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Oskam Reizen                                    
Bramerveld 36, 2151 LC Nieuw Vennep 
Email: contact@oskamreizen.nl 
Internet: www.oskamreizen.nl 

 



Geachte mijnheer/mevrouw, 

Hierbij bieden wij u het klaverjasreizen programma voor 2018 aan.  

Oskam levert een kwalitatief goed verzorgde klaverjasreis, geheel volpension in 
goede hotels, vanaf de koffie/thee (2 kopjes) met gebak op de eerste dag t.m. het 
drie-gangen  diner (tussen de middag) op de laatste dag.  

Elke dag maakt u ’s ochtends of ’s middags een gezellig uitstapje met de bus naar 
hetzij een leuke (winkel) stad, een bezienswaardigheid of een prachtige rondrit door 
de omgeving. 

Vanaf de 1e t.m. vierde dag wordt er competitie geklaverjast. 
Hiermee zijn elke dag een paar en aan het einde van de 
week leuke prijzen te winnen. Iedereen gaat met een gezellig 
ingepakt cadeautje naar huis; zelfs de ‘Poedel’ wordt niet 
vergeten. Voor de hoogste scores zijn een aantal geldprijzen 
gereserveerd        

                                                                                                              

Volledig verzorgde klaverjasreizen 
Inbegrepen in de reissom: 

 Volpension vanaf 2 kopjes koffie/thee met gebak op de eerste dag t/m het diner 
(tussen de middag) op de laatste dag. (tenzij anders vermeld) 

 Verblijf op één- en/of tweepersoonskamers, voorzien van douche of bad met 
toilet. 

 Vanaf de 2e t/m de 4e dag maakt onze chauffeur diverse excursies met u in de 
omgeving, andere bezienswaardigheden of naar een mooie (winkel) stad. 

 Vanaf de 1e t/m de 4e dag klaverjassen in competitieverband onder leiding van 
een competitieleider(ster). 

 Er wordt gekaart volgens Amsterdams systeem. 

 Dagelijks zijn er gezellige prijsjes te winnen en aan het einde van de week voor 
iedereen een prijsje. Voor de hoofdprijzen van de week een aantal (geld) 
prijzen. 

 Vervoer per comfortabele touringcar met een ervaren chauffeur. 
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Niet inbegrepen in de reissom zijn: 

 Eventuele entrees tijdens de excursies. 

 Uitgaven van persoonlijke aard, b.v. consumpties ( tenzij anders vermeld ) 

 Vermelde toeslagen, zoals de toeslag op één persoonskamers. 

 Annuleringsverzekering.  

 Reisverzekering. (Voor de buitenlandse reizen zeer aan te raden) 

De reispapieren voor uw klaverjasreis, o.a. een deelnemers- en opstaplijst en een 
label krijgt u ongeveer één week voor de reisdatum toegestuurd.   

Reserveren 

U kunt telefonisch reserveren via telefoonnummer:  

          0252-672727 

Helaas zijn de 1-persoonskamers beperkt en vaak snel volgeboekt. Wacht dus niet te 
lang met reserveren.  

Na reservering krijgt u een schriftelijke boekingsbevestiging. 

Deze bevestiging is tevens uw nota en uw eventuele verzekeringsbewijs. 

Op deze nota staat een bedrag van aanbetaling die u binnen 10 dagen dient te 
voldoen. Wanneer het inschrijfgeld niet tijdig op één van onze rekeningen is 
bijgeschreven, behouden wij ons recht voor, de door u gereserveerde plaatsen 
opnieuw te verkopen.  

Wij verzoeken u het restant van de reissom uiterlijk vier weken voor vertrek te 
voldoen.  

U krijgt hiervoor van ons geen acceptgirokaart.                                                                                 
Zowel het inschrijfbedrag als het restant van de reissom kunt u overmaken  

op rekening : INGbank: NL78 INGB 0000 427841 t.n.v. Oskam Reizen 
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De Bestemmingen 
Met zorg zoeken wij ieder jaar hotels uit die geschikt zijn voor onze klaverjasreizen. 
De volgende hotels hebben wij voor 2018 opgenomen in ons programma: 

 

Kalender 2018 
 
Reisnr. Datum      Bestemming 

 

1. maandag 23 t.m. vrijdag 27 april 2018  Luyksgestel (Noord-Brabant) 

 

2. zaterdag 19 t.m. woensdag 23 mei 2018 Rijs (Friesland)   
         Pinksterreis 
                

3. maandag 27 t.m. vrijdag 31 augustus 2018  Bremm/Moezel (Duitsland) 
 

4. maandag 29 oktober t.m.  
vrijdag 2 november 2018     Assen (Drenthe)   
                                                                                                                                                                                         

5. maandag 19 t.m.  
vrijdag 23 november 2018     Valkenburg (Limburg)  

sinterklaasreis  
 

6. zaterdag 29 december 2018 t.m.     Ootmarsum (Overijssel)                                
woensdag 2 januari 2019                Oud en Nieuwreis  

 

 

 

 

Kennelijke fouten en vergissingen in dit programma binden onze reisorganisatie niet.  
De directie behoudt zich het recht, wijzigingen aan te brengen in de reisroute en de 
bijbehorende verzorging, indien hiertoe gegronde redenen bestaan. Door het inschrijven op 
één of meerdere reizen, verklaart elke passagier zonder voorbehoud, akkoord te gaan met 
deze voorwaarden. 
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1. Luyksgestel  (Brabant)                                                            
Nr.       Reisdatum:                                        
maandag  23  t.m. vrijdag 27 april 2018  

Hotel de Postelhoef wordt al meer dan 30 jaar gerund door de familie Daris en is 
gevestigd in het gezellig grensplaatsje Luyksgestel, in de Brabantse Kempen. Ze 
bieden al jaren geheel verzorgde vakanties voor senioren en hebben zelfs kamers 
voor reizigers met een lichamelijke beperking. De kamers zijn voor iedereen goed 
bereikbaar, met douche en toilet. Het hotel is gelegen tegen de bosrand, omringd 
door prachtige bossen, vennen en heidevelden. De grens van België ligt op twee 
kilometer afstand, dichtbij de gezellige Belgische plaats Lommel met zijn bekende 
woensdagmiddag weekmarkt, Turnhout met zijn prachtige authentieke marktplein, 
gezellige winkelstraat en natuurlijk de vele terrasjes. Ook de Brabantse Kempen biedt 
veel moois. Of u nu wilt wandelen, fietsen (te leen in het hotel) in de natuur of met 
onze touringcar. De Postelhoef heeft een eigen rustiek aangelegd park met diverse 
panoramabankjes en een jeu de boules baan. De ruime zon- en schaduwrijke 
terrassen bieden een fraai uitzicht op de omringende natuur. Het verwarmde buiten 
zwembad is aangepast net zoals de rest van het hotel zodat het voor iedereen 
toegankelijk is. 

U logeert in:                                  Reissom:                                      €   425,00 p.p.                    

Hotel de Postelhoef                     Toeslag 1-persoonskamer  €      40,00  p.p. 
Boscheind 73 
5575 AA Luyksgestel                                                                                                       
telefoon 0497-541426 
www.postelhoef.nl  
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2.  Rijs (Friesland )         Pinksterreis                                   

Nr. Reisdatum:                                                            
2. zaterdag 19 t.m. woensdag 23 mei 2018 

 

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. Een goede nachtrust is onontbeerlijk voor een geslaagd verblijf, daarom 
besteedt het hotel veel aandacht aan het ligcomfort van hun bedden. Voor 
mindervalide gasten zijn er aangepaste kamers op de begane grond. Er is een lift 
aanwezig naar de twee verdiepingen. Hotel Gaasterland heeft een groot terras waar 
het echt genieten is van het mooie weer. Koffie en thee is inbegrepen en mag u de 
hele dag op basis van zelf bediening gratis drinken. De maaltijden worden in een 
buffet prima verzorgd en opgediend. Het hotel is een uitstekende uitvalsbasis voor 
fiets- en wandeltochten of mooie tochten met de touringcar. 

U logeert in hotel: 

Hotel Gaasterland                             Reissom:         €   399,00 p.p.                                                                                                 
Marderleane 21                                Toeslag 1-persoonskamer €     40,00  p.p. 
8572 WG Rijs                                                                                                            
telefoon 0514-581741                                                                                           
www.hotel-gaasterland.nl 
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3. Bremm/Moezel ( Duitsland )  

Nr. Reisdatum:   
3 maandag 27  t.m. vrijdag 31 augustus 2018 

 

Voor deze reis maken we gebruik van Enjoyhotel Hutter, het ligt aan de oever van de 
Moezel in het dorpje Bremm. Hier bevindt zich de steilste wijnberg van Europa, de 
Calmont. Bremm ligt nabij Cochem. Hotel Hutter beschikt over kamers  die van alle 
gemakken voorzien zijn, douche, toilet, tv met Nederlandse zenders en WiFi. Alle 
kamers zijn per lift bereikbaar.In het restaurant wordt u tijdens uw verblijf verwend 
met een dagelijks uitgebreid ontbijtbuffet, warme lunch en een afwisselend 3 gangen 
keuze diner/ buffet. 
In de koffiecorner van het hotel is koffie en thee de gehele dag gratis. Vanaf 17.00 
t.m. 24.00 uur zijn de dranken bieren, wijnen, fris- en vruchtendranken, jenevers en 
apfelkorn gratis.                                                                                                              
U kunt heerlijke wandelingen maken door de regio, wandelroutes die gezamenlijk  
365 kilometer in lengte zijn. Of wat dacht u van een leuke fietstocht langs de Moezel, 
u kunt zonder kosten gebruik maken van de fietsen van het hotel. In de omgeving 
maken we mooie tochten o.a. naar Cochem , een boottocht etc.                                                                    

U logeert in:     Reissom:             €  449,00 p.p.                    

Enjoyhotel Hutter                    Toeslag 1-persoonskamer    €   60,00 p.p.                 
Moselstrasse 30 
56814 Bremm 
Duitsland             
Telefoon 0049-29539626580 
www.enjoyhotel.nl 
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4. Assen (Drenthe)  
Nr. Reisdatum: 
4 maandag 29 oktober  t.m. vrijdag 2 november 2018 

In 2018 hebben we hotel De Bonte Wever weer in ons programma opgenomen. Op 
verzoek gaan we dit jaar weer naar dit hotel, gelegen aan de rand van Assen.Wat dit 
hotel zo extra bijzonder maakt, is de handige all-in formule.                                                                                                                       
U betaalt één prijs voor een compleet arrangement                                                                  
Met dit all-in arrangement geniet u standaard van:                                                                                              

 Een overnachting in een comfortabele kamer, op de begane grond of met lift 
bereikbaar, met een bureau, draadloos internet, TV, voldoende kastruimte, 
kluis, telefoon, radio. De ruime badkamer is voorzien van een inloopdouche, 
föhn en een toilet. Het gehele hotel is rolstoelvriendelijk.                                                                                                                   

 Een ontbijtbuffet, lunchbuffet en dinerbuffet.  

 Onbeperkt drankjes (alcoholische dranken uit het huisassortiment) diverse 
snacks en lekkernijen                                                                                                                

 Toegang tot het subtropisch zwem- en saunaparadijs, professionele 
fitnesscentrum, bowling (wel van te voren reserveren)                                                                                                                                                            

 Deelname aan diverse aquasporten en groepslessen in het fitnesscentrum                                                          

 Toegang tot uitgaanscentrum de Caféstraat (inclusief onbeperkt drankjes)                                                                

 Avondentertainment en deelname aan diverse activiteiten 

Wij gebruiken een eigen zaal, voor het klaverjassen, tijdens het klaverjassen zijn ook 
de bovengenoemde drankjes en snacks inbegrepen. Gedurende het jaar 2018 wordt 
hotel de Bonte Wever verbouwd en extra uitgebreid met meer kamers. Het hotel kent 
geen 1-persoonskamers. Voor de 1-persoons meer prijs gebruikt u een twee-
persoonskamer.                                                                      

U logeert in:     Reissom:             €  425,00 p.p.                    

Hotel De Bonte Wever   Toeslag 1-persoonskamer    €   75,00 p.p.                  
Stadsbroek 17     
9405 BK Assen 
Telefoon 0592-356000 
www.debontewever.nl  
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5.Valkenburg (Limburg)               

Sinterklaasreis                                                                      

Nr. Reisdatum:        
5      maandag 19 t.m. vrijdag 23 november 2018    
Het hart van Zuid-Limburg is de ideale locatie voor een heerlijke vakantie. Het heeft 
prachtige natuur, eeuwenoude kastelen, mergelrotsen en boeiende steden. U bent te 
gast bij Grand Hotel Monopole, een gezellig familiehotel op loopafstand van het fraaie 
centrum van Valkenburg. In deze periode is Valkenburg omgetoverd tot een 
Kerststad en in de grotten van Valkenburg worden Kerstmarkten georganiseerd. 

De hotelkamers, met een lift bereikbaar, zijn voorzien van bad/douche, toilet en 
kleurentelevisie. Ook zijn er een aantal kamers met een aparte slaapkamers, voor 
bijvoorbeeld drie personen of twee personen die liever niet met elkaar in één kamer 
willen slapen maar wel de badkamer gezamenlijk willen gebruiken. 

U logeert in:                                      Reissom:    €  435,00 p.p. 
Grand hotel Monopole                     Toeslag  1-persoonskamer  €    40,00 p.p. 
Nieuweweg 22 
6301 ET Valkenburg        
telefoon 043-6013545       
www.grandhotelmonopole.nl  

6. Ootmarsum     
Oud- en Nieuwreis  
Nr. Reisdatum:  
6 zaterdag 29 december 2018  t.m.  
        woensdag 2 januari 2019   
                                                                                                                         
Stadshotel Ootmarsum is een gezellig familiehotel op een oude stadswal, aan de 
rand van het historische stadscentrum. Al jaren komen wij om het jaar met de 
klaverjasreizen hier Oud en Nieuw vieren. Juist de geweldige verzorging en de 
gezelligheid in het stadje maakt deze reis in Ootmarsum zo leuk. Ootmarsum is een 
eeuwenoud stadje in Overijssel, waar u onder andere kerken, monumenten, 
galerieën, een stadspark en een openluchtmuseum kunt bekijken. In 2018 wordt weer 
een gedeelte van het hotel gerenoveerd 

U logeert in:                             Reissom:                           €  425,00 p.p. 
Stadshotel Ootmarsum          Toeslag  1-persoonskamer   €    40,00 p.p. 
Westwal 1 
7631 BM Ootmarsum  
telefoon 0541-291728 

♠  ♣       Klaverjasreizen   ♥  ♦ 



Klaverjasdagtochten  
Een aantal keren per jaar organiseert Oskam Reizen een klaverjasdagtocht. 

Hieronder vermelden wij één van die tochten. De exacte datum van de 
bootklaverjasdagtocht en anderen krijgt u doormiddel van een extra folder gestuurd. 
De opstapplaatsen voor de dagtochten zijn: 

Purmerend Beatrixplein, Amsterdam Noord bushalte Waddenweg, Amsterdam 
Amstelstation, Amsterdam Osdorpplein t/o/ de ANWB, Ouderkerk a.d. Amstel 
Bushalte Burg. Stramanweg, Amstelveen Keizer Karelweg, Heemskerk M. van 
Heemskerckstraat, IJmuiden bij de Hema, Haarlem Californiëplein Schalkwijk, 
Zwanenburg de Olm Olmenlaan, Hillegom, restaurant Zomerzorg, Meerlaan, 
Badhoevedorp bushalte Albert Heijn, Nieuw Vennep bushalte Westerkim, Hoofddorp 
Burg. Van Stamplein bij Dirk v.d. Broek, Aalsmeer zwembad, Uithoorn busstation. 
Komt u met eigen vervoer dan sturen wij u het juiste adres en tijd een week voor de 
dagtocht toe. 

Zaterdag 10 maart 2018      
Helaas moesten wij de kerstklaverjasdagtocht 2017 afzeggen in verband met hevige 
sneeuwval. Op zaterdag 10 maart herhalen wij de dag. 

Voor deze dagtocht wordt u tussen 08.00 en 10.00 uur bij uw opstapplaats 
opgehaald. Als u zich heeft opgegeven krijgt u één week voor de dagtocht een 
opstaplijst met uw opstaptijd toegestuurd. De touringcar brengt u naar de het plaatsje 
de Harskamp. In restaurant ‘de Molen’ wordt u ontvangen met twee kopjes koffie en 
een gebakje. Hierna kaart u 1 ronde (Amsterdams) Het klaverjassen wordt 
onderbroken voor een heerlijke wintermaaltijd, bestaande uit een kopje soep vooraf, 
hutspot, boerenkool, zuurkool met worst en spek, zuren en stoofpeertjes en een 
ijsdessert toe. Na deze maaltijd kaart u  nog twee ronden, waarna de punten worden 
geteld. Voordat de prijswinnaars bekend worden gemaakt, serveert het restaurant u  
een heerlijk kopje koffie met iets lekkers.                                                                                           
Natuurlijk zijn er tijdens deze dagtocht weer de echte ‘Oskam Prijsjes’ te winnen en 
een aantal hoofdprijzen in de vorm van tegoedbonnen voor uw volgende reis of 
dagtocht. Na de prijsuitreiking brengen de touringcars u terug naar de diverse 
opstapplaatsen. 

Wij bieden u deze dagtocht aan voor:    €  52,00 p.p. 

Met eigen vervoer:                    €  46,00 p.p. 

U kunt telefonisch boeken via nummer 0252-672727. U krijgt na boeking een week 
voor de dagtocht een deelnemerslijst toegestuurd met uw opstapplaats en opstaptijd. 
De kosten van de dagtocht kunt u contant aan de chauffeur voldoen. 

In het voorjaar 2018 sturen wij u een folder met de overige klaverjasdagtochten o.a. 
de bekende Oskam boot klaverjasdagtocht en natuurlijk de kerstdagtocht. 
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Onvoldoende deelname 
Bij alle reizen uit dit programma geldt een vereiste van een minimum aantal 
deelnemers. Bij te weinig deelnemers kan de directie van Oskam Reizen het besluit 
nemen de reis te annuleren. Uiterlijke datum van annulering bij onvoldoende 
deelname is 21 dagen voor vertrek. 
Annuleringen 
Soms komt het voor dat u uw klaverjasreis door een zekere reden moet annuleren. 
Als u uw reis dan moet annuleren zijn daar kosten aan verbonden 
(annuleringskosten) 

a. bij annulering tot 56ste voor de dag van vertrek 34.03 euro per persoon, tot een 
maximum van 25 % van de reissom. 

b. Bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van 
vertrek: de aanbetaling, tot een maximum van 25 % van de reissom. 

c. Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 14e dag (inclusief) tot de dag 
van vertrek: 50 % van de reissom. 

d. Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag van vertrek: 75% van de 
reissom. 

e. Bij annulering op de dag van vertrek of later; de volle reissom. 

Om u tegen deze kosten in te dekken kunt u zich verzekeren door middel van een 
annuleringsverzekering die dan deze kosten, mits het een geldige reden van 
annulering is, vergoedt. 

Geldige annuleringen zijn o.a. (staan vermeld in de annuleringsvoorwaarden die u bij 
uw boekingsbevestiging krijgt opgestuurd) 
- Ernstige ziekte (altijd overleg met uw huisarts of hij/zij annuleren nodig acht) 
ongeval of overlijden, ook uw medereizigers of directe familieleden. 
- Toewijzing van een huurwoning (binnen 30 dagen voor vertrek) 
- Overlijden of levensgevaar van uw hond, kat of paard. (altijd overleg met de 
dierenarts) 
- Echtscheiding of ontbinding van een samenlevingsovereenkomst. 

Reisverzekering 
Een reisverzekering sluit u af ter dekking van reisbagage, reisongevallen b.v. in geval 
van blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval, medische kosten, 
S.O.S.-kosten waardoor u verzekerd bent voor extra reis- en verblijfkosten, voor 
repatriëring, ambulancevlucht, opsporing en dergelijke bij ziekte of ongeval. Vooral 
voor de reizen naar het buitenland is een aanvullende reisverzekering naast uw 
ziektekostenverzekering noodzakelijk. U kunt deze verzekering afsluiten bij uw eigen 
ziektekostenverzekeraar of elders.De door Oskam reizen verzorgde reis en/of 
annuleringverzekeringen worden via tussenpersoon Westeinder adviesgroep in 
Aalsmeer, onder gebracht bij Allianz verzekeringsmaatschappij. Een informatiefolder/ 
dekkingsoverzicht Allianz reisverzekeringen sturen wij u op aanvraag toe.  
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Wilt u een (klaverjas) dagtocht of reis voor uw eigen groep of 
vereniging organiseren? Wij regelen het graag voor u.  
Bel Oskam Reizen telefoon 0252-672727. 

 

Opstapplaatsen  
U kunt de door u gewenste opstapplaats bij reservering opgeven. 

Plaats:    Straat: 
Hoofddorp    Burg. Van Stamplein  

Hillegom    Groot Veenenburg of Zomerzorg 

Nieuw Vennep   Westerdreef, bushalte Westerkim 

Heemskerk   Voorheen postkantoor M. van Heemskerckstraat 

Haarlem    Briandlaan, ter hoogte van Nieuw Meerwijk                                              

Amsterdam   Amstelstation 

Amsterdam   Osdorp (bushalte voor de Meervaart) 

Amstelveen   Bushalte Keizer Karelweg/Heemraadschaplaan 

Uithoorn     Busstation                   

Ouderkerk    Bushalte Burg. Stramanweg 

Purmerend    Beatrixplein                                                                        

Andere opstapplaatsen in overleg 
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