
Reizen 
 

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

 

Geachte heer, mevrouw, 

Het team van Oskam Reizen wenst u een voorspoedig 2018 toe. Wij hopen u en uw 

groep graag weer terug te zien bij één van onze dagtochten en/of meerdaagse 

reizen. 

Wij sturen u hierbij onze voorjaarsfolder 2018 toe, waarin wij een aantal speciale 

dagtochten voor u geselecteerd hebben. 

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

Deze stuurden wij u in 2017 toe. De folder 2017/2018 is nog voor dit jaar geldig. De 

prijzen worden niet verhoogd. Wilt u de groepsdagtochten folder 2017/2018 alsnog 

toegestuurd krijgen? Geeft u ons telefonisch een berichtje dan sturen wij het u toe. 

Dit jaar hebben wij een speciale aanbieding.  

De prijs voor de dagtochten geldt voor minimaal 35 personen.  

Boven de 40 personen geven wij één persoon vrij, boven de 45 personen twee.                                           

Onder de 35 personen berekenen wij Euro 22,00 per lege zitplaats.  

Heeft uw groep tot 35 personen dan maken wij gebruik van onze kleine touringcar.                                       

Heeft u een kleinere groep dan berekenen wij graag de kosten per persoon voor uw 

groep.  

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

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, neem gerust contact op, voor advies. 

Met vriendelijke groeten, 

Ton en José Oskam 
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Genieten in de Ooijpolder 
De Ooijpolder ligt nabij Nijmegen in de gemeente Berg en 
Dal in de Nederlandse provincie Gelderland. Een klein 
gedeelte, de Ooyse Schependom, ligt in de gemeente 
Nijmegen. Het is een belangrijk deel van natuurgebied de 
Gelderse Poort. De polder kent zowel een binnen- als 
buitendijks gebied. In de polder ligt ook het dorp 
Persingen; het kleinste dorpje van Nederland. 
 
Vanaf uw opstapplaats rijdt de chauffeur rechtstreeks naar boerderij restaurant de 

Weistaar in Maarsbergen. U krijgt daar twee kopjes koffie of thee met gebak 

aangeboden. De Weistaar heeft naast het 

restaurant gedeelte ook een aantal etalages 

met oud Hollandse artikelen, kleding etc. en 

een boerderij landwinkel met kaas en cadeau 

artikelen. Tevens laat men u een film zien over 

het maken van kaas. 

Rondom 11.15 uur vertrekt u rechtstreeks 

richting Millingen aan de Rijn. In restaurant Millingscentrum  serveert men u een 

heerlijke maaltijd bestaande uit 

 

Millingscentrum groentesoep 

twee soorten vlees en één soort vis op tafel geserveerd met groenten, appelmoes, 

sla, aardappels en patat  

met als dessert een Ooij-Polderse lekkernij 

kopje koffie of thee 

 

Na de hoofdmaaltijd wordt u uitgenodigd om samen met de gids een prachtige 

rondtour van 1,5 uur te maken door de Ooijpolder en het gebied rondom Nijmegen. 

Terug gekomen in het restaurant krijgt u de Ooij-Polderse lekkernij en een kopje 

koffie aangeboden.                                                                                                             

Hierna brengt de chauffeur u weer terug naar uw opstapplaats.                               

Thuiskomst 19.00 uur. 

Wij bieden u deze dagtocht inclusief bovenvermelde verzorging aan voor: 

Euro 47,50 per persoon in de maanden februari, maart, april, juli, augustus 

november en december 2018 

Euro 49,50 per persoon in de maanden mei, juni, september, oktober 2018  

 
De prijs voor de dagtochten geldt voor minimaal 35 personen.  

Boven de 40 personen geven wij één persoon vrij, boven de 45 personen twee.                                           

Onder de 35 personen berekenen wij Euro 22,00 per lege zitplaats.  

Heeft uw groep t.m. 35 personen dan kunnen wij gebruik maken van onze kleine 

touringcar.   Heeft u een kleinere groep dan berekenen wij graag de kosten per 

persoon voor uw groep.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nijmegen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berg_en_Dal_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berg_en_Dal_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Provincie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gelderland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ooyse_Schependom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gelderse_Poort_(natuurgebied)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Persingen
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De Historische Modeshow 

 

Het naaiatelier van de Stichting Krimpen 950 jaar bestaat uit een enthousiaste 

club mensen met een voorliefde voor mooie en bijzondere historische kleding, van de 

Middeleeuwen tot ongeveer de 30'er jaren van de 20e eeuw. Opgericht in 2014 voor 

het jubileumjaar: Krimpen a/d Lek 950 jaar. Voor dit feest hebben ze ca. 750 mensen 

historisch aangekleed. Daarna zijn ze niet 

meer gestopt! Gewoon omdat het hun 

passie is. De vrijwilligers steken enorm 

veel tijd in het maken van bijzondere 

kleding. 

Vanaf 1 januari 2017 zijn ze gevestigd in 

het Cultuurhuis van Krimpen aan de Lek. 

Met veel enthousiasme geven ze uw 

groep een presentatie over de historische 

kleding.  Dit is een leuke 'doe-het-zelf' 

modeshow over 2000 jaar mode en een 

beeldpresentatie met live uitleg over de ontwikkeling van mode in de periode van 

middeleeuwen tot aan ca. 1950. 

Daarna kunt u een korte rondleiding maken door het naaiatelier waar alle kleding 

door vrijwilligsters wordt gemaakt. Hier hangt de kleding van vele historische figuren 

zoals bijvoorbeeld Willem van Oranje, Erasmus, Anna van Buren, Maxima.... 

Na een korte pauze volgt de grote verkleedpartij en mogen mensen uit de groep 

meedoen aan een grote modeshow over de catwalk waarbij uitleg wordt gegeven 
over de gedragen kleding.  

Vanaf uw opstapplaats rijdt de chauffeur naar Boskoop. In het historisch restaurant  

Flora wordt u twee kopjes koffie of thee met een gebakje aangeboden.  

Hierna rijdt de chauffeur via een mooie route naar Krimpen aan de Lek. 

In het cultuurhuis serveren enthousiaste mensen met een verstandelijke beperking u 

eerst een lunch bestaande uit: 

Een kopje soep, diverse luxe broodjes, krentenbol, salade en een stukje quiche 

(hartige taart) geserveerd met koffie, thee en melk. 

Na deze heerlijke lunch start de ‘historische modeshow’ programma.  

 
Wij bieden u deze dagtocht inclusief bovenvermelde verzorging aan voor: 

Euro 47,50 per persoon in de maanden februari, maart, april, juli, augustus 

november en december 2018 

Euro 48,50 per persoon in de maanden mei, juni, september, oktober 2018  

 
De prijs voor de dagtochten geldt voor minimaal 35 personen.  

Boven de 40 personen geven wij één persoon vrij, boven de 45 personen twee.                                           

Onder de 35 personen berekenen wij Euro 22,00 per lege zitplaats.  

Heeft uw groep t.m. 35 personen dan kunnen wij gebruik maken van onze kleine 

touringcar.  

Heeft u een kleinere groep dan berekenen wij graag de kosten per persoon voor uw 

groep.  
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Heideroos 

Vanaf uw opstapplaats rijdt de chauffeur richting de Veluwe. Onderweg stopt hij bij 

een restaurant voor twee kopjes koffie of thee met gebak. De keuze van het 

restaurant is afhankelijk van uw opstapplaats en in overleg met u. Het kan in de 

omgeving van Harderwijk, Almere een andere plaats in de polder zijn. 

Via een mooie toeristische route vervolgt de 
chauffeur de weg naar restaurant De 
Heideroos in Eerbeek. Het  ligt aan de rand 
van de Veluwe, in de nabijheid van de 
prachtige natuurgebieden de Posbank, de 
Veluwe Zoom, de Hoge Veluwe en 
Loenermark.  

Rond 13.00 uur wordt u in restaurant de 

Heideroos een kopje soep geserveerd. Hierna 

vervolgt een buffet van boerenkool, 

zuurkoolschotel een winterstoofschotel met ei, 

rode kool, stoofschotel, worst, spek, 

gehaktballetjes en diverse zuren. De maaltijd wordt 

afgesloten met een heerlijk ijsje. 

Tijdens en na de maaltijd krijgt u een gezellige 

middag aangeboden door muzikant en entertainer 

Ben Wissink met ‘Sax on Tour’. Hij bespeelt 6 

saxofoons, een xylofoon, een angklung, een 

wasbord, een fluit en produceert daarmee wereldse 

melodieën, gezellige meezingliedjes en vertelt 

tussendoor humoristische anekdotes. 

Voordat uw groep naar huis gaat serveert het restaurant nog een heerlijk kopje koffie 

of thee met Veluws appelgebak. 

Wij bieden u deze dagtocht inclusief bovenvermelde verzorging aan voor: 

Euro 48,50 per persoon in de maanden februari, maart, april, juli, augustus 

november en december 2018 

Euro 49,50 per persoon in de maanden mei, juni, september, oktober 2018 

 
 
De prijs voor de dagtochten geldt voor minimaal 35 personen.  

Boven de 40 personen geven wij één persoon vrij, boven de 45 personen twee.                                           

Onder de 35 personen berekenen wij Euro 22,00 per lege zitplaats.  

Heeft uw groep t.m. 35 personen dan kunnen wij gebruik maken van onze kleine 

touringcar.  

Heeft u een kleinere groep dan berekenen wij graag de kosten per persoon voor uw 

groep.  
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Streekmuseum Vredegoed 

 

In maart 2009 is de Stichting Boerderijmuseum Vredegoed opgericht. Het doel van de 

stichting is om een bijzondere collectie plattelands- en boerenvoorwerpen onder te brengen 

en ten toon te stellen in het streekmuseum Vredegoed. Het zijn voorwerpen van rond 1900 

uit de dorpen Tienhoven, Oud Maarsseveen en omgeving. Ze hebben betrekking op 

traditioneel wonen, ambachtelijk werken op boerenbedrijf en veenderij en de 

dorpssamenleving. Boerderij Vredegoed met 

enkele historische art nouveau elementen is 

zelf ook van waardevolle museale 

betekenis.  (Rijks monument) Bert van der 

Tol is bewoner en veehouder op boerderij 

Vredegoed. Hij beheert het museum, dat op 

18 september 2010 zijn deuren voor het 

publiek heeft geopend.  

Vele spullen zijn van postbode Theo 

Schouten, hij was 50 jaar postbode en 

verzamelaar, zeg maar gerust scharrelaar...  want met zijn vrolijke lieve gezicht kreeg hij 

altijd van alles mee van iedereen en kende ook de hele buurt. Na 50 jaar had hij zelfs zoveel 

verzameld dat er een museumboerderij mee kon worden 

ingericht.  Allemaal kleine opstellingen met spullen uit het boeren & 

plattelandsleven van begin 1900.  Een feest der herkenning! 

Het is een compact en gemoedelijk klein museum, met geweldige 

verhalen van rondleiders, die het juist zo boeiend maken. Men laat 

u ook een film zien met prachtige streekverhalen van vroeger. Bij 

groepen groter dan 25 personen wordt deze gedraaid tijdens het 

wisselprogramma. Er is ook een klein streekproducten winkeltje 

een bij mooi weer groot terras op het erf. 

Een zaterdag aan het eind van maart opent het museum met een 

zogenaamde lammetjes dag, met vele pasgeboren lammetjes. 

Bezoekt u Vredegoed in die periode  dan kunt u ook van dit 

‘voorjaar’ genieten. 

Wij bieden u deze dagtocht inclusief tweemaal koffie of thee met gebak in 
museumboerderij Vredegoed aan: 
Met een koffietafel met kroket vooraf bij restaurant het Wapen van Haarzuilens. 

Euro 44,50 per persoon in de maanden maart, april, juli, augustus 2018 

Euro 45,50 per persoon in de maanden mei, juni, september, oktober  2018 

 
 
Wij bieden u deze dagtocht inclusief tweemaal koffie of thee met gebak in 
museumboerderij Vredegoed aan: 
Met een diner schnitzel vooraf of achteraf bij restaurant het Wapen van Haarzuilens. 

Euro 48,50 per persoon in de maanden maart, april, juli, augustus 2018 

Euro 49,50 per persoon in de maanden mei, juni, september, oktober 2018 

 
 
 



Reizen 
 

Wij bieden u deze dagtocht inclusief tweemaal koffie of thee met gebak aan: 
Met een pannenkoekenmenu, soep, pannenkoek (naturel, spek, appel, gember) en 
een ijsje toe, vooraf of achteraf bij restaurant het Wapen van Haarzuilens. 

Euro 47,00 per persoon in de maanden maart, april, juli, augustus 2018 

Euro 48,00 in de maanden mei, juni, september, oktober 2018 

 
 
Wij bieden u deze dagtocht inclusief tweemaal koffie of thee met gebak in 
museumboerderij Vredegoed aan: 
Met een winterpot buffet (erwtensoep, zuurkool, boerenkool, hutspot, speklap, worst 
en garnituur) met een ijsje toe; vooraf of achteraf bij restaurant het Wapen van 
Haarzuilens. 

Euro 48,50 per persoon in de maanden maart, april, juli, augustus 2018 

Euro 49,50 persoon in de maanden mei, juni, september, oktober 

 

 
De ‘tijdsindeling’ van deze dagtocht kunt u zelf bepalen. U kunt er voor kiezen later in 
de ochtend, begin ’s middags u bezoekt de museumboerderij dan ’s middags of 
vroeg in de morgen, dan bezoekt u de museumboerderij ’s morgens. 
 
 
De prijs voor de dagtochten geldt voor minimaal 35 personen.  
Boven de 40 personen geven wij één persoon vrij, boven de 45 personen twee.                                           
Onder de 35 personen berekenen wij Euro 22,00 per lege zitplaats.  
Heeft uw groep t.m. 35 personen dan kunnen wij gebruik maken van onze kleine 
touringcar.  
Heeft u een kleinere groep dan berekenen wij graag de kosten per persoon voor uw 
groep.  
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Historisch Delft met paardentram 
 

Delft is een stad en gemeente in Zuid-Holland in Nederland, gelegen aan de Schie, 
tussen Den Haag en Rotterdam. Het heeft een historische binnenstad. Binnen de 
geschiedenis van Nederland is Delft vooral bekend doordat Willem van Oranje er 
vanaf 1572 heeft geresideerd en er in 1584 werd vermoord. De Oranjes worden 
sindsdien traditioneel in Delft bijgezet.  
Deze dag gaat u Delft als een echte toerist verkennen. 
Vanaf uw opstapplaats rijdt de chauffeur naar Den Haag. In restaurant paviljoen 
Malieveld in Den Haag, krijgt u twee kopjes koffie of thee met appelgebak met 
slagroom aangeboden. Via een route door Den Haag komt u aan in Delft. 
Bij Gasterij ’t Karrewiel, gevestigd in een monumentaal pand, idyllisch gelegen in het 
historisch centrum van Delft krijgt u een koffietafel met een kroket aangeboden. 
Om 13.00 uur wordt uw groep door de Paardentram opgehaald, voor een prachtige 
rit door de Delftse straten. 

De paardentram laat u uitstappen bij de Delftse 
aardewerkfabriek ‘de Porceleyne Fles’ voor een 
rondleiding en een bezoek aan de Delftsblauw 
Giftshop. 
Na afloop ligt er een rondvaartboot op u te 
wachten. U maakt een rondvaart in en om Delft 
naar Gasterij ’t Karrewiel. Daar staat de 
touringcar weer op u te wachten om u naar uw 
opstapplaats te brengen. 
Thuiskomst circa 18.00 uur. 
De touringcar mag niet in de binnenstad van 
Delft komen, tot het restaurant het Karrewiel is 
het mogelijk. Van en naar de rondvaartboot 
lopen duurt ongeveer 5 a 10 minuten. 
 

 
Wij bieden u deze dagtocht inclusief bovenvermelde verzorging aan voor: 

Euro 64,50 per persoon in de maanden februari, maart, april, juli, augustus 

november en december 2018 

Euro 66,50 per persoon in de maanden mei, juni, september, oktober 2018 

 
Bovenstaand is een invulling van de dag rondom Delft. Wilt u een andere indeling, 
een vrije pauze in Delft, een diner etc. Wij helpen u graag met de indeling en 
prijsberekening van uw dagtocht naar Delft. 
 
De prijs voor de dagtochten geldt voor minimaal 35 personen.  

Boven de 40 personen geven wij één persoon vrij, boven de 45 personen twee.                                           

Onder de 35 personen berekenen wij Euro 22,00 per lege zitplaats.  

Heeft uw groep t.m. 35 personen dan kunnen wij gebruik maken van onze kleine 

touringcar. Heeft u een kleinere groep dan berekenen wij graag de kosten per 

persoon voor uw groep.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_plaatsen_met_stadsrechten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Haag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Binnenstad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_van_Oranje
https://nl.wikipedia.org/wiki/1572
https://nl.wikipedia.org/wiki/1584
https://www.royaldelft.com/upload/royaldelft/images/product/retina/65205600.jpg


Reizen 
 

Middagtocht monumentaal Leiden van het water 

Rederij Rembrandt doet een leuke stadsrondvaart door de grachten van Leiden. De 
ervaren schippers varen u in 60 minuten langs de mooie Singels en vele 
monumentale gebouwen. Tijdens de 
rondvaart krijgt u ook het historische 
verhaal te horen dat bij deze stad 
hoort.  
De boten varen het gehele jaar rond 
en hebben een glazen dak dat op 
warme dagen in delen of helemaal 
open kan. Ook is het mogelijk zonodig 
schaduwplaatsen te creëren. In de 
koudere maanden blijft het dak 
gesloten en zorgt de hete lucht 
verwarming voor comfort. 
Vanaf de uitstapplaats voor touringcars 
is het slechts 3 minuten lopen naar de 
Rederij. De boten zijn goed toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn. 
Rollators kunnen bij de kassa onder toezicht geparkeerd worden tijdens de vaart. 

Vanaf uw opstapplaats rond 13.00 uur rijdt de chauffeur via een toeristische route 
naar Abbenes in de Haarlemmermeer. In restaurant de Hanepoel aan de Ringvaart 
van de Haarlemmermeer serveert men u twee kopjes koffie of thee met gebak.  
Hierna rijdt de chauffeur richting Leiden. Midden in het centrum stapt u op de 
rondvaartboot. Na afloop van de rondvaart heeft uw groep nog de gelegenheid een 
uurtje in het centrum rond te kijken, of wat te gebruiken (eigen rekening) bij één van 
de restaurantjes op het plein bij de rederij. 

Op de afgesproken tijd en plaats staat de chauffeur met de touringcar te wachten en 
brengt u weer naar uw opstapplaats. Thuiskomst rond 18.00 uur 
Wij bieden u deze dagtocht inclusief bovenvermelde verzorging aan voor: 
 

Euro 26,00 per persoon in de maanden februari, maart, april, juli, augustus 

november en december 2018 

Euro 28,00 per persoon in de maanden mei, juni, september, oktober  

 
De prijs voor de dagtochten geldt voor minimaal 35 personen.  

Boven de 40 personen geven wij één persoon vrij, boven de 45 personen twee.                                           

Onder de 35 personen berekenen wij Euro 15,00 per lege zitplaats.  

Heeft uw groep t.m. 35 personen dan kunnen wij gebruik maken van onze kleine 

touringcar.  

Heeft u een kleinere groep dan berekenen wij graag de kosten per persoon voor uw 

groep. 
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Beleef het fruit in de polder                                                   
en op natuursafari met de boswachter 

Al drie generaties teelt Verhage fruit smakelijk fruit 
op de zeeklei in de Noordoostpolder. Het hele jaar 
door ontvangen zij groepen op hun bedrijf voor een 
boeiende uitleg over het reilen en zeilen van 
een modern fruitbedrijf. De nieuwe ontvangstruimte 
is zeer geschikt gemaakt voor een groepsbezoek. 

Spannende verhalen over het bestrijden van ongedierte met oorwurmen, meekijken 
bij het fruit sorteren, een kijkje in de boomgaard en in de grote 
koelcellen. Natuurlijk is er een gezellige proeverij (eigen fruitsap 
en verschillende appelrassen), een videopresentatie en een kijkje 
in de boerderijwinkel met allerlei producten uit de polder. Ook 
bestaat de mogelijkheid om de unieke stokerij te bezichtigen. 
Sinds 2011 hebben zij als eerste fruittelers van Nederland hun 
eigen stokerij. Op ambachtelijke wijze destilleren zij hierin hun 
eigen fruit tot een mooie Eau de Vie.(appel drank)                               

In de middaguren gaat u  voor een circa 1,5 uur 
durende safari in de touringcar met de boswachter door 
het Kuinderbos. Hij vertelt van alles over de reeën, 
roofvogels, de meer dan 500 soorten paddenstoelen, 
wilde planten, vlinders en bijzondere libellen. De 
boswachter heeft een natuurkoffer vol spullen mee, 
zodat u de geweien van reeën, de klauwen van 
roofvogels e.d. zelf kunt voelen.                                                                  

Het totale programma is als volgt na vertrek vanaf uw opstapplaats: 
10.00 uur ontvangst bij fruitteeltbedrijf Verhage met twee kopjes koffie of thee, 
appeltaart, videopresentatie en rondleiding 
12.30uur – 13.30 uur Boerenlunch bestaande uit een kopje soep, diverse 
broodsoorten, en belegkaas, vleeswaren, rauwkost, onbeperkt koffie, thee,  
13.45 uur tot 15.15 uur op natuursafari met de touringcar olv boswachter 
15.30 uur bij thuiskomst een kopje koffie of thee met gebak weer bij 
fruitteeltbedrijf Verhage waarna u om ongeveer 16.30 uur Luttelgeest verlaat. 

Euro 46,00 per persoon in de maanden februari, maart, april, juli, augustus 

november en december 2018 

Euro 48,00 per persoon in de maanden mei, juni, september, oktober 2018 

 
De prijs voor de dagtochten geldt voor minimaal 35 personen.  

Boven de 40 personen geven wij één persoon vrij, boven de 45 personen twee.                                           

Onder de 35 personen berekenen wij Euro 22,00 per lege zitplaats.  

Heeft uw groep t.m. 35 personen dan kunnen wij gebruik maken van onze kleine 

touringcar.  

Heeft u een kleinere groep dan berekenen wij graag de kosten per persoon voor uw 

groep.                       

http://www.verhagefruit.nl/wp-content/uploads/2014/11/IMG_0398.jpg
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq3o7Ds77YAhVFJ1AKHVFCDRAQjRwIBw&url=https://go-kids.nl/flevo/uitjes/verhage-fruit&psig=AOvVaw1FMCFEY3-OzJ87katD-TNm&ust=1515158506346809

