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Opstapplaatsen van Vijftig plus. 
Nieuw Vennep Westerdreef bij de Westerkim. 

Hoofddorp burg van Stamplein, bij bushalte thv 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, Laan van Angers beide bushaltes             

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



Beste mensen van Oskam Vijftig Plus. 
Maart 2018, hierbij sturen wij u het ‘gele’ dagtochten boekje tot en met 
augustus 2018. In dit programma staan naast de dagtochten ook theater 
programma’s. De korte en meerdaagse vakantiereizen voor 2018 vindt u op de 
blauwe folder.  Ton en José Oskam 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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. 

U kunt zich telefonisch opgeven via telefoonnummer:  

                                     0252-672727 
U kunt de dagtocht op 2 manieren betalen: 

- In de touringcar, de kosten van de dagtocht in een enveloppe. Op de 
enveloppe uw naam en adres en voor wie u eventueel nog meer betaalt. 
Graag de enveloppe bij het instappen aan de chauffeur geven.  

- Na aanmelding het bedrag van de door u opgegeven dagtocht als u via 
een overschrijvingskaart betaalt één maand voor vertrekdatum of via de 
computer twee weken van te voren aan ons storten op rekening 

INGbank: NL16 INGB 0006391450   

        t.n.v. Oskam Reizen, Nieuw Vennep.  
Wij sturen u ongeveer 1 week voor vertrekdatum de lijst met uw 
opstaptijd van de door u opgegeven opstapplaats. 
 

Als u door ziekte of dringende reden moet annuleren krijgt u het bedrag 
teruggestort en zijn er geen kosten aan verbonden. Mits telefonisch bij ons is 
geannuleerd. Degene die van deze menselijke geste misbruik maakt en/of niet 
afzegt nemen wij het recht deze personen voor andere dagtochten te royeren 
of op een wachtlijst te plaatsen.  
 
Bij annulering op de dag zelf  zijn wij soms genoodzaakt  eventuele 
doorberekende kosten van bv een restaurant, in rekening te brengen. 
Voor dagtochten naar een musical of show gelden andere voorwaarden in 
verband met de reeds betaalde entreekaarten. Soms als wij geen 
plaatsvervanger meer kunnen vinden moeten wij het ticket doorberekenen. 
                                                                                                                                          
Voor reizigers onder ons die door ziekte of zeer moeilijk ter been zijn, 
reserveerden wij op aanvraag een plaats in de bus. Helaas komt het voor dat 
er plaats reserveringen om andere redenen dan bovenstaand worden 
gevraagd. Jammer, daarom vragen wij, om ergernissen van medereizigers te 
voorkomen, voor plaats reserveringen een doktersverwijzing.                                                       
Wij reserveren dan uw plaats als u bij iedere dagtocht/reis die u meegaat, na 
het toesturen van de opstaplijst, ons telefonisch een verzoek indient.                    
Indien uw huisarts of andere arts geen advies wil afgeven adviseren wij u om, 
voor overleg, telefonisch contact op te nemen, telefoon 0252-672727. 



Nummer: Datum:  Dagtochten     Prijs     Uw 
aantekeningen 

       1. donderdag 
 15 maart 2018 

Klinkenbergdagtocht € 44,00 pp.  

       2. vrijdag  
 16 maart 2018 

Klinkenbergdagtocht 
          

€  44,00 pp.  

       3. woensdag 
 28 maart 2018   

Rietsnijders in de 
Weerribben  

€  53,50 pp.  

       4. zaterdag  
 7 april 2018 

Streekmuseum Vredegoed €  48,50 pp.  

       5. maandag 
 16 april 2018 

De Veluwe      €  55,00 pp.  

       6. vrijdag  
20 april 2018 

De Tulpenroute €  54,00 pp.  

       7. dinsdag  

 1 mei 2018 
Delft     € 63,00 pp.  

       8. zaterdag  
 5 mei 2018  

Texel 
        

€  56,00 pp.  

       9. donderdag  
 17 mei 2018 

Kwekerij Verhage €  50,00 pp.  

   10. maandag  
 28 mei 2018  

Een dagje op het water €  49,00 pp.  

   11. dinsdag 
 19 juni 2018 

Leiden €  54,00 pp.  

   12. donderdag  
21 juni 2018 

Leiden  
€ 54,00 pp. 

 

 

   13. zondag 2018 
1 juli 2018 

Kersenfestival Cothen €  43,00pp.   
 

   

  14. donderdag  
 12 juli 2018 

Schagermarkt € 39,00 pp. 
 

 

  15. dinsdag 
31 juli 2018 

Veluwe IJssel Boemel € 58,00 pp. 
 

 

  16. donderdag 
16 augustus 2018 

Oostvaardersplassen € 63,00 pp. 
 

 

  17. zaterdag 
25 augustus 2018 

Dahliacorso 
Vollenhove 

€ 46.00 pp. 
 

 

Musical Theater Concerten  

1. zaterdag       
21 april 2018 

Zingen met Hollands 
mooiste 

€ 79,00 pp. 
 

 

2. zondagmiddag
29 april 2018 

Opera Pietje € 39,00 pp. 
 

 

3. zondagmiddag 
6 mei  2018  

Bella Italia € 69,00 pp. 
 

 



1. Klinkenbergdagtocht                                                               

Donderdag 15 maart 2018 € 44,00 per persoon                                                                      
Inclusief 2 x koffie of thee met gebak, koffietafel met soep en ….. 

Het seizoen starten wij altijd met de Klinkenbergdagtocht. Jacques Klinkenberg 

startte jaren geleden Vijftig Plus. Hij vond dat er te weinig uitstapjes georganiseerd 

werden voor de ouderen. Daarom richtte hij deze stichting op en regelde de reisjes. 

Deze reisjes boekte hij bij ons. Toen het niet meer lukte in verband met zijn 

gezondheid hebben wij de organisatie van deze reisjes overgenomen. Dit is in de 

loop der jaren zeer uitgebreid, mede door uw enthousiasme, in de traditie van 

Jacques Klinkenberg.  

Deze Klinkenbergdagtocht gaan we weer iets helemaal nieuw doen. Zoals we altijd 

zeggen, u test het voor ons. We gaan naar de omgeving Krimpen aan de Lek. In de 

morgen drinken we koffie bij een bekend ‘vernieuwd’ adres. In de middag worden 

we enthousiast ontvangen door een groepje …………… 

Deze donderdag willen we de opstapplaatsen Hoofddorp, Nieuw Vennep, 

Hillegom, Heemstede, Laan van Anger en Briandlaan aanhouden. Gaat het u 

deze dag niet lukken mee te gaan en heeft u een andere opstapplaats, dan kunt u 

altijd even met ons overleggen of uw opstapplaats op de andere dag in te passen is.   

Thuiskomst tussen 18.00 en 19.00uur.   

2. Klinkenbergdagtocht   

Vrijdag  16 maart 2018 € 44,00 per persoon 

Inclusief  2 x koffie of thee met gebak, koffietafel met soep en……. 
Zie de omschrijving van dagtocht nummer 1. 
Deze vrijdag willen we de opstapplaatsen Haarlem Noord, omgeving 
Reinaldahuis, Laan van Anger en Briandlaan aanhouden. Gaat het u deze dag 
niet lukken mee te gaan en heeft u een andere opstapplaats, dan kunt u altijd even 
met ons overleggen of uw opstapplaats op een andere dag in te passen is.  
Thuiskomst tussen 18.00 uur en 19.00 uur. 

3. Het leven van de Rietsnijder in de Weerribben. 

woensdag 28 maart 2018 € 53,50 per persoon  

Inclusief 2 x koffie of thee met gebak, vaartocht met kopje 

koffie en plak krentewegge, diner 

Nationaal Park Weerribben-Wieden is een nationaal park in de Nederlandse 

provincie Overijssel. Het nationaal park is het grootste aaneengesloten 

laagveenmoeras van Noordwest-Europa en is vooral ontstaan door vervening en 

rietteelt. In de maand maart is het rietsnijden volop bezig. U krijgt, door middel van 

een rietsnijdersvaartocht, in een verwarmde boot, instappen overdekt, een goed 

beeld hoe dit in zijn werk gaat. Op de heenreis naar de weerribben stoppen we 

onderweg voor koffie/thee met gebak. Tijdens de vaart drinken we ook een kopje 

koffie of thee met een plak krentewegge met roomboter. Na de vaart heeft u nog de 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_park
https://nl.wikipedia.org/wiki/Overijssel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Laagveen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vervening


gelegenheid het buitencentrum van Staatsbosbeheer te bekijken. Hierna gebruiken 

we om 14.30 uur een heerlijk drie-gangen diner bij het naastgelegen restaurant de 

Kluft. Voor deze dagtocht moet u wel een 500 meter kunnen lopen van de bus naar 

de boot, en van de boot naar het restaurant. Wij adviseren u hiervoor zeker uw 

rollator mee te nemen. Thuiskomst tussen 18.00 en 19.00 uur. 

4. Streekmuseum Vredegoed 

Zaterdag 7 april 2018 € 48,50 per persoon  

Inclusief 2 x koffie of thee met gebak, entree, rondleiding, drie-gangen diner. 
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 tentoon te stellen. Het zijn voorwerpen van rond 1900 uit de dorpen 
Tienhoven, Oud Maarsseveen en omgeving. Vredegoed heeft een fantastische 
omgeving met water legakkers. Het museum bezit 100 ooien met in deze tijd wel 
150 lammetjes. Op de weilanden lopen nog vele paarden.   
Bij aankomst in het museum worden we ontvangen met twee kopjes koffie of thee 
met gebak. Hierna heeft u onder begeleiding een interactieve rondleiding. Er staan 
in het museum voldoende banken zodat u rustig kunt zitten, als u dat wenst. Maar 
neem, indien nodig, ook uw rollator mee. Ook gaat u naar de ruim 150 lammetjes in 
de stal kijken. Wilt u zelf rondkijken of lekker genieten van een prachtig vergezicht of 
zitten op het terras is dat ook geen probleem. 
Rond 14.30 uur worden we verwacht bij restaurant het Wapen van Haarzuilen voor 
een heerlijk drie-gangen diner Schnitzel. Thuiskomst tussen 17.30  en 18.30 uur.                                                                                                                                                        

5. Terug in de tijd op de Veluwe 

Maandag  16 april 2018 € 55,00 per persoon 

Inclusief  2 x koffie of thee met gebak, entrees en rondleiding 
museum, drie-gangen diner, koffie met krentewegge. 
Voor deze dagtocht rijden we richting de Veluwe. Onderweg gebruiken we twee 
kopjes koffie of thee met gebak. In museum Papierfabriek De Middelste Molen in 
Loenen, maakt u kennis met het productieproces van het oeroude Hollands papier. 
Van handgeschept papier tot de machinale papierproductie. Na deze unieke 
kennismaking met de Molen wordt u rond 12.30 uur verwacht in restaurant de 
Roseboom in Lieren voor een heerlijk drie-gangen diner. Na het diner kunnen de 
liefhebbers van oude auto’s hun hart ophalen in het A-ford museum. Het Ford 
Museum is gehuisvest in een oude watermolen anno 1535 en diende vroeger als 
papiermakerij. Het biedt nu onderdak aan een collectie Ford oldtimers vanaf 
bouwjaar 1907 tot 1935, allemaal in rijdende staat. Ook vindt u een collectie van 
foto's, auto-miniaturen en Ford-accessoires. Voor de niet-liefhebber is er een 
zithoek waar u rustig iets kunt drinken, in oude boeken kunt lezen of naar een oude 
film kunt kijken. Ook kunt u buiten het waterrad bekijken door het park wandelen van 
de door de vrouw van de Ford verzamelaar gecreëerde klein tuincentrum met vooral 
buiten prachtige planten. Na afloop wordt u in restaurant Roseboom nog een kopje 
koffie of thee met een plak krentewegge aangeboden. Thuiskomst rond 18.30 uur.                                                                                  

http://ford-museum.nl/wp-content/gallery/het-museum/Auto-Tuincentrum.JPG


6. De Tulpenroute  

Vrijdag 20 april  2018 € 54,00 per persoon  

Inclusief een kopje koffie met lekkers in de bus, een 
lunch met soep en een gehaktbal, tulpenroute tour 
door de Noordoostpolder met een gids, koffie met een 
‘tulpenlekkers’. 
In verband met de tijd drinken we onderweg in de touringcar ons eerste kopje koffie 
met ‘Oskam” lekkers !!!! We rijden rechtstreeks naar het plaatsje Rutten. 
We worden verwelkomd bij AlpacaWorld in de Noordoostpolder, waar ze u graag 
kennis laten maken met de wereld van de Alpaca. Onder het genot van een kop 
koffie of thee vertellen zij over de alpaca. Zij importeren ook originele handgemaakte 
alpaca kleding vanuit Peru. (Weet u nog van de vesten tijdens de lichtjestour op de 
Orchideeënhoeve).  
We gebruiken hier ook een lunch met soep en een gehaktbal. 
Dan komt in het plaatsje Creil een gids op de bus voor een prachtige tulpenroute 
door de polder. De rit eindigt bij het tulpeninformatiecentrum met de Tulpen 
showtuin. Hier zijn meer dan 500 soorten tulpen te bewonderen. Dit 
informatiecentrum in de Wijnhoeve Groot Vertrouwe is tijdens de bloeitijd van de 
tulpen geopend. Na afloop van deze dag krijgt u daar nog een kopje koffie of thee 
met een tulpengebakje aangeboden.  
Thuiskomst tussen 18.30 en 19.30 uur.                                                                                                                     
 

7. Delft 
 

Dinsdag  1 mei 2017 € 63,00 per persoon  

Inclusief  2 x koffie of thee met apfelstrudel, koffietafel 
met soep, rit paardentram, rondvaart, drankje met 
lekkers. 
Delft zouden we altijd nog een keer bezoeken. De vorige keer 
regende het ……..stromende regen. We doen het nu anders. 
U hoeft niet naar het centrum te lopen. Door al de entrees 
wordt de dagtocht wel duurder maar ook iets aparts. We 
beginnen deze dag niet in de ‘regen’ maar in de sneeuw!! Bij Snowworld  
Zoetermeer, een kunst skibaan met echte sneeuw wordt u in het restaurant 
ontvangen met twee kopjes koffie met apfelstudel compleet. U kunt de skibaan 
bekijken, wie weet zijn er nog fanatieke skiërs of snowboarders. Hierna rijden we 
naar Delft. In Gasterij ’t Karrewiel op de Paardenmarkt  serveert men u een heerlijke 
koffietafel met een kopje soep. U wordt hierna door paardentrams opgehaald voor 
een prachtige rit door de Delftse straten met als einde, rond 14.30 uur, het centrum 
van Delft. Hier heeft u ruim een uur de tijd het centrum met zijn Oude of Nieuwe 
kerk te bekijken. Om 16.00 uur wordt u bij het rondvaartbedrijf verwacht. Dan maken 
we een rondvaart door de Delftse grachten vanaf het centrum met als eindpunt 
Gasterij ’t Karrewiel. Rond 17.00 uur is de terugkomst bij het restaurant waar we de 
dag afsluiten met een drankje en een hartige versnapering erbij. Voor deze dagtocht 
moet wel een stukje vanaf de boot naar het restaurant en in het centrum gelopen 
worden. Thuiskomst tussen 19.00 en 20.00 uur.    
                                                                                                                  
De landelijke première is vanavond in het Zaantheate 



8.  Texel 

Zaterdag 5 mei 2018 € 56,00 per persoon                                                                                                                                                             

Inclusief koffie of thee met lekkers in de bus, pontkosten, 
entree Juttersmuseum met juttersverhaal en 1 x koffie of 
thee met Jutterskoek, drie-gangen diner 
Om om 10.30 uur de pont naar Texel te kunnen halen rijden we 
vanaf de opstapplaatsen rechtstreeks naar Den Helder. In de 
bus drinken we alvast een kopje koffie of thee met lekkers. Op 
de pont kunt u gebruik maken van het toilet, naar boven gaan om op de boot naar 
de Waddenzee te kijken maar u mag ook in de bus blijven zitten. Na aankomst op 
Texel rijden we rechtstreeks naar het schipbreuk- en Juttersmuseum. Hier wordt u 
ontvangen met een kopje koffie of thee met Texelse Jutterskoek. In het museum 
vertelt een strandjutter u het Juttersverhaal. ( Met veel humor val je van de ene 
verbazing in de andere als soms de meest vreemde gevonden voorwerpen op het 
strand de revue passeren). Hierna rijden we met een gezellig verhaal over inwoners 
en het eiland door een Texelse gids naar het plaatsje de Koog. We stoppen een 
uurtje. U kunt het dorp bekijken, voor eigen rekening een terrasje nemen of een 
broodje kopen. Dan komt de gids weer op de bus, via een mooie route brengt ze 
ons naar de pont van 16.00 uur. Na terugkomst op de vaste wal rijden we naar een 
gezellig restaurant voor een heerlijk drie-gangen afscheidsdiner.                                                                                                                                       
Thuiskomst tussen 20.00 en 21.00 uur 
                        

9. Kwekerij Verhage 

Donderdag  17 mei 2017, € 50,00 per persoon                                                                                                         
Inclusief 2 x koffie of thee met appelgebak, 
presentatie, rondleiding, boerenlunch met soep en 
kroket, rondrit boswachter, koffie met gebak 
Opa en oma Verhage begonnen het bedrijf op de 
voormalige zeebodem. De winkel is eind 2014 drastisch verandert en omgebouwd 
tot de mooiste boerderijwinkel van Nederland. In de winkel zijn producten te koop 
van de eigen boerderij (appels uit eigen boomgaard) en van boerderijen uit de 
omgeving.  
Ook de slijterij met eigen gemaakte likeuren en destillaten is een unieke belevenis. 
Het hele jaar door ontvangen zij groepen op het bedrijf voor een boeiende uitleg 
over het reilen en zeilen van hun moderne fruitbedrijf. Spannende verhalen, (terwijl 
u geniet van koffie of thee met natuurlijk speciale appeltaart van eigen appels), 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) en een videopresentatie. Ook 
bestaat de mogelijkheid om hun unieke stokerij te bezichtigen. 
Na deze ‘heerlijke’ informatieve ochtend wordt u een boerenlunch met een kopje 
soep en een kroket geserveerd. 
Voldaan van de lunch stapt de boswachter in de bus en gaat met ons op safari in 
het Kuinderbos in de polder. 

https://www.facebook.com/234509836596387/photos/915778595136171/


Hij laat ons van alles zien en vertelt over het bos en de in het bos levende dieren 
o.a.de reeën, roofvogels, vlinders en over de meer dan 500 soorten paddenstoelen 
en wilde planten. Na deze mooie en interessante tocht arriveren we weer bij de 
kwekerij waar u een kopje koffie of thee met een gebakje wordt geserveerd.  
Thuiskomt tussen18.00 en 19.00 uur. 
 

10. Een dagje op het water!  
Maandag 28 mei  2018, € 49,00 per persoon                                                                                         
inclusief een kopje koffie met lekkers in de bus, een vijf 
uur durende vaartocht, een kopje koffie of thee met 
appelgebak, een uitgebreide schipperslunch. 
Vanaf de opstapplaatsen rijden we rechtstreeks naar 
Drimmelen. Onderweg drinken we een kopje koffie in de bus. Om 10.30 uur vertrekt 
de boot van rondvaartbedrijf Zilvermeeuw van de aanlegsteiger. De boot vaart 
dwars door de Biesbosch naar Werkendam. Via de Biesboschsluis, de Beneden 
Merwede, langs de plaatsen Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Papendrecht, 
Zwijndrecht en Dordrecht. Hierna weer via het Hollands Diep, onder de 
Moerdijkbruggen door terug naar Drimmelen. 
Tijdens de vaart wordt u een kopje koffie met appeltaart geserveerd. Rond het 
middaguur verzorgt de bemanning een uitgebreid en gevarieerd lunchbuffet.  
Rond 15.30 uur meren we weer aan in Drimmelen. Hiervandaan rijden we 
rechtstreeks naar de opstapplaatsen. Thuiskomst tussen 17.30 en 18.30 uur. 

11. Leiden  (middag-avond tocht)  

Dinsdag 19 juni 2018, € 54,00 per persoon                                                                                                       
Inclusief 1 x koffie/thee met gebak, 
rondvaart Leiden, drie-gangen diner 
Rond de middaguren vertrekken we vanaf de 
opstapplaatsen richting Leiden. De chauffeur 
brengt ons naar rederij Rembrandt in Leiden. 
Daar schepen we in voor een 1,5 uur durende 
rondvaart. Rederij Rembrandt doet een leuke 
stadsrondvaart door de grachten van 
Leiden. De tocht vaart langs historische plaatsen, molens, oude huizen, prachtige 
schepen, de Hortus Leiden, de Sterrewacht etc. Ondertussen geniet u van een 
kopje koffie met gebak. De schepen zijn laag en kunnen daardoor onder alle 
bruggen door. Bij mooi weer kan het transparante dak eraf, deels of helemaal. Na 
deze rondvaart heeft u de gelegenheid Leiden te bekijken of een terrasje te pakken. 
Rond 17.00 uur worden we in restaurant de Oude School ( de eigenaresse is de 
schoonmoeder van Frans Bauer) in Ter Aar verwacht voor een heerlijk drie-gangen 
diner. Na deze heerlijke maaltijd brengt de chauffeur u weer terug naar uw 
opstapplaats. Deze dinsdag willen we de opstapplaatsen Haarlem Noord, 
omgeving Reinaldahuis, Laan van Angers en Briandlaan aanhouden. 
Thuiskomst tussen 20.00 en 21.00 uur     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



12.  Leiden  (middag-avond tocht)                                                                                      

Donderdag  21 juni 2018, € 54,00 per persoon.  Zie omschrijving dagtocht 11             

Deze donderdag willen we de opstapplaatsen Hoofddorp, Nieuw Vennep, 

Hillegom, Heemstede, Laan van Angers en Briandlaan aanhouden. Gaat het u 

deze dag niet lukken mee te gaan en heeft u een andere opstapplaats, belt u dan 

even voor overleg.                                                                                                                                                                    

13. Het Kersenfestival Cothen 

Zondag 1 juli 2018, €  43,00 per persoon                                                                                                                                      
Inclusief kopje koffie in de bus, drie-gangen 
diner 
Feest in de boomgaard... In 2000 ontstond het idee 
om in de hoogstam kersenboomgaard van 
kersenkwekerij De Kersenhut een kersenfestival te 
organiseren. Het kersenfestival Cothen is in al die 
jaren uitgegroeid tot een groots evenement met bezoekers uit binnen- en 
buitenland..... 

Onder de hoogstam kersenbomen wordt tijdens het festival de Kersenmarkt 
gehouden. Hier vindt u een gevarieerd aanbod van o.a. streekproducten, sieraden, 
brocante, hoeden, tassen en andere snuisterijen. Ook roofvogels zijn dit jaar weer 
aanwezig, u kunt deze prachtige dieren van dichtbij bewonderen. Er vertrekt een 
Oldtimer toer, u kunt een demonstratie Jachthonden bekijken, alles opgeluisterd 
door muziek van een muziekvereniging. Daarnaast kunt u genieten van kersenijs, 
Luikse wafels met warme kersen, koffie/thee met kersengebak en natuurlijk van de 
vers geplukte kersen uit de boomgaard. Vanaf uw opstapplaats brengen wij u 
rechtstreeks naar het Kersenfestival. Daar willen we rond 11.00 uur zijn.                     
Ongeveer 15.30 uur worden we bij restaurant Haarzuylen verwacht voor een heerlijk 
drie-gangen diner. Thuiskomst tussen18.30 en 19.30 uur. 

14. Schagermarkt 

Donderdag 12 juli 2018, € 39,00 per 
persoon   
Inclusief kopje koffie in de bus, drie-
gangen diner 
Op 10 donderdagen in juli en augustus staat Schagen in het teken van de West-
Friese folklore. Tijdens de markt begint om ca. 10.45 uur de unieke optocht met 
historische rijtuigen en een bonte stoet van in origineel West-Friese klederdracht 
gestoken Schagenezen. Vanaf de opstapplaatsen rijden we rechtstreeks naar 
Schagen. U heeft gedurende de dag de gelegenheid alle festiviteiten te bekijken. 
Later in de middag vertrekken we weer met de bus naar een gezellig restaurant en 
gebruiken daar met elkaar een drie-gangen diner. 
Thuiskomst tussen 18.30 en 19.30 uur. 
 



15. VELUWE IJSSEL BOEMEL 

Dinsdag 31 juli 2018, € 63,00 per persoon    
Inclusief tweemaal koffie of thee met gebak, ticket 
boot en trein, diner 
Een unieke combinatie van salonboot en stoomtrein.                                                              
Tijdens dit unieke arrangement bekijkt u de Veluwe 
vanaf het water met een rondvaartboot over de 
kronkelende IJssel van Zutphen naar Dieren. En vanuit de stoomtrein van de VSM, 
nostalgisch reizend van Dieren naar Apeldoorn. Daar staat de touringcar weer op u 
te wachten. 
Vanaf de opstapplaatsen rijden we naar restaurant Buitenlust in Voorthuizen. Hier 
serveert men u twee kopjes koffie of thee met gebak. Vervolgens rijden we naar 
Zutphen. In deze prachtige plaats aan de rivier de IJssel heeft u op eigen 
gelegenheid de mogelijkheid de stad te bekijken, een terrasje te pakken cq een 
lunch te gebruiken. Om 13.15 uur wordt u verwacht bij de rondvaartboot. 13.30 uur 
vaart deze af naar Dieren. In Dieren stappen we van de boot en lopen we met 
elkaar (10 minuten) naar de stoomtrein. 15.20 uur vertrekt de trein naar Apeldoorn. 
Daar staat de touringcar op ons te wachten. De chauffeur brengt ons naar 
restaurant de Molen in het plaatsje de Harskamp voor een heerlijk drie-gangen 
diner. Thuiskomst tussen 20.30 en 21.30 uur 

16. Met de Flevokar door de Oostvaardersplassen 

Donderdag 16 augustus 2018, € 57,50 per 
persoon  
Inclusief koffie of thee met lekkers in de bus, 
rondrit Flevokar, 3-gangen diner    
Vanuit de Flevokar is het dé manier om het gesloten 
deel van de uitgestrekte Oostvaardersplassen te 
ontdekken: vanaf de kar heeft u goed zicht over het 
gebied. Na een korte introductiefilm met een kop 
koffie of thee stapt u in de kar (een klein trapje van drie treden) en rijdt u het 
moerasgebied in. Onderweg heeft u grote kans op een ontmoeting met de grote 
grazers: heckrunderen, konikpaarden en edelherten. Maar ook vos, zilverreiger en 
zeearend. De gids van Staatsbosbeheer vertelt u over deze en de vele andere 
dieren die hier leven, en het ontstaan van dit voor Europa unieke natuurgebied. 
Later in de ochtend rijden we rechtstreeks naar het natuurgebied in Lelystad. 
Onderweg schenken we u in de bus een kopje koffie of thee met een versnapering.  
Om 14.00 uur begint de excursie in het bezoekerscentrum van de 
Oostvaardersplassen. Na de excursie heeft u nog de gelegenheid de winkel en 
informatie van Natuurmonumenten te bekijken of iets te drinken in het bezoekers 
centrum waar ook horeca te vinden is met een wijds uitzicht over de plassen. Rond 
17.00 uur vertrekken we daar en rijden naar een restaurant waar we een drie-
gangen diner gaan gebruiken.                                                                                        
Maximaal 33 personen kunnen met deze dagtocht mee. 
Thuiskomst tussen 20.00 en 21.00 uur.  



17. Dahliacorso Vollenhove 

Zaterdag 25 augustus 2018, €  46,00 per persoon 
Inclusief 2 x koffie of thee met gebak, entree en 
tribune plaatsen, ‘borrel’ in de bus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Vollenhove is een kleine stad in de kop van Overijssel. 
Het stadje is bekend in de wijde omgeving door het grote 
corso, dat daar elk jaar op de laatste zaterdag van 
augustus gehouden wordt. Het corso trekt ieder jaar duizenden belangstellenden. 
Voor de versiering van de veertien praalwagens worden hoofdzakelijk dahlia's 
gebruikt, maar ook andere versierselen zijn toegestaan, zoals koolbladeren en 
zaden. Het aantal dahlia's varieert van 100 000 tot 300 000 stuks per corsowagen. 
We hebben een optie voor entree en zitplaatsen voor de middagcorso. Die begint 
om 14.00 uur. We zorgen ervoor dat we ruim van tevoren aanwezig zijn omdat er in 
het stadje vele feestelijkheden zijn. Zaterdagochtend rijden we rechtstreeks naar 
Vollenhove. Onderweg maken we een stop voor koffie met gebak. Wij proberen u 
dicht bij de corso uit te laten stappen. Echter het kan zijn dat u nog wel een stukje 
moet lopen. Rollators meenemen is geen probleem. Later in de middag vertrekken 
we weer vanuit Vollenhove rechtstreeks naar Haarlem. Onze ervaring is dat het 
corso nog wel eens kan uitlopen. Daarom hebben wij geen diner na afloop gepland. 
Op het terrein van de corso zijn altijd vele kraampjes etc. om versnaperingen te 
kopen. Zelf iets meenemen is ook geen probleem. Voor de terugweg in de 
touringcar zorgen wij voor een drankje met ……. 
 

Musicals, theater en concerten 
 

1.  Zingen met Hollands mooiste 
Zaterdag 21 april 2018, € 79,00 per persoon                                                                   
Inclusief barbecuemenu met 2 drankjes, 1e rang 
tickets avondvoorstelling en bespreekgeld 
Een nieuwe productie van eigen bodem….. Zingen Met Hollands Mooiste. 
Nederlandstalige liedjes zijn mijmeringen naar de tijd van toen. Ons geheugen zorgt 
ervoor, zonder dat we het zelf weten, dat we zo maar een nummer uit volle borst 
mee kunnen zingen. Nummers van Conny van den Bos, Rita Hovink, maar ook van 
Wim Sonneveld, André Hazes, Toon Hermans en vele andere Nederlandse 
coryfeeën roepen mooie herinneringen op.  
Een reis langs de vele, nog niet vervlogen, mooie muzikale herinneringen vormt de 
brede en sterke basis voor Hollands Mooiste XL. Een goede band, een zangeres en 
een zanger samen met een door de wol geverfde presentatrice brengen u met een 
heerlijk gevoel van nostalgie, weemoed en verlangen in de juiste sfeer van het 
Nederlandstalige muzikale erfgoed.                                                                                  
Reken niet op een spectaculair decor, maar wel op een heerlijke en sfeervolle 
muzikale avond. Een prachtige bloemlezing van mooie Nederlandstalige nummers 
van 1950 tot nu.  
Later in de middag rijden we vanaf uw opstapplaats naar Delft, we willen daar om 
16.00 uur zijn. In restaurant ’t Karrewiel krijgen we een speciaal feestelijk diner 
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geserveerd. Rond 18.15 uur vertrekken we vanuit Delft, naar Capelle aan de IJssel. 
In een voor ons nieuw theater krijgen we vanaf 20.00 uur bovenstaand 
theaterprogramma. Het wordt laat ’s avonds voordat we weer in Haarlem zijn. Maar 
zoals u van ons gewend bent brengen wij u in Haarlem, Heemstede, Hillegom, 
Nieuw Vennep, Hoofddorp thuis na deze gezellige dag/avond. 
 

2. Opera Pietje 
Zondag 29 april 2018, middagvoorstelling, € 39,00 per 
persoon                                                                    
Inclusief vervoer, ticket, bespreekgeld en drie-gangen 
pannenkoekendiner 
Vorig jaar zijn we bij een voorstelling geweest van opera 
Pietje in De Purmaryn in Purmerend. Piet Bos, kent u 
waarschijnlijk als alias Opera Pietje vroeger op de radio, is geboren in hartje 
Jordaan. Opera Pietje, in verband met zijn oudere leeftijd geholpen door de tenor 
René Martijn (van zijn prachtig gezongen lied ‘Dein ist mein ganzes Herz’ hebben 
we vorig jaar genoten), verzorgt in een ontspannen sfeer op de zondagmiddag, 
opera luisterplezier door middel van het laten horen van een aantal liederen van zijn 
enorme collectie cd’s en lp’s! Daarnaast heeft hij altijd een aantal gasten o.a. 
operazangeres Wiebke Göetjes en jong aanstormend talent. Ze zijn bij hem te gast 
om operaliederen te brengen en te praten over hun gezamenlijke passie. Aan de 
vleugel begeleid door een geweldige pianist. De voorstelling begint om 14.30 uur. 
Op zondag zijn alle winkels in Purmerend geopend en bij mooi weer is het ook 
gezellig op een terrasje. Daarom brengen we u eerder naar Purmerend. Na de 
voorstelling rijden we naar restaurant Johanna’s Hof voor een drie-gangen 
pannenkoekendiner.    

3. Bella Italia (Reis langs de mooiste muziek van Italië)  

Zondag  6 mei 2018, €  69,00 per persoon. Middagvoorstelling. 
Inclusief 1e rang ticket, bespreekgeld, drie-gangen Italiaans diner met 
een drankje 
The Voice finaliste Leonie Meijer en zanger/acteur Marijn Brouwers zijn 
te zien in het bijzondere theaterconcert Bella Italia. Een concert met de mooiste 
songs van Italiaanse topartiesten als Eros Ramazotti, Laura Pausini, Paolo Conte, 
Andrea Bocelli, en nog anderen. Natuurlijk komen daarbij ook de grote hits voorbij 
die u kent van de Nederlandse covers van Marco Borsato, André Hazes en Willy 
Alberti’. We gaan naar De La Mar in Amsterdam. Vroeg in de middag vertrekken we. 
Vanaf het Mariot hotel op de Stadhouderskade lopen we een stukje naar het 
theater, de touringcar mag daar namelijk niet meer komen. Nadat we heerlijk 
geluisterd hebben naar en gezongen hebben met de Italiaanse liederen gaan we 
‘Italiaans’ eten, een drie-gangen pizza of pasta menu inclusief 1 drankje in één van 
de zijstraten van het Leidseplein. We lopen daar met elkaar naar toe.                                                  
Thuiskomst tussen 20.30 en 21.30 uur. 
 

Voor reserveringen bel Oskam Reizen 
                0252-672727 


