
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskam Reizen 

Bramerveld 36 

2151LC Nieuw-Vennep  

0252-672727 

contact@oskamreizen.nl 

www.oskamreizen.nl 



Oskam Reizen 

Groepsdagtochten 

Geachte mijnheer, mevrouw, 

Wij bieden u hierbij ons groepsreizenprogramma aan waarin wij een aantal ideeën voor 

dagtochten hebben opgenomen. Voor een andere keuze helpen wij u graag met het samenstellen 

van uw dagtocht.  

De in de folder vermelde prijzen zijn per persoon met een minimum van 40 personen per 

touringcar. Boven de 40 betalende personen per touringcar geven wij één persoon vrij. 

Boven de 45 betalenden per touringcar zijn twee personen vrij. Beneden de 40 betalenden 

per touringcar berekenen wij Euro 22,00 per lege zitplaats tot en met 40 per touringcar. 

Wilt u voor minder personen een dagtocht organiseren dan helpen wij u graag een 

dagtocht voor uw groep te organiseren met de juiste berekening van de per persoon prijs 

per touringcar. 

Wij maken gebruik van een breed scala aan touringcars, zowel in het aantal zitplaatsen, dan wel 

aangepast voor (met een kleine meerprijs) rolstoelen. 

Naast dagreizen organiseert Oskam Reizen meerdaagse excursiereizen, speciaal samengesteld 

voor uw eigen groep. 

Oskam Reizen is gespecialiseerd in het verzorgen van klaverjas meerdaagse reizen en 

dagtochten. Op individuele basis of met een klein groepje kunt u zich voor vaststaande dagen 

inschrijven.                                                                                                                                           

Wilt u een meerdaagse reis of dagtocht voor uw eigen groep organiseren dan kunnen wij dat voor 

u regelen, compleet met kaarten, tellijsten en prijsjes. 

Als in de folder een koffietafel staat vermeld en u liever een diner wenst, is dat altijd voor een 

meerprijs mogelijk. Uw dagtocht kunt u extra verlengen met een diner, de extra kosten van bus 

huur en diner geven wij u op aanvraag. Wilt u een dagtocht aanvullen of wijzigen met een 

bootvaart, entree museum etc. Wij helpen u graag met het samenstellen van de dagtocht naar uw 

keuze.  

Kennelijke fouten en vergissingen in dit programma binden onze reisorganisatie niet. De directie 

behoudt zich het recht voor, wijzigingen aan te brengen in de reisroute en de bijbehorende 

verzorging adressen, indien hiertoe gegronde redenen bestaan. 

Voor inlichtingen kunt u ons telefonisch bereiken onder telefoonnummer:  0252-672727                                                                 

Wilt u een persoonlijk gesprek over uw dagtocht, wij helpen u 

graag of komen naar u toe. Wij verzoeken u wel ons van te 

voren te bellen voor een afspraak. 

Met vriendelijke groeten, 

Oskam Reizen                                                                                    

Ton en José Oskam 

 

 

 



Noord Holland 
1. Texel 

Texel heeft een veelzijdig landschap dat mooi is in alle seizoenen, schilderachtige dorpjes, natuur, 

frisse lucht en ruimte. Wie eenmaal voor de charmes van dit 25 km lange en 8 km brede eiland is 

gevallen, komt terug. Onder leiding van een geboren en getogen Texelse gids gaat u dit eiland 

met een touringcar verkennen. Zij vertelt u op komische wijze verhalen en anekdotes over de 

bewoners van Texel en laat u de mooiste plekjes zien.                                                                          

De dag start met koffie/thee en gebak in de omgeving van Schagen. In Den Helder gaat de 

touringcar aan boord van één van de boten van de Teso. Na een vaart van ongeveer 20 minuten 

arriveert u in de haven van Texel. De gids staat u al op te wachten. Zij maakt met u een rondtour 

over Texel.                                                                                                                                           

Rondom lunchtijd wordt er gestopt bij een Texels restaurant 

waar men u een koffietafel met kroket serveert. De gids neemt 

u na de lunch via een mooie route mee naar het bekende 

plaatsje ‘de Koog’, voor een korte stop om het dorpje te 

bekijken of een drankje te gebruiken. Later in de middag 

neemt de gids afscheid en keert u weer terug naar het Noord-

Hollandse vaste land.  

Vertrektijd:   ± 08.15 uur                                                                                                        

Thuiskomst:  ± 19.00 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                            

    koffietafel kroket                                                                                        

    bootvaart    

    gids                               

Kosten per persoon:  €  47,00                                                                                                

2. Rondje Noord-Holland 

In de bollentijd! In de zomer! In de herfst! Iedere jaargetijde heeft zijn bekoring en is de provincie 

Noord-Holland prachtig. Denk aan de plaatsen langs de kust. Een prachtige bollentocht met de 

bloemen mozaïeken  in Anna Paulowna, een visje eten in Volendam! Samen met uw wensen 

maken we een prachtige dagtocht. In een restaurant in de kop van Noord-Holland drinkt u een 

kopje koffie of thee met een gebakje. Daarvandaan rijdt de chauffeur via een mooie route naar 

beneden. Dat kan langs de kust via Bergen, Egmond etc. maar ook langs Medemblik, Enkhuizen, 

Hoorn, Volendam, Monnickendam etc. In restaurant Johannes Hof in Castricum wordt u een 

heerlijke driegangen pannenkoekenmenu bestaande uit een kopje soep, 

een pannenkoek bv met spek, of ham, of appel etc. en een ijsje toe 

geserveerd. Een diner is in een ander restaurant tegen een kleine 

meerprijs ook mogelijk. Na deze maaltijd vervolgt de chauffeur de route 

en stopt bij een plaatsje naar uw keuze, Bergen?, Egmond aan Zee?, 

Alkmaar?, etc. om het mooie plaatsje te bekijken of voor een koffie/thee 

(eigen rekening) stop of om te winkelen. Hierna brengt de chauffeur uw 

weer terug naar uw opstapplaats.                                

Vertrektijd:   ± 08.45 uur                                                                                                        

Thuiskomst:  ± 17.30 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                            

    pannenkoekenmenu                                                                                

Kosten per persoon:  €  42,50                                                                                                



3. Een dagje Broekerveiling. 

De Broeker Veiling is de oudste doorvaargroenteveiling ter wereld. Op deze historische plek in 

Broek op Langedijk is in 1887 het veilen bij afslag ontstaan. Dit systeem wordt tegenwoordig bij 

alle grote veilingen toegepast. De herinnering wordt levend gehouden door het historische 

veilinggebouw en de markante lighallen die boven het water zijn gebouwd. U wordt ontvangen met 

een kopje koffie en een broekerbol. Hierna begint uw bezoek hetzij met eerst een museum bezoek 

en een heuse veiling hetzij met eerst een rondvaart. Het museum met twee prachtige exposities, 

het Rijk der Duizend Eilanden waar een ‘levende’ kaart het verhaal vertelt over het ontstaan van 

het gebied. En De Veildag waar u een indruk krijgt van een werkdag van een tuinder rond 1900. 

Gidsen nemen u tijdens de rondleiding mee door het museum.                                                                         

U maakt een rondvaart door het Rijk der Duizend Eilanden en zo voelt u zich de tuinder die met 

zijn groente op weg is naar de veiling. Als lunch krijgt u een heerlijke koffietafel met kroket 

aangeboden. Het hoogtepunt van de dag is de veiling! U 

neemt plaats op de plek van de handelaar in de 

authentieke veilingbanken. U voelt de spanning als de 

veilingmeester de groenten aanprijst, u de veiling klok 

stopt en de prijs bepaalt.   

 Vertrektijd:   ± 08.45 uur                                                                                                        

Thuiskomst:  ± 17.30 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee broekerbol                                                                                            

    entree broekerveiling, gids              

    koffietafel met kroket            

Kosten per persoon:  €  50,00                                                                                            

                                                                                 

4. Rondrit met de Zonnetrein in Schoorl 

De voormalige gemeente Schoorl (nu gemeente Bergen) is gelegen aan het prachtige duingebied 

van Staatsbosbeheer Noord-Kennemerland. Het breedste duingebied van Nederland. 

Een gebied dat beschermd is tegen gemotoriseerd, lawaaierig, stank en CO2 uitstotend verkeer. 

Met de Zonnetrein Schoorl maakt u een prachtige tocht van een uur over kleine paadjes en 

weggetjes door dit Nationaal Park. De Zonnetrein wordt voortbewogen door een elektro trekker, 

die voor een deel zijn voeding krijgt van op het dak gemonteerde zonnecollectoren. Het bestaat uit 

een trekker en twee wagons met zitplaatsen voor in totaal 30 personen. In totaal zijn er twee 

zonnetreinen. Totaal voor maximum 60 personen. Vanaf uw opstapplaats rijdt u via een mooie 

route naar Castricum. In restaurant Johanna’s Hof serveert men u twee kopjes koffie of thee met 

een gebakje. De weg wordt vervolgd naar strandpaviljoen Struin in Camperduin. In dit paviljoen 

met uitzicht op zee en een groot terras gebruikt u de lunch, een heerlijke koffietafel met kroket. Na 

deze lunch komen de zonnetreinen voorrijden om met u een prachtige tocht door de Schoorlse 

Duinen, de hoogste en grootste duinen van Nederland 

te maken. Na afloop heeft u nog de gelegenheid om een 

drankje (voor eigen rekening) te gebruiken in het 

restaurant of op het heerlijke terras. 

 Vertrektijd:   ± 08.45 uur                                                                                                        

Thuiskomst:  ± 17.30 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                            

    rondrit zonnetrein               

    koffietafel met kroket            

Kosten per persoon:  €  50,00                                                                                               

                                                                                 



5. Tin en Zuiderzeemuseum 

Vanaf uw opstapplaats rijdt de chauffeur richting Den Helder. Een stop wordt gemaakt in 

Purmerend. In de gezellige ontvangstruimte van familiebedrijf Tingieterij Holland serveert men u 

een kopje koffie of thee. Met een gebakje, vers gebakken van de ‘banketbakker’ naast de 

Tingieterij. Terwijl u geniet van een tweede kopje laat de familie u een film zien en vertelt men u 

één en ander over het tin gieten. U heeft de mogelijkheid een kijkje achter de schermen te nemen 

in hun ambachtelijke Tingieterij.                                                                                                                                  

Na deze gezellige ochtend brengt de chauffeur u naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. In 

1932 sloot de Afsluitdijk de Zuiderzee af en kreeg het binnenmeer de naam IJsselmeer; het 

gedeelte buiten de dijk hoorde voortaan bij de Waddenzee. Het Zuiderzeemuseum richt zich op de 

geschiedenis, actualiteit en toekomst van dit gebied. In het restaurant van het museum gebruikt u 

eerst de lunch. U wordt een koffietafel met een kroket aangeboden. Hierna heeft u de gelegenheid 

het Zuiderzeemuseum te bekijken. Het bestaat uit een Binnenmuseum, het gehele jaar geopend 

en een Buitenmuseum, vanaf 1 april geopend. Het binnenmuseum is de schatkamer van de 

Zuiderzee met wisselende tentoonstellingen. In het buitenmuseum staan authentieke panden uit 

het voormalige Zuiderzeegebied, zoals een kerk, een visrokerij, winkels en woonhuizen uit de 

omliggende vissersdorpen. Medewerkers en vrijwilligers 

tonen historische ambachten en het dagelijks leven van 

begin vorige eeuw. 

Vertrektijd:   ± 08.45 uur                                                                                                        

Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                            

    koffietafel met kroket                                                                                                                

    entree                                                                                                                                                                      

Kosten per persoon:  €  50,00  

                                                                                              

6. Nostalgische trein van Hoorn naar Medemblik 

De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur! Wielen zingen en stoom sist. Het begin 
van een reis door een andere tijd. Beleef met uw gezelschap een bijzonder dagje uit, tijdens de 
spannendste tijdreis met de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik. Tussen de historische 
Zuiderzeesteden Hoorn en Medemblik rijdt de stoomtram van dorp naar dorp over het platteland. 
De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik vertelt over de geschiedenis van de stoomtram in 
Nederland. De collectie stoomtramlocomotieven, rijtuigen en wagens wordt gerestaureerd en 
rijdend gepresenteerd op de 20 km lange lokaalspoorweg tussen Hoorn en Medemblik uit 1887, 
die compleet met de oorspronkelijke stations bewaard is gebleven.                                                                   
Vanaf uw opstapplaats rijdt de chauffeur direct naar Hoorn. De stoomtram vertrekt vanuit Hoorn 
om 10:40 uur. Tijdens de rit wordt u een kopje koffie of thee met gebak geserveerd.                                                    
In Medemblik staat de touringcar op u te wachten en brengt u naar restaurant de Egelantier in 
Wijdenes, voor een heerlijke lunch. Hierna rijdt de chauffeur 
via een mooie route naar een dorp naar uw keuze bv 
Egmond of Bergen etc. voor een koffie of thee stop (voor 
eigen rekening). 

Vertrektijd:   ± 08.45 uur                                                                                                        

Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                            

    koffietafel met kroket                                                                                                                

    treinticket                                                                                                                                                                     

Kosten per persoon:  €  50,00                                                                                               

                                                                           



7. Naar de dierentuin Artis 

In dierentuin Artis in Amsterdam komen natuur, cultuur en erfgoed samen. Elke boom, elk dier, elk 

gebouw, elke microbe, elke planeet vertelt een eigen verhaal. De verhalen van Artis bestaan al 

sinds 1838. Laat u verrassen door de vele diersoorten die met en tussen elkaar leven in het 

Apenhuis en Vogelhuis. Reis door de ruimte in het Planetarium. Bekijk de giraffen samen met 

zebra’s, struisvogels en springbokken op de Savanne. Omring u door honderden fladderende 

vlinders in het Vlinderpaviljoen. Bewonder de tropische vissen in het monumentale Aquarium. 

Wandel door het historische stadspark met zijn eeuwenoude bomen en vele planten. Proef de 

sfeer in één van de restaurants. Of zet een stoel bij de fontein op het Artisplein. Ervaar natuur en 

ontdek haar betekenis voor onze samenleving. U begint uw bezoek in de dierentuin Artis met één 

kopje koffie met appeltaart in restaurant Twee Cheetahs of 

in het Planetariumcafé.  

 

Vertrektijd:   ± 09.00 uur                                                                                                        

Thuiskomst:  ± 17.30 uur                                                                                                   

Verzorging:   entree    

    1 x koffie appeltaart                                                                                                                                                                                                                                                      

Kosten per persoon:  €  39,00                                                                                                                 

                                                              

 

8. Toerist in Amsterdam 

Vanaf uw opstapplaats rijdt de chauffeur voor twee kopjes koffie of thee met appelgebak en 

slagroom naar het centrum van Amsterdam. Vlakbij het Centraal Station, aan de kop van de 

Zeedijk wordt u in restaurant de Kroonprins ontvangen. Na de koffie cq thee komt de gids op de 

bus. Deze gediplomeerde gids maakt met uw groep een rondtour langs de hoogtepunten van 

Amsterdam centrum, zoals hij dat met menig (buitenlandse) groep altijd doet.                                                            

Voor de lunch wordt u verwacht in restaurant Lunshof in de van Baerlestraat, vlakbij het 

Museumplein; PC Hooftstraat, Beethovenstraat etc. U krijgt een heerlijke broodjeslunch 

geserveerd bestaande uit een kopje soep, broodje kaas, broodje ham, broodje kroket, een glas 

melk, koffie of thee. Na de lunch heeft uw groep de gelegenheid in de omgeving van het 

restaurant de omgeving cq winkelstraten te bekijken.                                                                                                     

U kunt de middag, ook voor een meerprijs, op een andere manier invullen b.v. een rondvaart door 

de grachten van Amsterdam, bezoek aan een museum o.a. Rijksmuseum met rondleiding of van 

Goghmuseum of Tasjesmuseum of bezoek Madame Tussauds of bezoek Paleis op de Dam met 

rondleiding etc. 

 

Vertrektijd:   ± 09.00 uur                                                                                                       

Thuiskomst:  ± 17.30 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie appelgebak  

    broodjeslunch met soep en   

                                           kroket 

                              rondtour gids                                                                                                                                                                                                                     

Kosten per persoon:  €  48,00                                                                                                                 

                                                              

                                                                                                                                                                                                        

                                                                           



Zuid Holland 
9. Rondje Zuid Holland 

Zuid-Holland een provincie in het westen van Nederland aan de Noordzeekust. De hoofdstad is 

Den Haag, de grootste stad is Rotterdam. In deze provincie maakt u met uw groep een mooie 

tour. Wat vindt u van een rondje kust. Koffiedrinken in Noordwijk de route via Katwijk rondtour Den 

Haag, in Delft een heerlijke lunch en via Gouda weer terug naar uw opstapplaats? Of de route 

Alphen aan de Rijn, Gouda, koffie drinken met een heerlijke Goudse stroopwafel. Eventueel extra 

stroopwafel lekkernijen  en een stroopwafel demonstratie (tegen een geringe meerprijs). Om de 

weg te vervolgen naar Rotterdam. Daar een heerlijke lunch een mooie rondtour door Rotterdam, 

of een stop om de winkels te bekijken in het centrum ‘de Lijnbaan’. Voor een meerprijs een 

bezichtiging van de Holland America boot of een bezoek aan mini 

world Rotterdam, een rondvaart met de Spido. Diverse 

mogelijkheden we stellen graag een mooie tocht met u samen.                             

Vertrektijd:   ± 08.45 uur                                                                                                        

Thuiskomst:  ± 17.30 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak of stroopwafel                                                                                            

    koffietafel kroket                                                                                 

Kosten per persoon:  €  42,50    

 

 

10. Beleef het Westland 

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 en zich richt op biologisch gezond voedsel en prachtige sierteeltproducten.  

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.  

 

Vertrektijd:   ± 09.00 uur                                                                                                        

Thuiskomst:  ± 17.30 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee appelgebak 

                               entree museum, gids                                                                                            

    koffietafel kroket 

                                           rondvaart met consumptie                                      

Kosten per persoon:  €  53,50    

                                                                                             



11. Chocolade en Rien Poortvliet  

Er zijn van die plekken in eigen land die je gezien moet hebben. Tiengemeten bijvoorbeeld. Hier 
lijkt de tijd te hebben stilgestaan. Proef de sfeer van het Hollandse platteland van toen. Bezichtig 
het Landbouw en Rien Poortvlietmuseum op Tiengemeten.                                                                        
Het Landbouwmuseum toont op perfecte wijze de land- 
bouwmechanisatie uit de vorige eeuw en laat ieder genieten 
van het vroegere werken in de Hoeksche Waard en 
Tiengemeten. In 2017 en 2018 is de expo Granen en 
Peulvruchten.                                                                                        
Rien Poortvliet, de tekenende verteller (1932- 1995), heeft 
bijna geen schilderijen of aquarellen verkocht. Hij verzamelde 
zijn werk en maakte daar boeken van : “Dan kan iedereen 
ervan genieten!” Zijn originele werk is sinds 2009 ondergebracht in het Rien Poortvliet Museum op 
Tiengemeten. Voordat u de Tiengemete gaat bezoeken wordt u bij chocolade atelier van Noppen 
ontvangen met twee kopjes koffie of thee met een chocolade ‘spécialités de la maison’(gebakje 
van het huis) en een chocolade demonstratie. Hierna vervolgt de weg naar Zuid Beijerland. Na 
een heerlijk koffietafel met soep en kroket ligt de pont op u te wachten voor de overtocht naar het 
eiland Tiengemete. Uw groep wordt gesplitst. Eén groep gaat naar het Rien Poortvlietmuseum en 
de andere groep gaat naar het Landbouwmuseum. Een gids leidt u rond. Hierna wordt de groep 
gewisseld. Na afloop gaat u met de pont weer terug naar het ‘vaste land’. In het restaurant kunt u 
(voor eigen rekening) nog een consumptie gebruiken. 

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                        

Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee en                                                                                            

    chocolade arrangement                                                                                        

    koffietafel soep en kroket  

    entree Rien Poortvliet en    

                                         Landbouwmuseum 

                                           overtocht en gids                   

Kosten per persoon:  €  52,00  

                                                       

12. Het Land van Stryen 

’s Morgens wordt u ontvangen door uw gids en in  het Strijens zalencentrum krijgt u tweemaal 

koffie of thee met gebak geserveerd. Daarna brengt u een bezoek aan het smederij museum van 

Strijen, waar de smid een demonstratie smeden geeft. Het benedenhuis van de smid is ingericht in 

de stijl van de veertiger jaren van de vorige eeuw. Boven de smederij is een expositieruimte. 

Hierna bezoekt u de St. Lambertuskerk, uit de 15e eeuw, die aan de overkant van de straat staat. 

Deze kerk met 18 gebrandschilderde ramen en een fraai interieur is het bezoeken meer dan 

waard. Bij binnenkomst wordt u verwelkomd door de kerkgids, de organist zorgt voor 

orgelklanken. Na dit ochtend programma wordt u een heerlijk uitgebreide lunch aangeboden. Het 

middagprogramma bestaat uit een rondrit door het land van Strijen. Een deskundige gids van de 

oudheidkundige vereniging gaat met u mee in de bus en verteld onderweg de historie van Strijen 

en laat u plaatsen en vergezichten zien die u zonder gids niet zult ervaren 

Vertrektijd:   ± 09.00 uur                                                                                                        

Thuiskomst:  ± 17.30 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak  

                               entree, rondleiding gids                                                                                            

    koffietafel soep                                                                                 

Kosten per persoon:  €  44,00    



13.    Beleef Den Haag 

Den Haag of 's-Gravenhage is de hoofdstad van de provincie Zuid-Holland, de op twee na 
grootste gemeente van Nederland, na Amsterdam en Rotterdam. Den Haag is de enige grote 
Nederlandse stad aan zee. De stad beschikt over twee badplaatsen: Scheveningen en Kijkduin. 
De Nederlandse regering en het parlement zijn in de stad gevestigd, en het is de residentie van 
het koninklijk huis. Al is Den Haag niet de hoofdstad van Nederland, het vervult wel degelijk die 
rol. Zo staan bijna alle ambassades en ministeries in Den Haag. Daarnaast is de stad standplaats 
van vele nationale en internationale rechtscolleges, waaronder het Internationaal Gerechtshof, en 
het Internationaal Strafhof.  
In Den Haag is ook het Omniversum gevestigd. 
Omniversum is een grootbeeldfilmtheater. De films 
worden door een geavanceerde techniek op een enorm 
projectiescherm geprojecteerd. Het scherm heeft de 
vorm van een halve bol en loopt half rondom het publiek. 
Dit koepelscherm is zo groot als een half voetbalveld. 
Overal om u heen ziet u het beeld van de film. De 
beleving wordt nog eens extra versterkt door een 
subliem geluidssysteem. Ronduit Spectaculair dus! 
’s Morgens wordt u ontvangen in het Omniversum met 
twee kopjes koffie of thee met appelgebak. Uw 
filmvoorstelling begint om 11.00 uur.  

Na deze geweldige ervaring gebruikt u de lunch op het Malieveld in Den Haag. Paviljoen 
Malieveld staat sinds 1941 op het Haagse Malieveld en 
is in Den Haag en ver daarbuiten bekend om zijn 
overheerlijke poffertjes en pannenkoeken. 
U heeft keuze uit een koffietafel met kroket, een 
poffertjesmaaltijd   (15 stuks) inclusief twee drankjes of 
een pannenkoek (naturel, spek, ham, kaas, appel) naar 
keuze met 1 drankje. 
 
In de middaguren maakt u een rondvaart met gids door 
de stad Den Haag. Van de Schilderswijk tot de 

Koninklijke stallen, allerlei delen van de stad komen in 90 minuten aan bod. In open boten. Als het 
weer echt te slecht is om te varen komt de gids in de bus voor een rondtour langs alle mooie en 
bekende plekjes in Den Haag. 
Later in de middag brengt de chauffeur uw groep naar Scheveningen. U heeft de gelegenheid 
daar nog een uurtje te verblijven voor een koffie/thee 
(eigen rekening) stop. 
  

Vertrektijd:   ± 08.45 uur                                                                                                        

Thuiskomst:  ± 17.45 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee appelgebak 

                               entree Omniversum                                                                                            

    varen Haagse grachten 

                                          keuze lunch                                                                                  

Kosten per persoon:  €  57,50    
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Zeeland 
14. Rondje Zeeland 

De provincie Zeeland bestaat uit een aantal schiereilanden die ooit losse eilanden waren. De 
naam "Zeeland" is hiervan afgeleid. Tholen (voormalig eiland), Sint Philipsland (schiereiland), 
Schouwen-Duiveland (voormalig eiland), Noord-Beveland (voormalig eiland), Zuid-Beveland 
(schiereiland) en Walcheren (voormalig eiland) De hoofdstad van Zeeland  is Middelburg. De 
Oosterscheldekering is het grootste onderdeel van het Deltaplan. Het is aangelegd naar 
aanleiding van de Watersnood van 1953 als verdedigingswerk tegen het water. De Zeelandbrug 
die sinds 1965 Schouwen-Duiveland met Noord-Beveland verbindt was enige tijd de langste brug 
ter wereld. Vanaf uw opstapplaats wordt eerst een stop gemaakt in Zuid Bijerland. Bij restaurant 
de Eendrachtshoeve serveert men u twee kopjes koffie met gebak. De weg vervolgt zich over de 
Haringvlietbrug naar het eiland Goeree-Overflakkee, over de Grevenlingedam naar Schouwen 
Duivenland. Bij Zierikzee rijdt u over de 5 km lange Zeelandbrug en het eiland Noord-Beveland 
naar Wolphaartsdijk. In restaurant de Boei wordt u een 
koffietafel met kroket aangeboden. De weg vervolgt zich naar de 
Oosterscheldedam langs het voormalig werkeiland Neeltje Jans. 
In het mooie plaatsje Renesse maken we een koffie/thee (voor 
eigen rekening) stop. U heeft de gelegenheid het plaatsje te 
bekijken. Via Brouwersdam en Stellendam rijdt de chauffeur 
weer richting uw opstapplaats.  

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                        

Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                             

    koffietafel kroket                                                                                 

Kosten per persoon:  €  39,00 speciale aanbieding !  

 

15. Zeehondenopvang A Seal 

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 en in staat om in het wild te kunnen overleven, 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 Zeehondenopvang en Expo bezoeken.   

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                        

Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                             

    diner Schnitzel Stellendam 

                                          entree Zeehondenopvang en 

                                          Expo                                                                                       

Kosten per persoon:  €  51,00 
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Noord-Brabant 
16. Rondje Brabant 

De provincie Brabant heeft de steden Breda, Tilburg, Eindhoven en 's-Hertogenbosch. Het is ook 
een landelijke provincie met veel natuurschoon in de nationale parken Loonse en Drunense 
Duinen, De Biesbosch en De Groote Peel, in het vennengebied Kampina bij Oisterwijk, het 
Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide, en in de bosrijke omgeving van Breda. Ook het gebied 
ten zuiden van Eindhoven genaamd De Kempen is een prachtig gebied met landerijen en bossen. 
In Heeze, ook ten zuiden van Eindhoven vindt men o.a. de Groote Heide en de Strabrechtse 
Heide. In overleg met u maken we nadat u vanaf uw opstapplaats 
onderweg tweemaal koffie of thee met gebak heeft gedronken 
een mooie tour door Noord Brabant. Stoppen in een 
dorp of stad naar uw keuze. Tegen een meerprijs 
kunt u ook kiezen voor een bezoek aan een 
museum, een gids met rondtour etc. 

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                        

Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                             

    koffietafel kroket                                                                                 

Kosten per persoon:  €  42,50                                    

17. Melk-Drive en Biesbosch Museum 

Melkveebedrijf Leijser in Genderen is een typisch voorbeeld van de moderne Nederlandse 

landbouw. In 2003 bouwden ze het bedrijf op. Meteen gebruikten ze de modernste technieken, 

een besluit waar ze nu nog steeds de vruchten van plukken. De wijze 

waarop leiding wordt gegeven over het bedrijf en hoe ze omgaan met 

het vee willen ze met u delen. Een koe is zoveel meer dan 45 liter 

melk per dag en daarom houden zij dierenwelzijn, milieu, hygiëne en 

voeding hoog in het vaandel. Tijdens een rondleiding hoort u niet 

alleen hoe melk wordt gemaakt, maar ook alles over de manieren 

waarop het bedrijf deze standaarden hanteert. Uw dag begint met 

een bezoek aan excursieboerderij van de familie Leijser. U wordt ontvangen met koffie of thee en 

een zelfgemaakt puddingbroodje. Na de rondleiding krijgt de melk te proeven tijdens de lunch. 

Zelfs het boerenbrood wordt door de plaatselijke bakker gemaakt met daarin de melk van hun 

koeien verwerkt. Deze verse boeren boterhammen krijgt u heerlijk belegd met ook nog een 

krentenbol als lunch. Na de lunch gaat de reis door het land van Altena verder met een bezoek 

aan de Biesbosch. In het Biesboschmuseum komt u alles te weten over het beschermde 

natuurgebied. De dag wordt afgesloten met een boeiende vaartocht in de fluisterboot door het 

land van de Biesbosch. 

Vertrektijd:   ± 08.45 uur                                                                                                        

Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee puddingbroodje                                                                                             

    rondleiding, boerenlunch met melk! 

           entree Biesbosch museum met  

          kopje koffie of thee 

                        rondvaart                                                           

Kosten per persoon:  €  53,00  
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18. Een feestdag in Hilvarenbeek 

Aan de rand van Hilvarenbeek staat Museum Dansant, gebouwd in art nouveau Tuschinski stijl. In 

dit unieke gebouw zijn twee musea gevestigd. Als u het Museum Dansant en/of het Museum Soet 

& Vermaeck bezoekt waant u zich in het begin van 1900.  

In een sfeer die bepaald wordt door prachtige orgels, mahonie, kristal 

en spiegels beleeft u een dag die u nimmer meer zult vergeten. Het 

team geeft u een vijf uur durende rondreis door de tijd in de gezellige 

sfeer van weleer. U krijgt bij aankomst twee kopjes koffie of thee en 

een Brusselse wafel met slagroom. Met veel humor krijgt u een 

rondleiding (u mag allen blijven zitten) en u kunt genieten van de 

draaiorgel muziek, terwijl u een frisdrankje met nootjes krijgt 

geserveerd. Wilt u een dansje maken, altijd gezellig. Een luxe lunch 

wordt geserveerd bestaande uit een broodje kroket, 2 broodjes met keuze uit 4 soorten beleg, een 

krentenbol met roomboter met koffie, thee, melk, karnemelk, jus of appelsap. Hierna start het 

bezoek aan het kermismuseum. Op de benedenverdieping is het  Kermismuseum Soet & 

Vermaeck gevestigd.  

In het museum laten ze u alles zien over de kermis van 1920, niet miniatuur maar levensecht.  

U brengt een bezoek aan deze kermis. Alles gepresenteerd in cabaretachtige sfeer. Uw groep 

wordt verwend met poffertjes, gebrande nootjes, popcorn, suikerspin etc. Tevens worden er twee 

consumpties o.a. een wijntje, biertje, een frisdrank of een heerlijk advocaatje met slagroom 

aangeboden. In het kermisprogramma zitten diverse spel elementen waarin de gasten pluche 

beren, peperkoeken etc. kunnen winnen. Na afloop neemt iedereen nog een heerlijke kaneelstok 

of andere lekkernij van de kermis mee naar huis. 

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                        

Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee wafel met slagroom                                                                                             

    draaiorgelmuseum frisdrank nootjes        

    lunch  

          kermismuseum, 2 consumpties 

                        proeverij poffertjes, popcorn, 

    suikerspin                                                                                                                               

Kosten per persoon:  €  49,50  

 

19. Vincent van Gogh in Nuenen en Paling in Moergestel 

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. Waar maar liefst 23 

locaties aan Van Gogh herinneren; 14 daarvan zijn locaties, die door van Gogh ooit zijn 

geschilderd of geschetst o.a, de Aardappeleters De overige objecten zijn standbeelden of 

gebouwen met een bijzondere betekenis.                                                                                                                

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. Het is  interessant om te zien en te horen hoe het water door de kwekerij stroomt en 

zo op biologische wijze wordt gezuiverd. Ook kunt u er paling van dichtbij bekijken.                                                                                                                        

Gedurende het hele jaar is de palingkwekerij op afspraak te bezichtigen.  
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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. 

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                        

Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee appeltaart                                                                                             

    entree museum met rondrit gids 

           broodjeslunch met soep 

          bezoek palingkweker                                                                                                    

Kosten per persoon:  €  50,00  

 

20. De Acht Zaligheden. 

De Acht Zaligheden is een verzamelnaam voor acht dorpen in de streek De Kempen, in de 
provincie Noord-Brabant. De plaatsnamen van deze dorpen eindigen, of eindigden, allemaal        
op -sel. Kempenmuseum De Acht Zaligheden in Eersel geeft een goed beeld van het leven, 
wonen en werken van de Kempische mens van1850-1950                                                            
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 
en aandacht voor de Kempische Teuten. 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. Groepen worden vaak eerst in 
het museum persoonlijk ontvangen met koffie, vlaai (kan ook na afloop voordat u naar huis gaat) 
en een welkomstpraatje, gevolgd door een informatieve film (ca. 12 minuten) waarna men zelf het 
museum kan gaan ontdekken. Dit bestaat uit meerdere gebouwen met een prachtige tuin van 
samen ca. 5000 m2 oppervlakte. 
Iedereen krijgt een pentekening als herinnering aan het bezoek van de Acht Zaligheden mee naar 
huis. 
 

Vertrektijd:   ± 08.45 uur                                                                                                        

Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee appelflap 

        rondtour met gids                                                                                             

    lunch met Belgische specialiteiten 

                entree museum 

       koffie vlaai                                                                                      

Kosten per persoon:  €  51,00  
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Limburg 
21. Rondje Limburg 

Limburg is één van de mooiste provincies van Nederland. Toeristisch 
is de streek Zuid-Limburg een begrip. Ontdek het Plateau van 
Margraten met o.a. de Maasvallei met aan de overzijde de Sint 
Pietersberg, aan de oostzijde door het dal van de Gulp met het dorp 
Gulpen en met even verder de hoogten rond de Vaalserberg en 
zuidelijk door de Voerstreek. Het gebied tussen Vaals en Gulpen werd 
in 2005 gekozen als mooiste landschap van Nederland. Afhankelijk 
van uw keuze welke route of welk bezienswaardigheid (entrees voor 
een meerprijs)of stad te bezoeken rijdt u vanaf uw opstapplaats 
richting Limburg. Onderweg wordt een stop gemaakt voor twee kopjes 
koffie of thee met gebak. De lunch wordt afhankelijk van uw keuze 
ergens in Limburg gebruikt.  

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                         

Thuiskomst:  ± 18.30 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                            

    koffietafel met kroket 

 Kosten per persoon:  €  42,50  

                                           
22. Van wasrol tot DVD; beeld en geluid door de jaren heen 

In het "Museum van Wasrol tot DVD" wordt de geschiedenis van beeld en geluid zichtbaar en 
hoorbaar gemaakt. De collectie bevat vele bijzondere en zeldzame apparaten en is voor iedereen 
interessant. Tijdens een rondleiding worden vele van deze museumstukken gedemonstreerd.           
Uw ogen en oren zullen wijd opengaan! 
Vanaf uw opstapplaats rijdt de chauffeur richting Rosmalen. In restaurant ’t Wapen van Rosmalen 
krijgt u twee kopje koffie met een Bossche Bol aangeboden. De weg vervolgt zich naar restaurant 
Hotellerie de Maasduinen in het plaatsje Velden. Een heerlijke Stoofschotel diner bestaande uit: 
rundvleessoep, stoofschotel met gehakt, rodekool, ananas en gegratineerd met kaas, appelmoes, 
met als dessert huisgemaakte pudding met slagroom wordt u aangeboden. Na deze maaltijd stapt 
de gids op de bus en maakt met u een prachtige rondrit langs o.a. de Maas, kastelen en het 
Limburgs dorpsleven. Tijdens de tocht bezoekt u het museum van Wasrol tot DVD. Bij terugkomst 
in restaurant Maasduinen serveert men u nog een kopje koffie of thee met ‘Limburgse’ vlaai. 
 
 

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                         

Thuiskomst:  ± 18.30 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee Bossche Bol                                                                                             

    Stoofschotel diner 

                                          rondtour gids 

       entree museum 

       koffie/thee vlaai                                                                                

Kosten per persoon:  €  55,00  
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23. De mooiste plekjes Limburg met Maria Bonten 

Maria Bonten biedt u keuze uit twee programma’s. 
Geuren en Parfum, U maakt kennis met de geschiedenis van de geur en parfum in Weert, de 
groenste stad van Europa. U wordt ontvangen door Maria Bonten in de serre van Hostellerie 
Munten met twee kopjes koffie of thee en Weerter vlaai. Vervolgens maakt 
u d.m.v. een kleur en geurrijke beeldpresentatie kennis met de ontwikkeling 
van geuren en parfum door de eeuwen heen. Tijdens de beeldpresentatie 
maakt u kennis en ruikt u mirtegeuren afkomstig uit de Perzische tuinen van 
Granada, de geur van echte musk en amber afkomstig uit Marakesch en de 
heerlijke zwoele geur van de blauwe lotus bloem afkomstig uit Egypte. 
Hierna krijgt u de lunch geserveerd in Hostellerie Munten. Aansluiten maakt 
u met Maria Bonten een rozenwandeling door de monumentale Martinuskerk of maakt u een 
natuurtocht door het schitterende natuurgebied de Kempen. 
Kiekjes uit de oude doos, Ontvangst door Maria Bonten met twee kopjes koffie of thee en een 
lekkernij. Aansluitend de beeldpresentatie ‘Kiekjes uit de oude doos’. U bladert als het ware door 
een fotoboek en maakt kennis met, ludieke, nostalgische verhalen uit de jaren dertig-veertig van 
de vorige eeuw. Ook dr. Wiegersma uit de Peel passeert de revue. De Zoete Lieve vrouw van Den 
Bosch en de Sterre van Maastricht, die in de jaren 50 een trektocht door Limburg maakte. De 
presentatie eindigt met ludieke Limburgse smokkelverhalen van suiker, boter en tabak. Hierna 
wordt u een heerlijke lunch aangeboden. In de middaguren maakt u met Maria Bonten een 
bustocht door de omgeving van Stramproy waar in vroeger tijden talrijke smokkelpaden waren. 
Aansluitend gaat de bustocht verder door het prachtige natuurgebied de Kempen.  

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                         

Thuiskomst:  ± 18.30 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee met lekkernij                                                                                             

    arrangement Maria Bonten 

                                          lunch met soep 

 Kosten per persoon:  €  57,00            

Overijssel 
24. Rondje Overijssel 

Overijssel is een provincie in het oosten van Nederland. De rivier de IJssel vormt in het 
zuidwesten grotendeels de natuurlijke grens met Gelderland. De provincie bestaat uit een met 
riviertjes en beken doorsneden zandgrondgebied, behalve in het noordwesten, waar polders en 
meertjes overheersen. In Overijssel liggen onder andere de volgende grotere steden: Almelo, 
Deventer, Enschede, Hengelo, Kampen, Oldenzaal en Zwolle. Overijssel wordt gekenmerkt door 
een sterke concentratie van Hanzesteden. Zwolle, Kampen, Hasselt, Deventer, Ommen en 
Oldenzaal worden als Hanzestad vernoemd in het Hanzeverbond. Zwolle is de hoofdstad van 
Overijssel. Enschede is de grootste stad.                                                                                                   
In overleg met u maken we nadat u vanaf uw opstapplaats onderweg tweemaal koffie of thee met 
gebak heeft gedronken een mooie tour door Overijssel. Stoppen in een dorp of stad naar uw 
keuze. Tegen een meerprijs kunt u ook kiezen voor hetzij een bezoek aan een museum, bezoek 
aan bv de Manderveense aardbei, bezoek aan een glasblazer, bezoek aan een paardenmelkerij, 
een bosbessenkwekerij of een gids met rondtour, boottocht etc.  

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                         

Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                             

    koffietafel met kroket   

Kosten per persoon:  €  41,00   
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25. Dagje Ootmarsum 

Het romantische en gezellige stadje Ootmarsum wordt ook wel siepelstad genoemd. De siepel (ui) 
wordt in overdrachtelijke zin ook als toeristische trekpleister gebruikt. Drie keer per jaar tijdens de 
bouwvakvakantie is er een siepelmarkt. In Ootmarsum zijn talloze vakwerkhuizen te vinden, zijn 
diverse galerieën gevestigd en ook op straat vindt u kunstwerken. In het centrum bevindt zich de 
in 1969 gerestaureerde H.H. Simon en Judaskerk, de Nederlands-hervormde kerk, gebouwd in 
1810 aan de Ganzenmarkt en het stadhuis van Ootmarsum dateert (deels) uit 1778, een stad die 
u zeker een keer moet bezoeken. Op de heenreis maakt u een koffie of thee stop in het plaatsje 
Wilp in de Achterhoek. Hierna rijdt de chauffeur naar Ootmarsum. In restaurant het Wapen van 
Ootmarsum krijgt u een koffietafel met kroket 
aangeboden. Hierna heeft u de gelegenheid de 
stad te bezoeken.  

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                         

Thuiskomst:  ± 18.30 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                            

    koffietafel met kroket 

 Kosten per persoon:  €  41,00  

26. Punteren in Giethoorn 

Giethoorn, ook wel het Hollands Venetië genoemd, is bekend door zijn 176 bruggetjes, 
waterwegen en punters (rondvaartboten). De enige doorgaande verbinding over land is een fiets-
annex wandelpad dat dwars door het dorp loopt. Het voornaamste verkeer vindt plaats over het 
water, daarvoor wordt vaak gebruik gemaakt van de punter. Op de heenreis wordt er gestopt voor 
een kopje koffie of thee met gebak. Na het tweede kopje rijdt de chauffeur via een mooie route 
naar Giethoorn. In een plaatselijk restaurant wordt u een koffietafel met kroket aangeboden. Na de 
lunch vaart u met een punter door Giethoorn, met een stop bij een mineralenmuseum. De 
schipper zal u alle geheimen van het Hollands Venetië vertellen. Na de rondvaart heeft u de 
mogelijkheid om in het restaurant een consumptie (voor 
eigen rekening) te gebruiken.   

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                         

Thuiskomst:  ± 18.30 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                            

    koffietafel met kroket 

      rondvaart punter 

 Kosten per persoon:  €  46,00  

 

27. Blikken museum;                                                                         

Bakkerij- en IJsmuseum Hellendoorn 

Uniek in zijn soort is het Blikkenmuseum in Marle, gevestigd in het ‘Pannenkoekenhuus’ aan de 
Hellendoorneseweg. Een verzameling van zo’n 10.000 blikken van groot tot klein wordt hier 
tentoongesteld. Sommige blikken zijn zelfs 150 jaar oud! Rondlopend en kijkend ervaar je hier een 
feest der herkenning; overal oude snoep- koffie, thee en noem-
het-maar-opblikken. In dit zelfde gedeelte van het pand vindt u 
ook een snoepwinkeltje uit grootmoeders tijd. Hier wordt nog 
ouderwets snoep geschept uit een glazen pot in een puntzak.  
Op weg naar Overijssel drinkt u in restaurant Slenkenhorst in 
Harderwijk, twee kopjes koffie of thee met gebak. 
Rond lunchtijd arriveert u bij het Blikkenmuseum. U krijgt een 
koffietafel met kroket aangeboden.                                                     
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Voor een kleine meerprijs van Euro 2,00 kunt u ook bij het boeken van de dagtocht de keuze 
maken van een pannenkoekenmaaltijd bestaande uit een kopje soep met een pannenkoek van de 
week met een nagerecht. Na de maaltijd heeft u de gelegenheid de tentoonstelling te 
bewonderen.                                                                                                                                                  
Het Bakkerij- en IJsmuseum is een verzameling van de in 1985 overleden Gerrit Valk en werd 
door een in 1986 opgerichte stichting tot museum gerealiseerd. 
In het museum vindt u op bijna 1000 m2 een indrukwekkende collectie gereedschappen, 
voorwerpen en machines uit vroegere bakkerijen en uit het begin van de ijsbereiding. Het is uniek 
in Nederland en beschikt over een prachtige koffiekamer voor ca. 55 personen en veel 
enthousiaste vrijwilligers. Deze vrijwilligers geven demonstraties, leiden rond, laten van alles 
draaien en leggen de werking uit van de geweldige verzameling apparaten en machines uit de 
bakkerij en ijsfabriek die hier ooit te vinden was. Voordat u weer terug naar uw opstapplaats gaat 
wordt u nog een kopje koffie of thee met een Kozak 
(een plaatselijke lekkernij) aangeboden. 

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                         
Thuiskomst:  ± 18.30 uur                                                                                                   
Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                            
    koffietafel met kroket 
       entrees 
      koffie/thee Kozak 
 Kosten per persoon:  €  46,50  

 

28. Weerribben 

Rondvaarten door kleine en ondiepe slootjes en vaartjes in Nationaal Park De Weerribben met de 
speciaal gebouwde platbodem rondvaartboot.  
De boot heeft als vertrekpunt het overdekte botenhuis (altijd droog in- en uitstappen) bij het 
Natuuractiviteitencentrum De Weerribben van Staatsbosbeheer in Ossenzijl.  
Vanaf dat punt is men snel in het alleen over water toegankelijk deel van het natuurgebied. U komt 
op plaatsen waar grotere rondvaartboten niet mogen of kunnen komen en vaart dwars door de 
rietlanden, hooilanden en moerasbossen.  
Als het mooi weer is, is de boot rondom open, zodat u heerlijk de natuur kunt opsnuiven.  
Als de weersomstandigheden echter te wensen overlaten, is de boot wind- en waterdicht en, 
indien noodzakelijk, verwarmd. Vanaf de opstapplaats gebruikt u eerst in de omgeving van 
Biddinghuizen twee kopjes koffie of thee met gebak. Aangekomen in Ossenzijl wordt in restaurant 
‘de Kluft’ een heerlijk drie-gangen diner aangeboden. 
Hierna ligt de boot op u te wachten voor een 75 
minuten durende bootvaart. Tijdens de vaart krijgt u 
een kopje koffie of thee aangeboden. Na de bootvaart 
heeft u nog de gelegenheid het informatiecentrum van 
Staatsbosbeheer te bezoeken of een consumptie 
(eigen rekening) te gebruiken. 

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                         

Thuiskomst:  ± 18.15 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                            

    diner 

      varen incl. koffie of thee 

 Kosten per persoon:  €  50,00  

 

 



Utrecht 
29. Kersen eten in de Kersenhut 

De Kersenhut bestaat uit een prachtige kersenboomgaard, het kersenmuseum met veilingspel, 

wandelroute door het Arboretum en Landwinkel De Kersenhut.  Een bezoek begint met ontvangst 

met koffie en kersenvlaaitje in de sfeervol ingerichte kersentent in de boomgaard.  Hier wordt u 

hartelijk ontvangen en krijgt u meer informatie over het bezoek. Dan is er tijd om in kleine groepjes 

het museum te bezoeken, het veilingspel met de veilingklok te doen, de winkel te bezoeken of een 

wandeling in de kersenboomgaard te maken. De kersentijd is afhankelijk van moeder natuur. In de 

afgelopen jaren is deze periode van eind juni t/m half augustus geweest.                                                                                                                                                                  

Voor de lunch rijdt de chauffeur naar Leerbroek. In restaurant ‘Onder de Pannen wordt u een 

heerlijk diner warme Beenham geserveerd met een kopje soep vooraf en een ijsje toe. Na dit 

heerlijke diner staat de gids op u te wachten voor een rondrit door 5 Heerenlanden, de streek 

tussen de Alblasserwaard en Dordrecht. Op donderdag, vrijdag en zaterdag heeft u de 

mogelijkheid een stop te maken bij De Graanbuurt. Het is een bijzondere winkelstraat, met zes 

winkels verstopt in de Graanschuur en de Kolenschuur. Deze twee winkelstraatjes herbergen 

allerlei leuke winkeltjes achter historische gevels. Woonaccessoires, houten speelgoed, kleding en 

bloemen etc. Terug gekomen bij het restaurant kunt u nog een consumptie (voor eigen rekening) 

gebruiken. 

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                         

Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee kersengebak                                                                                            

    entree 

      diner 

              gids 

 Kosten per persoon:  €  48,00  

 

30. Rondje Utrecht 

De hoofdstad van de provincie Utrecht is Utrecht. De op een na grootste stad van de provincie is 
Amersfoort, gevolgd door Veenendaal, Zeist en Nieuwegein. Utrecht kent een grote 
verscheidenheid aan landschappen. Ten zuidwesten van het stedelijk gebied ligt de landelijke 
Lopikerwaard en ten noordwesten ervan het veenweidegebied rond Vinkeveen en Mijdrecht. De 
stad Woerden ligt halverwege deze Groene Hart-regio's. Het oosten van de provincie wordt 
doorsneden door de Utrechtse Heuvelrug. De Heuvelrug loopt tot aan Rhenen. Noordelijk van de 
stad Utrecht liggen de Vechtstreek en de Loosdrechtse Plassen, beide belangrijke 
recreatiegebieden. In overleg met u maken we nadat u vanaf uw opstapplaats onderweg 
tweemaal koffie of thee met gebak heeft gedronken een mooie tour door de provincie Utrecht. 
Stoppen in een dorp voor de lunch. In een stad naar uw keuze bv Utrecht, Dordrecht om de stad 
te bekijken, een museum te bezoeken. Tegen een eventuele meerprijs kunt u kiezen voor hetzij 
een bezoek aan een museum,  andere bezienswaardigheid of een bootvaart We geven u graag 
advies.                                                                                                                                     

Vertrektijd:   ± 09.00 uur                                                                                                         
Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                   
Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                            
    koffietafel met kroket 
 Kosten per persoon:  €  42,50  
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31. Varen op de Vecht en bezoek  

        Paarden rusthuis ‘De Paardenkamp’ 

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 en 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. Ter afsluiting krijgt u nog twee kopjes koffie of thee met 

cake aangeboden. 

Vertrektijd:   ± 09.00 uur                                                                                                         
Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                   
Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                            
    vaartocht 
      pannenkoekendiner 
               bezoek 
      2 x koffie/thee cake 
 Kosten per persoon:  €  54,00  

32. De mooiste tuin op de Veluwe 

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 rollade diner; bestaande 

uit groentesoep, rollade met divers garnituur en een ijsje toe. Na het diner brengt u een bezoek 

aan Ampies Berg. Geïnspireerd door het Oostenrijkse landschap legde Ampie Bouw een prachtige 

tuin aan met meer dan 1000 verschillende bloemen en planten. 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. 

Vertrektijd:   ± 09.00 uur                                                                                                         

Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                            

    rondrit gids 

       diner 

       entree 

        1 x koffie/thee 

 Kosten per persoon:  €  47,50  
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Gelderland 
33. Zandsculpturenfestijn in Garderen 

’t Veluws Zandsculpturenfestijn seizoen 2017, is geopend zijn vanaf 14 april t/m 28 oktober. Van 

maandag t/m zaterdag. Het thema van het buiten gedeelte 

is “Erop uit in eigen land”. Wat is er nog leuker dan Nederland 

in één dag te ontdekken. Al die mooie gebouwen, streken en 

bekende attracties die Nederland rijk is, worden uitgebeeld in 

zand. In het overdekte deel van het festijn vindt u ca. 40 

sculpturen die een gezelschapsspel uitbeelden. Kleine 

taferelen die overduidelijk een verhaal vertellen. De 

uitdagende opdracht: bedenk welk spel elk zandsculptuur 

uitbeeld. Wie ze allemaal goed heeft, maakt kans op leuke 

prijzen. 

Vanaf uw opstapplaats is de eerste stop aan de rand van Harderwijk. In restaurant Slenkenhorst. 

krijgt u twee kopjes koffie of thee met gebak aangeboden. De weg vervolgt zich via een mooie 

route langs Epe, Vaassen naar Terwolde. In restaurant Kriebelz serveert men u een heerlijk 

‘pannetjes twee-gangen diner’ bestaande uit een hoofdgerecht met drie soorten vlees o.a. 

stoofvlees, varkensprocureur (beenham), grootmoeders sukadelapjes, boerengehaktballetjes, kip 

met romige annanas-kerriesaus. Bij boeking maakt u een keuze uit drie gerechten voor uw groep. 

De drie gekozen hoofdgerechten worden geserveerd in kleine Dekselse Pannetjes, als 

bijgerechten   worden twee soorten aardappelen, twee warme groenten, een salade en compote 

van het seizoen geserveerd. Deze bijzondere en heerlijke maaltijd wordt afgesloten  met een 

Deksels Dessert. 

De middaguren staan in het teken van de zandsculpturen in  het klein plaatsje Garderen op de 

Veluwe. Ook is er een compleet en gezellig woondorp verscholen voor iedereen die zijn of haar 

hart op wil halen aan de allermooiste tuin- en woondecoraties, beelden en woonaccessoires. 

 

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                        

Thuiskomst:  ± 18.30 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                            

    diner of koffietafel kroket                                                                                        

    entree     

Kosten per persoon:  €  51,50  met diner                

Kosten per persoon:  €  45,00  met koffietafel                                                                                                                                                                              

 

34. Borduren; en terug naar Grootmoeders tijd. 

In museumboerderij de Glind in Barneveld, wordt u hartelijk 

welkom geheten en serveert men u twee kopjes koffie of thee met 

zelf gebakken grootmoeders appelgebak. Na een introductie heeft 

u de gelegenheid de museumboerderij te bekijken. Het geeft u een 

unieke inkijk in de historie van onder andere het boerenleven. 

Voor een heerlijk drie-gangen diner brengt de chauffeur u naar 

restaurant de Molen in de Harskamp. Na dit heerlijke diner brengt 

u een bezoek aan het Borduurmuseum ’t Losse Steekje’.                                                                                                                      

Het wordt ook wel schilderen met draad genoemd… borduren.  



Maar liefst 1.500 verschillende borduurwerken sieren de wanden van het borduurmuseum. Kunt u 

zich voorstellen dat ‘De Nachtwacht’ van meester-schilder Rembrandt nageborduurd is? Hij is in 

het museum te bewonderen. Ook verschillende prenten van de kunstenaars zijn in geborduurde 

varianten te zien, onder andere Anton Pieck, Rembrandt en Vermeer. Het museum heeft naast 

een grote vaste collectie aan borduurwerken met Bijbelse taferelen, jachttaferelen, scheepvaart, 

portretten, dieren, bloemen, kinderen en merklappen. Regelmatig zijn er ook wisselexposities.                                                 

Het borduurmuseum heeft ook rekening gehouden met mannelijke bezoekers. Zij kunnen 

een complete afdeling met allerhande houtsnijwerk bezoeken. Een echte aanrader.                      

Tijdens uw bezoek krijgt u onder het genot van een kopje koffie of thee een levendige en 

interactieve presentatie over de geschiedenis van het museum en het borduren. Bezoekers horen 

tijdens deze half uur durende presentatie veel bijzonder en interessant nieuws.   

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                         

Thuiskomst:  ± 18.15 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee appelgebak                                                                                            

    entrees 

      diner 

             koffie/thee met koek 

 Kosten per persoon:  €  52,50  

 

 

35. Breierij en Ooypolder 

Uw bezoek aan de Breierij begint met een leuke introductie en 

twee kopjes koffie of thee met gebak, waarna liefhebbers uit de 

groep op een professionele "catwalk" voor één keer zelf 

mannequin mogen zijn in een heuse modeshow voorzien van licht, 

muziek en leuke toelichting. De Breierij laat uw groep vervolgens 

kennismaken met de geschiedenis van de breimachine en alle 

mogelijkheden van de moderne techniek van tegenwoordig in een 

uiterst interessante rondleiding. Aansluitend is er ook nog 

gelegenheid om in de showroom rond te kijken, hier kunt u de 

nieuwste modellen en kleuren van dit moment kopen.                                                                                                                          

Voor een heerlijk diner Grootmoeders pannetje wordt u ontvangen bij Millings Centrum. U heeft 

voor uw groep diverse keuzemogelijkheden o.a. groentesoep of tomatensoep of mosterdsoep? 

Pannetjesmenu drie keuzes uit o.a. stoofvlees, gehaktballetjes, vispotje, kip kerriesaus, 

varkenshaaspuntjes met champignonsaus of goulash? Geserveerd met diverse garnituur. Na deze 

heerlijke maaltijd komt de gids op de bus voor een prachtige rondrit door de  Ooypolder. 

Teruggekomen bij het restaurant wordt u nog een heerlijk dessert geserveerd. 

Vertrektijd:   ± 08.45 uur                                                                                                         

Thuiskomst:  ± 18.30 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                            

    kledingshow 

         diner 

         rondrit met gids 

Kosten per persoon:  €  48,50  
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Drenthe 
36. Rondje Drenthe 

Drenthe is een provincie vol aantrekkelijkheden, een prachtig landschap met beekjes, uitgestrekte 
heidevelden, pittoreske dorpjes, leuke bezienswaardigheden en oude ambachten. Drenthe is ook 
een provincie met vele toeristische mogelijkheden (eventueel voor een meerprijs te boeken)o.a. 
een prachtige rondtour langs de heidevelden bv Drouwenerzand, rondrit met een gids, de 
Hunebedden, Aardewerkfabriek Royal Goedewaagen, Emmen dierentuin, advocaatproeverij, 
lavendelboerderij, museum herberg in Westerbork voor een koffiestop etc. Vanaf uw opstapplaats 
gebruikt u onderweg naar Drenthe twee kopjes koffie of thee 
met gebak. In de provincie aangekomen wordt u afhankelijk 
van uw keuze in een gezellig restaurant een koffietafel met 
kroket aangeboden.   

 

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                         

Thuiskomst:  ± 18.15 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                            

    koffietafel kroket 

 Kosten per persoon:  €  42,50  

 

 

37. Op zoek naar bruin goud 

In het Veenpark in Barger-Compascuum, bij Emmen, komt de Drentse veenhistorie tot leven.  Je 
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. Beide zijn een direct gevolg van de 
veengeschiedenis. Turf werd per spoor en over water 
afgevoerd. Nu zijn de treinen en boten geschikt voor 
personen vervoer. U kunt altijd instappen, het v ervoer 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. 

 

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                         

Thuiskomst:  ± 18.30 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                            

    koffietafel met kroket 

         entree 

 Kosten per persoon:  €  55,00  

 

 

 



Friesland 
38. Rondje Friesland 

De Friese meren en wateren, uitgestrekte natuurgebieden, leuke steden en dorpen.  Friesland 
heeft veel te bieden. Een mooie rondtour, een rondvaart, museumdorpen, Hindeloopen, Joure 
rondleiding Douwe Egberts,  Ot en Sienmuseum toeristische attracties eventueel voor een 
meerprijs te boeken. Vanaf uw opstapplaats rijdt de chauffeur 
door de polder of afsluitdijk naar Friesland. Onderweg wordt er 
gestopt voor twee kopjes koffie of thee met gebak. Afhankelijk 
van uw keuze gebruikt u in een Fries restaurant een koffietafel 
met kroket. 

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                         

Thuiskomst:  ± 18.15 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                            

    koffietafel kroket 

 Kosten per persoon:  €  42,50  

                                                      

39. Het Swarte Paert 

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. Naast het faciliteren van lessen en 
cursussen is Stoeterij Het Swarte Paert ideaal voor  het 
bezoek van groepen, die kennis willen maken met dit ras. 
Het enige originele inlandse paardenras dat Nederland rijk 
is. Kenmerkend zijn de zwarte kleur, het kleine edele hoofd, 
de sierlijk gebogen hals, de weelderige manen, staart en 
sokken, alsmede de imponerende verheven draf en het 
levendige, vriendelijke karakter. Het is een paard met een rijke historie waarover wij graag 
vertellen. Tijdens een rondleiding vertelt de gids honderduit over sport en historie van het Friese 
paard in het inpandige 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 voor senioren en minder validen. 
In Tollebeek in restaurant de Goede Aanloop gebruikt uw groep 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 in het plaatsje Hemrik wordt u verwelkomt en een fries lunchbuffet met soep en 
kroket aangeboden. Hierna krijgt u een rondleiding van ongeveer een uur, een fries paard 
dressuur demonstratie, kunt u zelf de stoeterij en het museum bekijken.                                                                      

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                         

Thuiskomst:  ± 18.30 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                            

    fries lunchbuffet met soep  

                                 en kroket 

        rondleiding 

       dressuurdemonstratie 

 Kosten per persoon:  €  55,00  

 



Flevoland 
40. Rondje Flevoland 

Flevoland is de jongste provincie van de twaalf provincies en bestaat uit de Noordoostpolder, 
Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland, alle ontstaan door drooglegging van delen van de 
voormalige Zuiderzee, met daarbinnen de voormalige eilanden Urk en Schokland.                                   
Vanaf uw opstapplaats stopt u onderweg voor tweemaal koffie of thee met gebak hierna volgt een 
mooie tour door deze provincie. In overleg met u bepalen we de route en het restaurant waar de 
koffietafel met kroket wordt gebruikt. U kunt tijdens deze dag extra bezoeken brengen (soms voor 
een meerprijs) aan o.a. de Orchideeënhoeve in Luttelgeest, Schokland, Urk, een rondtour met een 
gids maken, een bootvaart, een consumptiestop maken in 
de gasterij bij de Oostvaardersplassen, de Bataviawerf 
bekijken of het museum Nieuwland. Wij adviseren u 
graag. 
 

Vertrektijd:   ± 08.45 uur                                                                                                         

Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                            

    koffietafel kroket 

 Kosten per persoon:  €  42,50  

41. Windmolen belevingscentrum  

De imposante windmolens nu als dagtocht te 

bezoeken. 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 het boeren bedrijf van de 

familie Renne, hier is een sfeervolle ontvangstruimte, 

waar u wordt ontvangen met twee kopjes koffie of thee 

met huisgemaakte appeltaart. Er is ook een 

boerderijwinkel met eigen- en streekproducten.  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 belevingscentrum met film, windkracht experience, interactieve 

presentaties, fietsen met tegenwind en heel veel leuke informatie. Daarnaast maakt een gids een 

unieke tocht met u in de touringcar langs de draaiende windmolens, hijsende kranen, waarbij je de 

onderdelen zoals megagrote wieken, van dichtbij kunt zien op wegen rijdt waar de touringcar 

anders niet mag komen. Teruggekomen 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, een fruitmandje, 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. Via Bolsward en de 

afsluitdijk arriveert u weer bij uw opstapplaats.  

Voor een meerprijs kunt u in plaats van Hindeloopen een bezoek brengen aan het Jopie 

Huismanmuseum in Workum. 

Vertrektijd:   ± 08.45 uur                                                                                                         
Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                   
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Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                            
    koffietafel kroket 
 Kosten per persoon:  €  46,00  

42. Appeltjes bij Verhage en de Orchideeën hoeve  

Een leuke en interessante excursie over het reilen en zeilen van een fruitbedrijf  met boeiende 
uitleg van Piet Verhage die zijn bedrijf geschikt maakte voor groepsbezoek met een gezellige 
ontvangstruimte. Waarin u wordt ontvangen en twee kopjes koffie of thee met heerlijk Verhage 
appeltaart krijgt aangeboden. Spannende verhalen hoort u 
over het bestrijden van ongedierte met oorwurmen, u kijkt 
mee bij het  fruit sorteren, over de landerijen en in de 
grote koelingen. Natuurlijk is er een gezellige proeverij 
(o.a. fruitsap), een videopresentatie, bezoek aan de 
distilleerderij en een grote boerderijwinkel met allerlei 
producten uit de polder. Bij slecht weer kan de touringcar 
gewoon de hal inrijden om de groep droog te laten uit of 
instappen. Van half april tot eerste week mei is er Appel 
en Perenbloesem! Fruitkwekerij Verhage ligt schuin tegenover de Orchideeënhoeve Luttelgeest. 
De fleurigste attractie van Nederland: De Orchideeën Hoeve met Vlinder Vallei en Lorituin, 25.000 
m2 tropenflora en fauna onder één dak. Eerst wordt u in het gezellige restaurant een koffietafel 
met kroket aangeboden. Hierna heeft u de gelegenheid de Orchideeën hoeve te ontdekken. 
In oktober 2016 heeft de geheel overdekte Orchideeën Hoeve een gloednieuwe natuurervaring 
geopend, De 'Zwevende’ Bloementuin. In deze nieuwe bloemenattractie wordt de bezoeker 
meegezogen in een sprookjesachtige bloemenwereld waarin duizenden kleurrijke bloeiers een 
oneindige wolk vormen. Het unieke concept is geïnspireerd op de wereldberoemde Japanse 
kersenbloesemperiode en is nog nergens in Europa te ervaren.  

Vertrektijd:   ± 08.45 uur                                                                                                            

Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee appelgebak             

        video rondleiding, proeverij                                                                                            

    koffietafel kroket 

                                        entree tuin  

 Kosten per persoon:  €  49,50 
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