50-plus Oskam Reizen
telefoon: 0252 – 672727
www.oskamreizen.nl

mail: contact@oskamreizen.nl

Vanaf oktober 2018 t.m. januari 2019

Beste mensen van Oskam Vijftig Plus.
Oktober 2018, hierbij sturen wij u de folder met dagtochten tot het einde van het jaar. In
2019 sturen wij u de nieuwe uitgebreide folder voor dagtochten en meerdaagse reizen;
mede omdat de regering een BTW verhoging heeft aangekondigd en dat de verhogingen
gevolgen heeft voor de kosten van restaurants, entrees en busvervoerkosten. In januari
2019 hebben wij voor u in samenwerking met het restaurant nog een dagtocht gepland voor
een speciale 2018 prijs. Met vriendelijke groeten Ton en José Oskam

Vanaf zaterdag 20 oktober ook zondag 21 oktober kunt u zich telefonisch
opgeven via telefoonnummer:

0252-672727

Nummer: Datum:

Dagtochten

Prijs

1. zondag 28
oktober 2018
2. zondag 4
november 2018

Varen naar de Zaanse Schans

€ 58,00 pp.

Krea Doe

€ 34,00 pp.

3. vrijdag
9 november 2018
4. dinsdag
13 november 2018
5. dinsdag
27 november 2018
6. zaterdag
8 december 2018
7. vrijdag
14 december 2018

Bossche Bollen en rondrit

€ 56,00 pp.

Bossche Bollen en rondrit

€ 56,00 pp.

Kroonluchters en museumboerderij

€ 57,00 pp.

Intratuin en bollenmand vullen

€ 45,00 pp.

Kerstdagtocht

€ 63,00 pp.

8. zaterdag
12 januari 2019
9. woensdag
23 januari 2019
10. donderdag
24 januari 2019

Muziekprogramma ‘vuile Huichelaar’ € 60,00 pp.
De Pothoeve Holten

€ 49,00 pp.

De Pothoeve Holten

€ 49,00 pp.

1. Vaartocht Zaandam-Amsterdam-Zaanse Schans
zondag 28 oktober 2018 € 58,00 per persoon
Inclusief koffie of thee met lekkers in de bus, vaartocht met lunch, pannenkoekenmaaltijd
Rederij Lee is een bootmaatschappij die een zaanferry vanaf Zaandam naar Amsterdam dan
weer terug naar Zaandam en naar de Zaanse Schans vaart met prachtige, nieuwe schepen.

Wij varen deze dag mee vanaf Zaandam over het IJ naar Amsterdam, op de terugweg stapt
Ton in Zaandam eruit en rijdt de touringcar naar de Zaanse
Schans; wij varen daar heen. Om 13.00 uur stappen we op
de boot. We krijgen een ferrylunch geserveerd met diverse
broodsoorten, 2 soorten vleeswaren en 2 soorten kaas,
eiersalade, zoetigheid en twee kopjes koffie of thee. Rond
15.15 uur arriveren we op de Zaanse Schans. Daar heeft u
de gelegenheid rond te kijken. Rond 16.15 uur worden we
verwacht bij restaurant de Kraai op de Zaanse Schans. We
krijgen een pannenkoeken maaltijd aangeboden. Bestaande uit soep, één pannenkoek
(keuze uit 4 soorten) één consumptie o.a. frisdrank of licht alcoholisch drankje en een ijsje
toe. ‘s Morgens halen wij u rond 11.00 uur op bij uw opstapplaats. Via een mooie route
rijden wij naar Zaandam en serveren u tijdens de rit een kopje koffie of thee met ……… Wij
sturen de opstaplijsten woensdag naar u toe, het komt wel later dan normaal bij u thuis.

2. Krea Doe
zondag 4 november 2018 € 34,00 per persoon
Inclusief koffie of thee met lekkers in de bus, entree en een ‘drankje’ met hartige
versnapering in de bus op de terugweg
Vijf dagen lang creatieve inspiratie op Kreadoe in Utrecht. Het is het event voor iedereen
die houdt van handgemaakt. Veel fijne shops bomvol creatief materiaal, verrassende
ideeën, duizenden enthousiaste bezoekers en vele superleuke workshops. De nieuwste
trend op het gebied van haken, breien, home deco, stempels, sieraden, tekenen, schilderen
etc. etc. Uitleg door vele experts tijdens de beurs.
Wij hebben op zondag het bezoek aan Krea Doe gepland. Rond 10.00 uur wordt u vanaf uw
opstapplaats opgehaald. Onderweg serveren wij koffie met lekkers in de bus. Bij aankomst
heeft u de gelegenheid een aantal uren de Kreabeurs te bekijken en te beleven. Rond 16.00
uur staat de touringcar weer op u te wachten en brengt u weer terug naar uw opstapplaats.
Op de terugweg serveren wij een drankje met een hartige versnapering in de bus.

3. Bossche Bollen en rondrit
Vrijdag 9 november 2018 € 56,00 per persoon
Inclusief koffie of thee met lekkers in de bus, workshop Bossche Bollen, stamppot diner,
rondtour met gids en na afloop dessert

Opstaproute Nieuw Vennep, Hoofddorp, Reviusstraat, Marsmanplein,
Pijnboomstraat Reinaldahuis en Briandlaan
Met een ‘test’ groepje hebben we van de zomer na een avond Andre Rieu in Maastricht deze
workshop gedaan. Wat hebben we een plezier gehad.
Voor deze dagtocht rijden we rechtstreeks naar Breda voor de workshop
bij bakkerij Royal. Onderweg schenken we een kopje koffie met iets
lekkers. Aangekomen bij de bakkerij staan op de tafels de attributen om
2 Bossche Bollen per persoon te maken voor u klaar. De bakker geeft u
stapsgewijs uitleg de taartjes te maken. Er staat op tafel onbeperkt koffie
en thee en u mag natuurlijk tijdens de workshop alles voor proeven. De
twee Bossche Bollen mag u keurig verpakt mee naar huis nemen. Wij
zorgen voor koelbakken. Na deze ‘heerlijke’ ochtend rijden we naar het
plaatsje Zeeland in de provincie Brabant. In restaurant ‘het Witte Huis, serveert men u een
stamppot maaltijd. Hierna staat de gids op ons te wachten voor een mooie rondrit door de
omgeving. Terug gekomen bij het Witte huis serveert men u een heerlijk dessert met een
kopje koffie toe.

4. Bossche Bollen en rondrit
Dinsdag 13 november 2018 € 56,00 per persoon
Inclusief koffie of thee met lekkers in de bus, workshop Bossche Bollen, stamppot diner,
rondtour met gids en na afloop dessert

Route Nieuw Vennep, Hoofddorp, Hillegom, Heemstede, Laan van Angers en
Briandlaan.
Zie omschrijving nummer 3.

5. Kroonluchters en museumboerderij
Dinsdag 27 november 2018 € 57,00 per persoon
Inclusief koffie of thee met lekkers in de bus, entree, uitleg en koffie met appeltaart, diner,
entree en advocaatproeverij
In Oldebroek is kroonluchter atelier ‘de Rode Hoeve’. U ervaart de aanblik van 800
kroonluchters, krijgt daarover uitleg met een beetje geschiedenis en anekdotes. Ook heeft
u de mogelijkheid op eigen gelegenheid de showtuin te ontdekken. Bij binnenkomst wordt
de groep gesplitst. Één groep gaat mee voor de uitleg de andere groep wordt een kopje
koffie met alom geprezen appeltaart geserveerd. Na dit bezoek rijdt de chauffeur naar
Harderwijk, in restaurant Slenkenhorst serveert men u een drie-gangen diner. In de middag
staat een bezoek aan museumboerderij Westdorp. Boer Gijs vertelt u één en ander over zijn
boerderij en spullen uit grootmoederstijd. In de nostalgische verbouwde koeienschuur
krijgt u een leerzame demonstratie advocaat maken, inclusief een proeverij van al dat
lekkers. Voor vertrek serveert men u nog een kopje koffie met cake.

6. Workshop Bollenmand vullen en bezoek Intratuin ter Aar
zaterdag 8 december 2018 € 45,00 per persoon
Inclusief gevulde bollenmand
Om een breder publiek kennis te laten maken met
bloembollen, organiseert Bloembollenkwekerij Koster in
Kudelstaart in het najaar workshops Bollenmand vullen.
Tijdens deze workshop wordt er onder begeleiding een
bollenmand gevuld met zeven lagen bollen naar eigen
keuze. U wordt ontvangen met koffie of thee en krijgt eerst
uitleg over bloembollen in het algemeen en de kwekerij.
Daarna is het tijd om zelf aan de slag te gaan. Allereerst
wordt de mand gevuld met potgrond en daarna komen de
door u uitgekozen 130 verschillende soorten bloembollen.
Dit gaat laag voor laag. Boven op de bollen komen vijf viooltjes, zodat de mand ook nu al
leuk is om naar te kijken. In de ochtend bezoeken we de Intratuin in ter Aar. Deze Intratuin
staat bekend om zijn mooie kerstsfeer. U kunt daar voor eigen rekening ook iets in het
restaurant gebruiken. De bollenmand workshop begint ’s middags om 14.00 uur en duurt
twee uur. Wij beloven u te helpen uw bollenmand naar uw huis te brengen.

7. Kerstdagtocht
Vrijdag 14 december 2018 € 63,00 per persoon
Inclusief koffie met gebak, 5-gangen diner, muziek, kerstbingo
Voor deze dagtocht gebruiken we de koffie met gebak bij restaurant Slenkenhorst in
Harderwijk. Hierna rijden we via een mooie route naar restaurant Kriebelz in Ter Wolde. U

krijgt een kerstmiddag met een diner aangeboden bestaande uit: soep, voorgerecht,
hoofdgerecht met garnituur, dessert en koffie met lekkers. Natuurlijk met muziek en een
kerstbingo.

8. Muziekavond ‘Vuile Huichelaar’
zaterdag 12 januari 2019 € 60,00 per persoon
Inclusief 3-gangen diner, ticket theater in Warmond
We zijn al naar een aantal voorstellingen van deze dames geweest. Altijd gezelligheid en
meezingen. Deze nieuwe voorstelling wordt weer een nieuw
spektakel.
Paulette Willemse en Saskia van Zutphen met een lange staat
van theaterdienst brengen een avond muzikaal meezing-cabaret.
Met als thema: wat staat er op hun bucketlist? Avonturen als de
Mount Everest beklimmen en mediteren in India? Of toch liever
dichter bij huis parachute springen misschien? Nee, de dames
willen iets veel lastigers !!!! We hebben kaarten gereserveerd bij
een knus, klein theater in Warmond. De voorstelling begint om
20.30 uur. Later in de middag halen wij u op bij uw opstapplaats
en rijden naar een restaurant voor een heerlijk diner. Hierna gaan we naar de voorstelling.
Na de voorstelling zorgen we er voor dat iedereen in Haarlem, Hoofddorp, Nieuw Vennep,
Hemstede, Hillegom wordt thuisgebracht. Het kan even duren maar die tijd vullen we op
met een drankje en een hapje …………..

9. Holten en boerenmagie op museumboerderij Pothoeve
Woensdag 23 januari 2019 € 49,00 per persoon
Route Nieuw Vennep, Hoofddorp, Hillegom, Heemstede, Laan van Angers en
Briandlaan.
Inclusief koffie met gebak, stamppot maaltijd, bezoek Pothoeve met kopje koffie
Op de heenreis stoppen we voor tweemaal koffie met
gebak. Via een mooie route rijdt de chauffeur naar
Holten, naar restaurant het Bonte Paard. We krijgen
een stamppotbuffet met Boerenkool, Zuurkool,
speklappen, Rookworst, Spekjes, jus, tafelzuren en
appelmoes met een dessertbuffet toe. Hierna maakt u
kennis met boerenmagie op Museumboerderij de
Pothaar. Op het erf zijn allerlei struiken, planten en
bomen geplant die magische werking hebben…..

10. Holten en boerenmagie op
museumboerderij Pothoeve
Donderdag 24 januari 2019 € 49,00 per persoon
Inclusief koffie met gebak, stamppot maaltijd, bezoek Pothoeve met kopje koffie

Route Nieuw Vennep, Hoofddorp, Reviusstraat, Marsmanplein, Pijnboomstraat
Reinaldahuis en Briandlaan
Zie omschrijving nummer 9

