

jubileum van het programma. Piet Bos (Amsterdam, 10 augustus 1936), alias Opera 
Pietje, is een specialist op het gebied van opera en belcanto. Hij werd geboren in de 

Amsterdamse Jordaan, waar hij nog steeds woont. In zijn kindertijd begon hij met het 
verzamelen van operamuziek. Hij zong bij het Amsterdams 

Operakoor, studeerde een aantal jaar muziek en kreeg 
zanglessen van Franco Bordoni, Leonard del Ferro en 

Guiseppe Pietrarelli. Daarnaast werkte hij als koopman op 
diverse Amsterdamse markten. Opera Pietje heeft in 

samenwerking met Hojotoho Operastudio een nieuwe start 
gemaakt. Met hulp van tenor en operaliefhebber René 

Martijn, een pianist, zijn brede verzameling operamuziek 
platen en gastoptredens kunt u de ‘radio’ voorstelling bijwonen en luisterend  genieten 

van prachtige opera muziek in de kleine zaal van theater Purmaryn in Purmerend. In de 
pauze wordt u een kopje koffie of thee aangeboden. De voorstelling begint om 14.30 

uur. Voor de voorstelling hebben wij een brunch gereserveerd van 11.00 uur tot 14.00 
uur in een nieuw hotel van van der Valk in Oostzaan. U geniet van het uitgebreide 



assortiment van gerechten waaronder luxe broodsoorten, diverse vleeswaren, 

kaassoorten, vis- en vleesgerechten, verrukkelijke salades en tal van koude en warme 
gerechten. Zij sluiten de brunch af met een uitgebreid dessertbuffet. Gedurende de 

brunch wordt u onbeperkt koffie, thee, melk en verschillende vruchtensappen 
geserveerd. Rond 10.00 uur halen wij u op vanaf uw opstapplaats. Thuiskomst rond 

17.30 uur. 

17. Vuile Huichelaar                                                                                                   

Vrijdag 28 april 2017 € 47,00 pp.                                                      
Inclusief 1e rang entreekaart met consumptie in de pauze, 

koffie/thee vooraf en na afloop een drankje in de touringcar. 

Wat hebben we met de meezing kersteditie van Vuile 

Huichelaar een geweldige avond gehad. Heerlijk gezongen en 

veel gelachen. Volgende keer weer, zeiden we allemaal in 

koor! Een theater vinden met voldoende goede zitplaatsen viel 

niet mee voor deze topvoorstelling. Gelukkig hebben we kaartjes kunnen reserveren 

voor de voorstelling in theater Schouwburg Velsen in IJmuiden. 

De Vijfde van Vuile Huichelaar. Hilarisch meezing-cabaret voor en door vrouwen óver 

mannen, 'We moeten praten'… als een vrouw dát zegt, maakt de man dat hij weg 
komt. Mannen. Een onuitputtelijke bron van inspiratie. Zeker voor de dames van Vuile 

Huichelaar. Saskia van Zutphen en Paulette Willems zijn toe aan hun vijfde 
meezingshow. Als ervaringsdeskundigen maakten zij jaren geleden hun eerste 

meezingprogramma speciaal voor de bedrógen vrouw. Inmiddels is de doelgroep 
verbreed want met álle vrouwen willen Saskia en Paulette hun ervaringen met het 

mannelijk geslacht delen. Zelfs met mannen !!!! Klagen, kreunen en steunen mag, 
maar om mannen kan vooral ook gelachen worden! In een ijzersterke selectie van 

klassieke en hilarische meezingliedjes, aangevuld met originele sketches, hilarische 
filmpjes en rake conferences. De Vijfde van...Vuile Huichelaar: Nú al een klassieker! 

18. Ciske de Rat                                                                                                   

Vrijdag 5 mei 2017 € 79,00 pp.                                                       
Inclusief 1e rang entreekaart en bespreekgeld, koffie/thee 

vooraf en na afloop een drankje in de touringcar. 

Danny de Munk kruipt nog eenmaal in de huid van Cis de 
Man, hiermee neemt hij afscheid van de rol van zijn leven. 
Ciske de Rat is een voorstelling die niet alleen het filmverhaal 
doet herleven maar ook laat zien hoe het Ciske vergaat als 
volwassen man. Uiteraard bevat deze musical de klassieker ‘Ik Voel Me Zo Verdomd 
Alleen’. Ciske is een Amsterdams straatschoffie. Zijn vader werkt op zee en zijn 
moeder laat Ciske ’s avonds werken in een café. Wanneer zijn vader onverwachts de 
liefde vindt bij Tante Jans lijkt Ciske eindelijk een moederfiguur in zijn leven te krijgen. 
Maar dan slaat het noodlot toe. Als Ciske’s beste vriend overlijdt en zijn moeder dat 
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belachelijk maakt, brengt Ciske haar in een vlaag van woede om het leven. Als 
volwassen man moet Cis leren te leven met die schuld en een manier vinden om een 
tweede kans in het leven te krijgen. Zal hij ooit de liefde vinden en durven te 
omarmen? Het verhaal van de musical is gebaseerd op de complete trilogie van Piet 
Bakker. De tijdloze en ontroerende oer-Hollandse musical over het jochie met zijn 
brutale streken en hart van goud. Wij hebben 1e rang kaarten in optie kunnen nemen 
in het World Forum Theater Den Haag 

19.      Twee daagse dinerhow avond, The Mon Amour Band,        
met ’50 jaar Palingsound’                                                                                           

Vrijdag 29 september t.m. 30 september 2017 € 185,00 pp, 1 persoons 

kamertoeslag € 25,00 pp.                                                                                   
koffie/thee met gebak, dinerbuffet avond inclusief drankjes met optreden Mon Amour 

band, overnachting inclusief ontbijtbuffet, diner zaterdag  

The Mon Amour Band, nadat BZN in 2006 ophield met te bestaan, besloot een groep 
ervaren muzikanten, o.l.v. BZN-drummer Jack 
Veerman, om de BZN sound te laten voortleven.  
De Palingsound is al 50 jaar een begrip in Nederland. 
Van The Cats en BZN tot Jan Smit en Nick & Simon. 
Hele generaties groeiden op met muziek van 
Volendamse bodem. De Volendamse succesformatie 
The Mon Amour Band – met in de gelederen BZN-
drummer Jack Veerman – eert daarom het 50-jarige 
jubileum. Het begon natuurlijk allemaal met The Cats, 
BZN en George Baker, maar ook Jan Smit, Maribelle, 
Nick en Simon en de 3JS zullen uiteraard niet 
ontbreken in het repertoire.  
Vrijdagavond geeft deze groep een geweldige show in 
Fletcher hotel in Rosmalen. We vertrekken vroeg in de 
middag vanaf uw opstapplaats. Onderweg gebruiken 
we twee kopjes koffie of thee met gebak. Vanaf 15.00 
uur wordt u welkom geheten in het Fletcher hotel              
’s Herthogenbosch in Rosmalen en kunt u uw kamer 
gebruiken. Rond 18.00 uur start het avond programma. 
Tijdens het uitgebreide diner buffet, zijn de drankjes 
(geen sterke drank) inbegrepen. U kunt genieten van 
deze geweldige muziekavond en heerlijke Volendamse liedjes om mee te zingen. 
Zaterdagmorgen serveert men u een heerlijke ontbijtbuffet. Hierna gaan we naar            
’s Hertogenbosch. U heeft de gelegenheid de stad te bekijken, De Sint-Jans kathedraal 
te bezoeken, gezellig te winkelen, de zaterdag markt of koffie te drinken.(met Bossche 
Bol !!!!) Rondom middaguur verlaten we de stad en rijden richting de opstapplaatsen. 
Onderweg gebruiken we nog een heerlijk drie-gangen diner.  Deze tweedaagse reis 
hoeft u niet gelijk te voldoen. Ruim een maand voor vertrekdatum krijgt u van ons een 
factuur/bevestiging thuisgestuurd. Thuiskomst zaterdag 30 september rond 17.30 uur. 
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