
 Oskam Reizen 
Bramerveld 36, 2151 LC Nieuw Vennep. Telefoon 0252-672727 

Mail: contact@oskamreizen.nl      

Internet: www.oskamreizen.nl      

 

 

Geachte Mevrouw, Mijnheer 

Het is ons een genoegen u hierbij onze voorjaarsfolder 2017 aan te bieden waarin wij 

een aantal dagtochten, voor speciale prijzen, voor u geselecteerd hebben. 

Naast deze folder, maken wij éénmaal per twee jaar een complete dagtochtenfolder. 

Deze folder sturen wij u begin februari 2017 toe. 

Wij verzorgen graag een dagtocht voor uw groep. Heeft u al een datum voor de 

dagtocht in gedachten maar nog niet de bestemming gekozen, dan kunnen wij alvast 

die datum voor u reserveren. 

Wilt u een dagtocht voor uw groep samenstellen, kunt u het idee niet vinden in onze 

folders, neemt gerust contact op. Wij geven graag advies. 

Met vriendelijke groeten 

Oskam Reizen 

Ton en José Oskam 

 



Bloesemtocht              

met Muzikale Fruit Bingo 
 

Voor deze dagtocht wordt u rond 08.30 uur opgehaald vanaf uw opstapplaats(sen).       

De route gaat eerst een stukje over de snelweg. In de omgeving van Meerkerk neemt 

de chauffeur de afslag om vervolgens via een 

mooie route naar Leerbroek te rijden.  In 

restaurant ‘Onder de Pannen’ drinkt u, onder 

het genot van een prachtig uitzicht op het 

platteland, twee kopjes koffie of thee met een 

heerlijk gebakje. Hierna staat de touringcar op u 

te wachten en laat u de prachtige omgeving 

zien van de Betuwe zien. Wie weet staan de 

bomen in bloei met bloesem. 

Voor de lunch komen we aan in het plaatsje Lienden. In restaurant Torenzicht wordt u 

een koffietafel met kroket aangeboden. Na de lunch 

presenteert Kees Bos een ‘Muzikale Fruit Bingo’ 

met allemaal liedjes die wat te maken hebben met 

fruit o.a. Jantje zag een pruimen hangen, de 

appeltjes van Oranje, etc.) Tijdens de fruitbingo 

komt ‘Flipje’ ook nog even langs !!!!!! 

Thuiskomst omstreeks 18.00 uur.  

 

Wij bieden u deze dagtocht inclusief vermelde verzorging aan: 

In januari, februari, maart, tot en met 13 april, juli, augustus, november en december 

2017 voor 

Euro 46,00 per persoon 

Vanaf 14 april, mei, juni, september en oktober 2017 voor 

Euro 48,00 per persoon 

Deze prijs geldt voor 40 personen per touringcar. Boven de 40 personen geven wij één 

persoon vrij, boven de 45 twee personen. Onder de 40 personen berekenen wij Euro 

22,00 per lege zitplaats. Heeft uw groep altijd minder dan 40 personen, kunt u ter 

informatie contact opnemen met Oskam Reizen, voor een prijs per persoon 

berekening voor uw groep. 



 Maathoevetour 
Tussen Raalte en Deventer ligt bij Heeten recreatiebedrijf De Maathoeve, hier gaat uw 

groep de Sallandse keuken proeven, met een 

Sallandse Live and cooking lunchproeverij. Een 

complete proeverij met uitleg en bereiding van 

Sallandse gerechtjes aan tafel door kok Agnes. 

Aansluitend staat de paardentram klaar en wordt u 

door het mooie Salland rondgereden langs de mooiste 

plekjes van Heeten. Agnes is gediplomeerd kok en boerin/eigenaar van de Maathoeve. 

Ze vertelt u graag over het boerenleven en de Sallandse gerechten. 

Vanaf uw opstapplaats, rond 08.30 uur, rijdt de chauffeur naar Voorthuizen. In restau-

rant Buitenlust serveert men uw groep twee kopjes koffie of thee met een gebakje.                                                                                                                       

De chauffeur brengt u verder via een mooie route naar 

Heeten. In recreatiebedrijf De Maathoeve wordt u hartelijk 

ontvangen voor de lunch. U start met een kopje 

groentesoep, houtovenbrood met kruidenboter, drie 

soorten kaas, 2 soorten vleeswaren, jam, boerenbeschuit, 

koffie, thee, zuivel en landwinkelsappen. In de zaal bereidt 

boerin Agnes en haar medewerkers 3 kleine gerechtjes en 

vertelt over de streekproducten en de geschiedenis van de boerderij.                                                                                                  

Na de lunch staat de paardentram voor u klaar (eventueel verwarmd) en wordt een 

rondrit gemaakt van ongeveer 1,5 uur door het 

mooie Sallandse landschap. Bij terugkomst bij de 

Maathoeve is er de mogelijkheid om de landwinkel 

met streekproducten te bezoeken en producten te 

kopen.                                                                   

Ter afsluiting serveert men u nog een kopje koffie of 

thee met een Witteveentjes gebakje.                                                                                                 

Thuiskomst bij uw opstapplaat(sen) ongeveer 18.30 uur.  

Wij bieden u deze dagtocht inclusief vermelde verzorging aan: 

In januari, februari, maart, tot en met 13 april, juli, augustus, november en december 

2017 voor                                                                                                                           

Euro 52,00 per persoon                                                                                     

Vanaf 14 april, mei, juni, september en oktober 2017 voor                                                       

Euro 54,00 per persoon                                                          
Deze prijs geldt voor 40 personen per touringcar. Boven de 40 personen geven wij één 

persoon vrij, boven de 45 twee personen. Onder de 40 personen berekenen wij Euro 

22,00 per lege zitplaats. Heeft uw groep altijd minder dan 40 personen, kunt u ter 

informatie contact opnemen met Oskam Reizen, voor een prijs per persoon 

berekening voor uw groep. 

https://www.flickr.com/photos/132623638@N04/23247790836/
https://www.flickr.com/photos/132623638@N04/30006773095/


Holterberg 
De Holterberg is een heuvelachtig gebied, dat onderdeel uit maakt van het Nationaal 

Park Sallandse Heuvelrug. De Holterberg 

dankt zijn naam aan  het Overijsselse dorp 

Holten, het ligt ten zuiden van dit gebied. In 

het noorden grenst het aan de Haarlerberg 

en Noetselerberg. Dit natuurgebied omvat 

veel heidevelden die worden afgewisseld 

met (naald)bossen. 

Vanaf uw opstaplaats(en) ongeveer 08.30 uur, rijdt de chauffeur richting Voorthuizen. 

In restaurant Buitenlust serveert men u twee kopjes koffie of thee met een gebakje.  

Via een mooie route rijdt de chauffeur richting Holten. In restaurant Het Bonte Paard 

krijgt u en heerlijk diner aangeboden. Na het hoofdgerecht komt de gids op de 

touringcar voor een prachtige tocht over de Sallandse Heuvelrug en de Holterberg. 

Terug gekomen van de rondrit bij het restaurant De Bonte Paard krijgt u een heerlijk 

dessert buffet en een kopje koffie met een bonbon. 

 

Hierna brengt de chauffeur uw groep weer naar de opstapplaats(en). Thuiskomst rond 

18.30 uur.  

Wij bieden u deze dagtocht inclusief vermelde verzorging aan: 

In januari, februari, maart, tot en met 13 april, juli, augustus, november en december 

2017 voor                                                                                                                           

Euro 46,50 per persoon                                                                                      

Vanaf 14 april, mei, juni, september en oktober 2017 voor                                                       

Euro 48,50 per persoon                                                           

Deze prijs geldt voor 40 personen per touringcar. Boven de 40 personen geven wij één 

persoon vrij, boven de 45 twee personen. Onder de 40 personen berekenen wij Euro 

22,00 per lege zitplaats. Heeft uw groep altijd minder dan 40 personen, kunt u ter 

informatie contact opnemen met Oskam Reizen, voor een prijs per persoon 

berekening voor uw groep. 



Een dagtocht vanaf de IJsselhoeve in Doesburg 

Restaurant ‘De IJsselhoeve’ is een gerestaureerde boerderij geheel op authentieke 

wijze ingericht, met veel uit vroegere jaren. Omstreeks 08.30 uur vertrekt u vanaf uw 

opstapplaats(en) U wordt daar ontvangen met onbeperkt koffie/thee met iets lekkers.  

Hierna brengt de chauffeur u naar de boerderij van Jos 

en zijn Dycke. Jos is bekend van het programma ‘Boer 

zoekt vrouw’ in 2009. Deze  gladiolenkweker, boeken-

schrijver en zijn vrouw zullen u rondleiden op hun 

boerderij en verrassen met diverse anekdotes. Tot slot 

krijgt u nog een prachtige bos gladiolen mee voor thuis. 

Buiten het seizoen een zak gladiolen-bloembollen.                                                                                                                                                        

Terug gekomen bij restaurant de IJsselhoeve kunt u 

genieten van een overheerlijke "Achterhoeks Lunch-buffet". met heel veel koude en 

warme lekkernijen. Minimaal 5 warme gerechten. Onbeperkt koffie, thee, jus d'orange, 

melk, etc.                                                                                                                                                       

Na deze heerlijke lunch staat er een gids op uw groep te wachten voor een prachtige 

rondrit in de omgeving van het ‘Montferland’                                                                                                                                                                             

Om 16.30 uur komt u terug bij De IJsselhoeve. 

U heeft gelegenheid een drankje (voor eigen 

rekening) te drinken.                                                                                                            

Om 17.30 uur serveert men u een grandioos 

Diner-Buffet met onder andere Doesburgse 

mosterdsoep met spekjes. Het overheerlijke 

Achterhoeks-Buffet met diverse huisgemaakte 

salades, heerlijke beenham, kipfilet, IJsselhoeve-vleesschotel, ouderwets gebakken 

aardappeltjes met spekjes en prei en nog veel meer. Een nostalgische ijscokar zal niet 

ontbreken. Rond 19.00 uur brengt de chauffeur u weer terug naar uw opstapplaats, 

thuiskomst rond 21.00 uur. Ook kunt u deze dagtocht inkorten met alleen tussen de 

middag het dinerbuffet. Na het dinerbuffet vindt de rondrit met gids plaats. Terug 

gekomen heeft u nog de gelegenheid een drankje (voor eigen rekening) te gebruiken 

waarnaar u naar uw opstapplaats wordt gebracht. Thuiskomst ongeveer 18.30 uur.  

Wij bieden u deze dagtocht inclusief vermelde verzorging aan: 

In januari, februari, maart, tot en met 13 april, juli, augustus, november en december 

2017 voor                                                                                                                           

Euro 63,00 met lunch, zonder lunch Euro 56,00 per persoon.                                                                                      
Vanaf 14 april, mei, juni, september en oktober 2017 voor                                                       

Euro 65,00 met lunch, zonder lunch Euro 58,00 per persoon                                                          
Deze prijs geldt voor 40 personen per touringcar. Boven de 40 personen geven wij één persoon vrij, 

boven de 45 twee personen. Onder de 40 personen berekenen wij Euro 22,00 per lege zitplaats. 

Heeft uw groep altijd minder dan 40 personen, kunt u ter informatie contact opnemen met Oskam 

Reizen, voor een prijs per persoon berekening voor uw groep. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjAtoeVgYDRAhXHiRoKHTuMCtkQjRwIBw&url=http://www.bus-idee.nl/InfopaginaDoesburgIJsselhoeve.htm&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQjCNE4jb2CaDWrUWuKOGdSiNTv_0AYUQ&ust=1482228351848654&cad=rjt
https://www.dalstra.nl/upload/cache/FD84FA579C6AA5311C10837DFD8BD0A5.jpg


Marius van Dokkum                      

en het Bakkerijmuseum 
In de gezellige en sfeervolle Expositieruimte “De Mantel” in 
Andijk organiseert Annet Mantel- van Dokkum een leuk 
programma over het bijzondere werk van haar broer de 
kunstschilder en illustrator Marius van Dokkum. 

Rond 09.00 uur vertrekt u vanaf uw opstapplaats naar Andijk. In 
de expositieruimte wordt u welkom geheten met een kopje koffie 
of thee en een gebakje.                                                   
Doormiddel van een Power Point presentatie geeft Annet Mantel 
uitleg over de schilderijen. Tijdens de pauze wordt u nog een 
kopje koffie geserveerd. Na de pauze laat Annet u een film zien over haar broer die 
woonachtig is in Ugchelen, maar geboren en getogen in Andijk. Hij is werkzaam als 
schilder, illustrator, tekenaar en ontwerper. Hij is een verteller met verf en penseel en 
zoekt naar manieren om op een anekdotische manier zijn indrukken weer te geven.                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

    

 

Dokkums werk wordt gekenmerkt door de vele details op zijn schilderijen, er is veel op te 
zien, vaak met een humoristische ondertoon. Juist door de humor weet hij op een 
voortreffelijke wijze te communiceren en soms om een boodschap over te brengen. Het 
zijn situaties die voor de meeste van ons herkenbaar zijn. Vaak worden gewone mensen 
uitgebeeld in hun eigen leefomgeving. Als toeschouwer komen we in aanraking met hun 
eigenaardigheden. Het zijn eigenlijk lachspiegels, waar je iets van jezelf in kunt 
herkennen, of anders gezegd: geschilderde cartoons. 



Voor een heerlijke koffietafel met een kroket brengt de chauffeur u naar restaurant de 
Egelantier in het plaatsje Wijdenes. 

Na de lunch staat een bezoek aan het ‘lekkerste museum van Nederland’ op het 
programma. 

In het historische centrum van Medemblik 
vindt u het bakkerijmuseum “De oude 
bakkerij”. In de geur van verse koek proeft u 
letterlijk de sfeer van vroeger. De bakkers 
demonstreren alle facetten van het ambacht, 
een feest van herkenning en een feest van 
lekkernijen! Er vinden dagelijks koek-, 
marsepein-, chocolade- of andere 
demonstraties plaats. Technieken die veelal 
nergens anders meer in Nederland te zien 
zijn. Het water loopt je tijdens een bezoek in de                                                                
mond, vandaar dat het museum ook al dertig jaar de titel lekkerste museum van 
Nederland trots draagt. Uw groep krijgt een rondleiding en na afloop een kopje koffie 
met een vers gebakken koekje geserveerd. 

  

 

Wij bieden u deze dagtocht inclusief vermelde verzorging aan: 

In januari, februari, maart, tot en met 13 april, juli, augustus, november en december 

2017 voor                                                                                                                                         

Euro 47,00 per persoon                                                                                      

Vanaf 14 april, mei, juni, september en oktober 2017 voor                                                       

Euro 49,00 per persoon                                                           

Deze prijs geldt voor 40 personen per touringcar. Boven de 40 personen geven wij één 

persoon vrij, boven de 45 twee personen. Onder de 40 personen berekenen wij Euro 

22,00 per lege zitplaats. Heeft uw groep altijd minder dan 40 personen, kunt u ter 

informatie contact opnemen met Oskam Reizen, voor een prijs per persoon 

berekening voor uw groep. 



Rondvaart vanuit Sneek 
U vertrekt rond 09.00 uur vanaf uw opstapplaats. De eerste stop is het plaatsje 

Wognum. In restaurant Stam wordt u twee kopjes koffie of thee met een gebakje 

aangeboden. Na deze koffiestop rijdt de chauffeur via de afsluitdijk naar Sneek. 

Hier stapt u rond 13.00 uur aan boord van een rondvaartboot van rederij van Dijk. 

Deze rederij heeft een luxe rondvaartboot die van alle gemakken is voorzien, zoals 

een lift, aangepaste toiletten op zowel het boven als beneden dek.  

De trossen gaan los en u vaart door Sneek en andere diverse dorpjes o.a. naar het 

Sneekermeer. Het Sneekermeer ( in het Fries ‘Snitser Mar’ ) is een meer in de 

provincie Friesland, gelegen tussen de stad Sneek en de dorpen Terhorne en 

Goingarijp. Het Sneekermeer is vooral bekend vanwege zijn grote populariteit bij 

watersporters. Tijdens de vaart wordt u een heerlijk drie-gangen diner geserveerd.                                 

Rond 16.00 uur komt u weer aan in Sneek. De chauffeur brengt u weer terug naar uw 

opstapplaats(en) 

Wij bieden u deze dagtocht inclusief vermelde verzorging aan: 

In januari, februari, maart, tot en met 13 april, juli, augustus, november en december 

2017 voor                                                                                                                                         

Euro 55,00 per persoon                                                                                      

Vanaf 14 april, mei, juni, september en oktober 2017 voor                                                       

Euro 57,00 per persoon                                                           

Deze prijs geldt voor 40 personen per touringcar. Boven de 40 personen geven wij één 

persoon vrij, boven de 45 twee personen. Onder de 40 personen berekenen wij Euro 

22,00 per lege zitplaats. Heeft uw groep altijd minder dan 40 personen, kunt u ter 

informatie contact opnemen met Oskam Reizen, voor een prijs per persoon 

berekening voor uw groep. 


