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     Meerdaagse reizen 2017 
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 

In deze folder vindt u drie meerdaagse reizen, kort en iets langer, voor iedereen een 

keuze. We hebben de reizen in voorjaar, zomer en najaar gepland. Alle reizen zijn 

volpension, vanaf de koffie/thee met gebak tot en met de warme lunch op de laatste 

dag. Vaak zijn excursie kosten inbegrepen bv een gids, muziek cq entertainment  in de 

avond, bingo. Een enkele keer vragen wij om een bijdrage voor entree. 

U kunt zich telefonisch opgeven via telefoonnummer: 

           0252-672727 

na aanmelding krijgt u van ons ongeveer twee maanden voor de reis een 

schriftelijke bevestiging c.q. factuur met het verzoek de reis voor een bepaalde 

datum te voldoen. Ongeveer een week voor vertrekdatum sturen wij u een 

opstaplijst met uw opstapplaats en juiste opstaptijd. 

 

 Rijs (Gaasterland, Friesland ) 

Reisdatum: (vierdaagse reis) 

Vrijdag 9 juni tot en met maandag 12 juni 2017  

 

Gaasterland is een streek in de Zuidwesthoek in de 

Nederlandse provincie Friesland. In Gaasterland is het water altijd dichtbij. Het 

IJsselmeer en de grote meren, zoals de Fluessen en het Slotermeer.                                                                                                       

Hotel Gaasterland ligt aan de rand van het eeuwenoude Rijsterbos, vlakbij het 

IJsselmeer. Een prachtige locatie voor een ontspannen en comfortabele vakantie. Het 

hotel beschikt over ruime kamers, voorzien van toilet, douche, televisie en telefoon.  Er 

is een lift aanwezig naar de twee verdiepingen. Koffie en thee zijn gratis en kunt u zelf 

inschenken. Het hotel heeft een groot terras en binnen voldoende ruimte om onze 

gezellige avonden te houden. Zowel de lunch als diner zijn zeer uitgebreid, perfect 

verzorgd en worden als buffet opgediend. Bij het diner wordt de dagsoep geserveerd 

aan tafel. U heeft elke dag keuze uit 2 soorten vlees/vis, diverse salades, 

aardappelgarnituren, groentes, rijst, pasta, stoofschotel en ijs of pudding als dessert. 

Het is wel belangrijk dat u een eventueel dieet of voedingsmiddelen die u echt niet eet, 

op tijd aan ons door te geven. De maaltijden worden namelijk door een cateraar 

verzorgd. 

De 1e dag gebruiken we de koffie met gebak en de lunch onderweg en maken er een 

echte dagtocht van. We arriveren later in de middag in het hotel. Na het diner houden 

we de 1e avond rust, er is dan geen activiteit. De 2e en 3e avond organiseren we een 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_streken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidwesthoek_(Friesland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Friesland


gezellige avond, zeker een bingo. De zaterdag en zondag gebruiken we de lunch in 

het hotel. Zowel in de ochtend en na de lunch in de middag gaan we op pad. O.a. een 

mooie rondtour, een bezoek, winkel mogelijkheden in een stad etc. U kunt alle 

uitstapjes mee, u kunt er ook voor 

kiezen een ochtend of middag rust te 

houden, een fiets te huren of een 

wandeling te maken. Het juiste 

programma maken we de 1e dag van 

de reis bekend. De laatste dag, 

maandag, verlaten we na het ontbijt 

het hotel. Vaak bieden we nog een 

ochtendprogramma aan met in de 

middag een lunch in de vorm van een 

driegangen diner. Rond 17.00 uur 

brengen we u weer terug bij uw 

opstapplaats. Bij deze reis zijn alle 

entrees van de uitstapjes inbegrepen.  

U logeert in:                                                                                                                                      
Hotel Gaasterland                               Reissom:         € 310,00 p.p.                                                                                                                                                                              
Marderleane 21                                                                                                                     
8572 WG Rijs                                      Toeslag 1-persoonskamer €   24,00  p.p.                                                                                    
0514 - 58 17 41                                                                                                                
www.hotel-gaasterland.nl 

Goslar (de Harz, Duitsland)  

Reisdatum:  (6 daagse reis) 
zondag 13  t.m. vrijdag 18 augustus 2017 

 

Het hotel Niedersachsen wordt gerund door het 

Nederlandse echtpaar Henk en Wilma Veldhuis. Het ligt in 

het natuurpark van Oberharz midden in het Harzgebergte. 

Groen beboste heuvels, stuwmeren, vakwerkhuizen, 

burchten en kloosters zijn enkele kenmerken 

van de Harz. Een prachtig vakantiegebied om 

mooie uitstapjes te maken.                                                                                                                      

Alle kamers van het hotel zijn voorzien van 

douche (een douchecabine opstap ongeveer 

40 cm ) en een toilet. In het hotel is wel een lift 

aanwezig echter deze kunt u bereiken met een 

trapje bestaande uit vier treden. Door 

niveauverschil treft u in sommige gangen 

meerdere kleine trapjes aan. Het hotel heeft 

http://www.hotel-gaasterland.nl/


een zwembad, sauna en een solarium. Het ontbijt, lunch en diner worden doormiddel 

van een buffet geserveerd. Op de heenreis gebruiken wij in Nederland twee kopjes 

koffie/thee met gebak. Tijdens de rit in Duitsland serveren wij in de touringcar een 

uitgebreide lunchpakket met diverse frisdranken, koffie en thee. We stoppen wel voor 

korte pauzes bij diverse restaurants langs de Duitse snelweg. Op de laatste dag 

vertrekken we na het ontbijt en gebruiken we in Nederland een warme lunch, een drie-

gangen diner.   

U logeert in hotel: 

Hotel Niedersachsen                         Reissom:          €  549,00 p.p.                                                                                                  

Wiessenstrasse 12                            Toeslag 1-persoonskamer €    80,00  p.p. 

D-38644  Goslar                                                                                                             

telefoon 049 5325-52860                                                                                           

www.hotel-niedersachsen-harz.de 

Odoorn (Drenthe )  
Reisdatum:  (3 daagse reis) 
vrijdag 20  t.m. zondag 22 oktober 2017 

Er kwamen uit de vijftig plus groep verzoeken voor 
een bezoek aan de nieuwe dierentuin in Emmen. Het 
leek ons een leuk idee het te combineren met een 
overnachting. Vrijdag gebruiken we de koffie/thee 
met gebak en de lunch onderweg naar het hotel. 
Later in de middag arriveren we bij hotel Oringermarke. De zaterdag heeft u de keuze 
te gaan naar de vernieuwde dierentuin in Emmen, entree inbegrepen echter de lunch 
niet. Of u maakt samen met Ton in de touringcar een uitstapje, de lunch en eventuele 

entrees zijn inbegrepen. Zaterdagavond krijgen 
we een gezellige avond aangeboden, met 
muziek, quiz etc. De laatste dag, de zondag 
maken we in de ochtend een rondtour met gids 
in de omgeving. De lunch gebruiken we nog in 
het hotel waarnaar we richting huis vertrekken.  
Een driegangen diner krijgt u onderweg 
geserveerd. Thuiskomst rond 18.30 uur.  Hotel 
Oringermarke is midden in een Drents dorpje 

aan de Brink gevestigd. Alle kamers zijn voorzien van douche/toilet, tv en via een lift te 
bereiken.                                                                                          

U logeert in: 
Hotel  de Oringermarke         Reissom:         €    260,00  p.p.                                                                                      
Hoofdstraat 9      Toeslag 1-persoonskamer €    25,00  p.p              
7873 BB Odoorn           
Telefoon: 0591 519 000 
www.deoringemarke.nl                             

Oskam Reizen 0252-672727 
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