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Oskam Reizen 

Groepsdagtochten 

 

Geachte mijnheer, mevrouw 

 

Wij bieden u hierbij ons groepsreizenprogramma aan waarin wij een aantal ideeën 

voor dagtochten hebben opgenomen. U kunt te allen tijden de vermelde dagtochten 

aanpassen, wijzigen of aanvullen. Wij adviseren u graag met het samenstellen en de 

kosten voor uw dagtocht.  

Ook basisdagtochten voor de diverse provincies hebben wij vermeld. Die kunt u 

aanvullen met een bootvaart, entree etc. Staat er in de folder een koffietafel vermeld 

en u wilt liever een diner, is dat altijd voor een meerprijs mogelijk. 

De prijs voor de in deze folder vermelde dagtochten geldt voor minimaal 35 personen 

per touringcar.                                                                                                                  

Boven de 40 personen, per touringcar, geven wij één persoon vrij; boven de 45, per 

touringcar, twee personen. 

Onder de 35 personen, in de touringcar, voor de in deze folder vermelde dagtochten 

rekenen wij Euro 23,00 per lege zitplaats t.m. 35 personen. Wij kunnen met groepen 

onder de 35 personen gebruik maken van onze 38 persoons touringcar. 

Heeft u een groep onder de 35 personen, dat kan ook een familiefeest dagtocht of 

andere speciale gebeurtenis zijn, dan kunnen we de prijs voor uw groep met uw 

keuzes berekenen. Belt u gerust voor advies. 

 

Kennelijke fouten en vergissingen in dit programma binden onze reisorganisatie niet. 

De directie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de reisroute en 

de bijbehorende verzorging adressen, indien hiertoe gegronde redenen bestaan. 

Naast dagreizen organiseert Oskam Reizen ook meerdaagse excursiereizen, u kunt 

zich op individuele basis of met een kleine groep opgeven. De folder daarvoor sturen 

wij u graag toe. Ook kunnen wij naast een dagtocht een meerdaagse excursiereis 

geheel op maat organiseren voor uw groep. 

Oskam Reizen is al ruim dertig jaar gespecialiseerd in het verzorgen van klaverjas 

meerdaagse reizen en dagtochten. Op individuele basis of een klein groepje voor 

vaststaande dagen in te schrijven. Wilt u een meerdaagse klaverjas reis of dagtocht 

voor uw eigen groep organiseren dan kunnen wij dat voor u regelen, compleet met 

kaarten, tellijsten en prijsjes. 

Voor inlichtingen of het maken van een afspraak voor een persoonlijk gesprek over 

uw dagtocht of reis zijn wij te bereiken onder telefoonnummer: 0252-672727 

Tot ziens op één van onze dagtochten cq reizen.  

 

Oskam Reizen 

Ton en José Oskam 



 

Noord Holland                                                                                                        

1. Texel 

Texel is het grootste Waddeneiland van Nederland en biedt zonder twijfel de meeste 
afwisseling. De 7 gezellige dorpjes van Texel hebben allemaal hun eigen sfeer. Ze 
worden omringd door heel veel natuur. Op de 20 minuten durende boottocht naar 
Texel merkt u het al: u bent er écht even uit. Zo'n boottochtje geeft een extra 
dimensie aan het verblijf op dit mooie eiland. Op de heenreis stopt de chauffeur bij 
een restaurant voor twee kopjes koffie of thee met gebak. Hierna rijdt hij rechtstreeks 
naar Den Helder om de pont van de TESO op tijd te halen. Na de boottocht staat een 
Texelse gids de touringcar al op te wachten. Met haar gaat u dit eiland in de 
touringcar verkennen en maakt u een mooie rondtour langs de mooiste plekjes. 
Rondom lunchtijd wordt er gestopt bij een Texels restaurant waar men u een 
koffietafel met kroket serveert. Na de lunch vervolgt de gids haar route en stopt bij 
het dorpje ‘de Koog’, voor een korte stop om het dorpje te bekijken of een drankje te 
gebruiken. Een andere invulling van de middag is ook (tegen meerprijs) mogelijk bv 
bezoek Juttersmuseum, Ecomare, zeehondentocht etc. Wij adviseren u graag. Later 
in de middag neemt de gids afscheid en keert u weer terug naar het Noord-Hollandse 
vasteland. 

Vertrektijd:   ± 08.15 uur                                                                                                                                                                                           

Thuiskomst:  ± 19.00 uur                                                                                                                                               

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                                                                                                                                          

                                         koffietafel met kroket 

                                           bootvaart 

                                           gids                                                                                                                                                                       

Kosten per persoon: €  48,50  

2. Rondje Noord-Holland 

Het is niet eenvoudig Noord-Holland in een paar woorden te vatten. Er zijn duinen, 
polders en veenweidegebieden. En er is water, heel veel water. Maar van 
Noordzeekust tot IJsselmeerkust vertoont dit gebied van de duinen tot en met West-
Friesland ook grote contrasten. Zo kunnen dynamische, stedelijke gebieden bestaan 
naast ongerepte, schilderachtige dorpjes. En de jaargetijden! De bollentijd, de zomer, 
de herfst: Noord-Holland in al zijn pracht. De chauffeur rijdt een prachtige route naar 
een gezellig restaurant waar u de koffie of thee met gebak gebruikt. Ongeacht uw 
wens, wij adviseren graag, bezoekt u een attractie (soms een meerprijs) bv. 
Volendam, een stad, bloembollentocht, rondtour met gids, Bergen aan Zee, bezoek 
zeeaquarium etc. etc. Natuurlijk wordt er rond het middaguur een stop gemaakt voor 
een diner. 

 

Vertrektijd:   ± 08.45 uur                                                                                                                                                                                           

Thuiskomst:  ± 17.30 uur                                                                                                                                               

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                                                                                                                                          

                                         drie-gangen diner                                                                                                                                                                       

Kosten per persoon: €  43,50  

https://www.texel.net/nl/over-texel/dorpen/
https://www.texel.net/nl/over-texel/natuur/


 

3. Een dagje Broekerveiling 

De BroekerVeiling (de Langendijker groenteveiling) is een voormalige veiling en 
sinds 1976 een bezienswaardigheid in Broek op Langedijk in Noord-Holland. Het was 
wereldwijd de eerste veiling waar de tuinders met hun boot doorheen konden varen 
en de eerste veiling waar tuinbouwproducten werden geveild volgens de 
afslagmethode. Vanaf uw opstapplaats rijdt de chauffeur rechtstreeks naar de 
Broekerveiling. Hier wordt u in het restaurant gedeelte ontvangen met twee kopjes 
koffie of thee en een Broekerbol. Dan begint uw bezoek. De gidsen laten uw groep 
alles zien en beleven, ook nemen ze plaats op de plek van de handelaar in de 
authentieke veilingbanken, met veel spanning als de veilingmeester de groenten 
aanprijst en iemand met een druk op de knop de prijs bepaalt; maar wel met hetgeen 
hij/zij net gekocht heeft naar huis gaat. Ook maakt uw groep een rondvaart in de 
omgeving van de Broeker Veiling, omgeven door vruchtbare akkers. ‘Rijk der 
Duizend Eilanden’ heet het. Tijdens deze boottocht begrijpt u de naam. Kleine 
vruchtbare eilandjes - ruim 15.000 waren het er – stuk voor stuk door 
mensenhanden gegraven. Eeuwenlang zaaiden en oogsten sterke mannen in 
weer en wind hier hun groenten. Bij slecht weer is de vaartocht in een gesloten 
boot. Bij mooi weer beleef je de rondvaart in een open boot.  Tussendoor 
gebruikt de groep een koffietafel met kroket in het restaurant van de 
Broekerveiling. 
 
Vertrektijd:   ± 08.45 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 17.30 uur                                                                                                                                               
Verzorging:   2 x koffie/thee Broekerbol,                                                                                                                                                                                                          
                                         entree, gids, rondvaart, 
                                           koffietafel met kroket                                                                                                                                                                      
Kosten per persoon: €  52,50  
 

4. Rondrit met de Zonnetrein in Schoorl 

Vanaf uw opstapplaats rijdt de chauffeur via een mooie route naar Castricum. In 
restaurant Johanna’s Hof serveert men u twee kopjes koffie of thee met een gebakje. 
Hierna rijdt hij naar strandpaviljoen Struin in Camperduin. In dit paviljoen met uitzicht 
op zee gebruikt u de lunch, een heerlijke koffietafel met kroket. Na de lunch komen 
de zonnetreinen voorrijden om met u een prachtige tocht van een uur door de 
Schoorlse Duinen, de hoogste en grootste duinen van Nederland, te maken. De 
zonnetrein wordt voortbewogen door een elektro-trekker. Het bestaat uit een trekker 
en twee wagons met zitplaatsen voor in totaal 30 personen. In totaal zijn er twee 
zonnetreinen, voor maximaal 60 personen. Na afloop heeft u nog de gelegenheid om 
een drankje (voor eigen rekening) te gebruiken in het restaurant of op het terras.   
                                                                                            
Vertrektijd:   ± 08.45 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 17.30 uur                                                                                                                                               
Verzorging:   2 x koffie/thee gebak, rondrit,                                                                                                                                                                                                          
                                         koffietafel met kroket                                                                                                                                                                      
Kosten per persoon: €  53,00  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Veiling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Broek_op_Langedijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tuinbouw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veiling_bij_afslag


 

5. Marius van Dokkum en het Schooltje van Dik Trom. 

In de gezellige Expositieruimte ‘De Mantel’ in Andijk 

organiseert Annet Mantel-Van Dokkum een leuk programma 

over het bijzondere schilderwerk van haar broer Marius van 

Dokkum. Door middel van foto’s geeft Annet uitleg over de 

bijzondere, gekke en lachwekkende schilderijen. Daarbij krijgt 

u 2 kopjes koffie of thee met een gebakje geserveerd. Na flink 

gelachen, bewonderd en eventueel een leuke ansichtkaart 

gekocht te hebben rijdt de chauffeur naar het plaatsje Hauert. 

In restaurant ‘de Robachermolen’ serveert men u een lunchbuffet met soep en 

kroket. En in de middaguren gaat u naar school! In het dorpje Oosthuizen staat het 

schooltje van ‘Dik Trom’. In dit oude schooltje was C. Joh Kieviet onderwijzer en 

schreef hij zijn eerste boek over Dik Trom, een ondeugend jongetje met een hart van 

goud. Het schooltje heeft- net als vroeger - maar één klaslokaal. Door de oude 

schoolbanken, nostalgische schoolborden en klompen onder de kapstok waant u 

zich in vroeger tijden. Kunt u nog schrijven met een kroontjespen of met een griffel op 

een lei? U gaat het schooltje bekijken en krijgt uitleg. Natuurlijk schenkt men nog een 

kopje koffie met een lekkere koek.  

Vertrektijd:   ± 09.00 uur                                                                                                                                                                                           

Thuiskomst:  ± 17.30 uur                                                                                                                                               

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak, entrees,                                                                                                                                                                                                          

                                         buffetlunch met soep en kroket                                                                                                                                                                      

Kosten per persoon: €  49,00  

 

6. Stoomtram van Hoorn naar Medemblik; Alles over Koffie 

Vanaf uw opstapplaats rijdt de chauffeur naar Hoorn, naar het tramstation waarvan 
de oude stoomlocomotieven rijden. De stoker gooit kolen op het vuur! Bello of één 
van de andere stoomlocomotieven brengt u van Hoorn 
naar Medemblik over de lokaalspoorweg uit 1887. Een 
reis langs de stations Opperdoes, Twisk en Wognum. 
Tijdens de rit serveert men u twee kopjes koffie of thee 
en een gebakje. In Medemblik staat de touringcar op u te wachten en rijdt naar het 
plaatsje Wognum. In restaurant Stam serveert men u een koffietafel met kroket. In de 
middag bezoekt u ‘Kaan Koffie’. Koffie drinken we bijna allemaal, het is na water het 
meest gedronken drankje. Maar weten we iets over de samenstelling? Waar komt het 
vandaan, hoe wordt de smaak bepaald?. U krijgt alles te horen, ziet een korte dia- en 
videopresentatie en proeft verschillende soorten koffie. Ook ziet u het proces van 
koffiebranden in de ambachtelijke koffiebranderij Kaan in 
Tuitjehoorn. U wordt ontvangen met koffie en cake. Alle gasten 
krijgen informatie en een pak koffie mee naar huis. 

Vertrektijd:   ± 09.00 uur                                                                                                                                                                                           

Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                                                               

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak, treinticket,                                                                                                                                                                                                          

                                         koffietafel met kroket, koffie en cake                                                                                                                                                                     

Kosten per persoon: €  59,50  



 

7. De grootste sluis ter wereld in IJmuiden 

In IJmuiden wordt aan de grootste sluis ter wereld gebouwd. Het sluizencomplex 

komt tussen de Middensluis en de Noordersluis. Iets bijzonders want de vier 

bestaande sluizen blijven tijdens de bouw volop in bedrijf. De start van dit sluizen 

arrangement is in het Zee- en Havenmuseum in IJmuiden. U wordt daar ontvangen 

met twee kopjes koffie of thee en een ‘Sluisje’. Vervolgens laat men u een film over 

de geschiedenis van het Noordzeekanaal zien waarna u kunt deelnemen aan een 

rondleiding. In een dicht bij zijnde restaurant wordt u een broodjeslunch aangeboden 

bestaande uit broodjes en een niet-alcoholische consumptie. In de middag wordt u 

verwacht bij het Sluis/Haven Informatiepunt voor een rondleiding. Na afloop serveert 

men nog een consumptie. Hierna staat de touringcar te wachten en brengt u voor 

een heerlijk drie-gangen diner naar een gezellig 

restaurant. 

Vertrektijd:   ± 09.00 uur                                                                                                                                                                                           

Thuiskomst:  ± 19.30 uur                                                                                                                                               

Verzorging:   2 x koffie/thee sluisje,  

                                         rondleiding, broodjeslunch 

                                           diner, entree                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Kosten per persoon: €  69,00  

 

8. Vaartocht Amsterdam en bezoek Zaanse Schans           

Rederij Lee is een bootmaatschappij die een zaanferry vanaf Zaandam naar 

Amsterdam, en dan weer terug naar Zaandam en naar de Zaanse Schans vaart. U 

vaart vanaf Zaandam over het IJ naar Amsterdam. Om 13.00 uur stapt u op de boot. 

Tijdens de vaart krijgt u een ferrylunch geserveerd met diverse broodsoorten, 

vleeswaren, kaas, eiersalade, zoetigheid en koffie of thee. Op de terugweg vaart de 

ferry via Zaandam naar de Zaanse Schans of de touringcar brengt u vanaf Zaandam 

naar de Zaanse Schans. Dit is afhankelijk van de openingstijden van de bruggen. 

Hierna kunt u genieten van de mooie, unieke Zaanse Schans boordevol molens, 

ambachten en musea. Rond 16.30 uur wordt de groep verwacht bij restaurant de 

Kraai op de Zaanse Schans. Een pannenkoeken maaltijd wordt geserveerd 

bestaande uit soep, één pannenkoek (keuze uit 4 soorten) één consumptie o.a. 

frisdrank of licht alcoholisch drankje en een ijsje als dessert. Rond 11.00 uur vertrekt 

u vanaf uw opstapplaats. We serveren uw groep een kopje koffie of thee met lekkers 

in de touringcar. Via een mooie route rijdt de chauffeur naar Zaandam waar u opstapt 

op de boot en tijdens de vaart een lunch krijgt geserveerd. 

 

Vertrektijd:   ± 11.00 uur                                                                                                                                                                                           

Thuiskomst:  ± 19.30 uur                                                                                                                                               

Verzorging:   1 x koffie/thee lekkers,                                                                                                                                                                                                          

                                         koffietafel, bootvaart, 

                                           pannenkoekendiner                                                                                                                                                                    

Kosten per persoon: €  61,00  



 

Zuid Holland  
9. Rondje Zuid-Holland 

Zuid-Holland is een veelzijdige provincie op het gebied van bezienswaardigheden en 
mooie steden. De hoofdstad Den Haag, maar ook andere steden Rotterdam, 
Noordwijk en Delft zijn prachtige steden om te bezoeken of indien mogelijk met een 
gids een rondtour te maken. Ook diverse bezienswaardigheden zijn de moeite waard: 
de Nieuwe Kerk in Delft, de Holland America boot, de Euromast of rondvaart in 
Rotterdam maar ook de Goudse stroopwafel presentatie, een bonbon presentatie of 
de workshops zijn heerlijk of een bezoek aan Madurodam. Wij stellen graag een 
dagtocht in Zuid-Holland voor u samen. De basis hebben wij in de prijs 
meegenomen. Wilt u tijdens de dagtocht een extra attractie dan verzorgen wij het             
( tegen meerprijs) voor u.      

Vertrektijd:   ± 08.45 uur                                                                                                                                                                                           

Thuiskomst:  ± 17.30 uur                                                                                                                                               

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak,                                                                                                                                                                                                          

                                         koffietafel met kroket 

                                           pannenkoekenmaaltijd                                                                                                                                                                    

Kosten per persoon: €  44,00  

 

10.  De Heksenwaag en Zilvermuseum 

Vanaf uw opstapplaats rijdt de chauffeur richting Montfoort. In restaurant de ‘Heeren 
van Montfoort’ wordt er een stop gemaakt voor twee kopjes koffie of thee met een 
slagroomgebakje. Hierna bezoekt uw groep de Heksenwaag. Bezoekers uit de hele 
wereld komen al zo'n honderd jaar naar de Waag in Oudewater. Ze gaan op de 
weegschaal staan en ontvangen een certificaat. Al in de 16e eeuw vond deze weging  
plaats. Toen was dat van levensbelang: mensen werden beschuldigd van toverij en 
belandden op de brandstapel. Keizer Karel V gaf Oudewater als enige plaats in 
Europa het privilege voor een eerlijk weegproces. Niemand werd er vanwege dit 
bijzondere recht ooit tot heks veroordeeld!  
Via een mooie route wordt de rit vervolgd richting Schoonhoven. In het Zilvermuseum 
serveert men u in de Zilverlounge een buffetlunch inclusief koffie en thee. Hierna 
voegt een gids per 20 personen zich bij de groep voor een interessante rondleiding. 
U ziet de topstukken van het museum en hoort de bijzondere verhalen achter en over 
het zilver. Een zilverbeleving waarbij u alles komt te weten over zilver, het ambacht 
zilversmeden en de Zilverstad. Na de tour heeft u zelf de gelegenheid nog rond te 
kijken in Schoonhoven en/of een consumptie (eigen rekening) te gebruiken. 
 
Vertrektijd:   ± 08.45 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 18.15 uur                                                                                                                                               
Verzorging:   2 x koffie/thee gebak,                                                                                                                                                                                                          
                                         koffietafelbuffet  
                                           entrees                                                                                                                                                                                                             
Kosten per persoon: €  60,00  
 



 

11.  Historische Hoeksche Waard 

Hoeksche Waard is een gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De 
gemeente ontstond na een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019 en omvat 
naast het eiland Hoeksche Waard ook het eiland Tiengemeten. We starten deze dag 
in restaurant de Eendrachthoeve in Zuid-Beijerland, met twee kopjes koffie of thee en 
een gebakje. Hierna stapt een gids op de touringcar. Hij vertelt over het landschap 
van de Hoeksche Waard, de watersnoodramp en de oorlogstijd daar. Rond lunchtijd 
arriveert u weer bij het restaurant de Eendrachtshoeve waar u van een heerlijk drie-
gangen diner kunt genieten. Voldaan van het heerlijke diner stapt u op de pont naar 
Tiengemeten, alwaar u een bezoek kunt brengen aan het Landbouwmuseum en 
Rien Poortvlietmuseum. U kunt genieten van deze geweldige kunstenaar die met zijn 
aquarellen en olieverfschilderijen een geweldig oeuvre heeft. In het museum heeft u 
de mogelijkheid veel verschillende werken van Rien Poortvliet te bewonderen en 
daarnaast kunt u ook veel leren over de man Rien Poortvliet zelf. Rien Poortvliet 
heeft nooit schilderles gehad, hij heeft zichzelf leren schilderen.  

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                                                                                                           

Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                                                               

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak,                                                                                                                                                                                                          

                                         gids, diner  

                                           entrees                                                                                                                                                                                                             

Kosten per persoon: €  55,00  

 

12.    Varende ( bloesem) arrangement 

Een vier uur durende vaartocht met rederij Leerdam staat op het programma. 

Rechtstreeks rijdt de chauffeur naar Leerdam. Het schip ligt al op u te wachten, 

alwaar u wordt ontvangen met tweemaal koffie of thee en gebak. Zodra iedereen er 

is gaan de trossen los en vertrekt u stroomopwaarts: de Betuwe in! De boot passeert 

o.a. Asperen, Rhenoy en Beesd. Rond lunchtijd keert de boot ter hoogte van molen 

“De Vrijheid” om en vaart langzaam terug naar Leerdam. U gaat genieten van een 

heerlijk lunchbuffet bestaande uit: Diverse soorten wit, bruin en volkorenbrood, harde 

en zachte witte en bruine bolletjes en puntjes, rozijnenbrood, roomboter en 

dieetmargarine, hagelslag en chocoladepasta, pindakaas en jam, 5 soorten 

vleeswaren en twee soorten kaas, een rundvlees kroket en bovendien 2 x koffie of 

thee of 1x een glas melk. Het buffet wordt uiteraard naar behoefte aangevuld.  Later 

serveert men u een consumptie uit de “Hollandse bar” (tapbier, fris, huiswijn, 

binnenlands gedist. of vruchtensap). Deze tocht is naast de bloesemperiode in het 

voorjaar ook te bestellen in andere jaargetijden. 

Vertrektijd:   ± 09.00 uur                                                                                                                                                                                           

Thuiskomst:  ± 17.00 uur                                                                                                                                               

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak,                                                                                                                                                                                                          

                                         vaartocht, lunchbuffet  

                                           1 consumptie                                                                                                                                                                                                            

Kosten per persoon: €  59,00  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeente_(bestuur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoeksche_Waard_(eiland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tiengemeten


 

13.  Uitzicht over Rotterdam en de Scheveningse Pier. 

Vanaf uw opstapplaats rijdt de chauffeur richting Rotterdam, naar het UFO 
restaurant. Het is werkelijk een attractie van hoog niveau! De groep gaat aan boord, 
vervolgens met het hele restaurant omhoog naar 43 meter en draait daar in 45 
minuten 1 x 360° rond. Een belevenis met een geweldig uitzicht over de Skyline van 
Rotterdam en de Euromast. Helaas kunnen rolstoelen en rollators niet mee naar 
boven. Tijdens deze 45 minuten durende ‘vlucht’ krijgt u onbeperkt koffie of thee met 
een gebakje aangeboden. Na allemaal veilig geland te zijn stapt u weer in de 
touringcar voor een korte rondrit door Rotterdam die eindigt in Scheveningen. Op de 
1e verdieping van het winkelcentrum in Scheveningen zit restaurant Palace, met lift of 
roltrap te bereiken. Terwijl u geniet van een prachtig uitzicht over het strand en de 
Pier van Scheveningen krijgt u een warme lunch geserveerd, met als keuze een 
wienerschnitzel met champignonsaus of kibbeling (van tevoren op te geven). Hierna 
heeft uw groep eventueel de gelegenheid een uurtje het winkelcentrum te bekijken. 
Dan staat de touringcar weer op u te wachten voor een mooie rondrit door 
Scheveningen en Den Haag. Deze rondrit eindigt bij het bekende Malieveld, 
restaurant het Paviljoen. De antieke koperen poffertjesplaat is al voorverwarmd. 
Terwijl u geniet van een kopje koffie of thee wordt u daarbij een portie poffertjes met 
boter en suiker geserveerd. 
Vertrektijd:   ± 08.45 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 18.30 uur                                                                                                                                               
Verzorging:   2 x koffie/thee gebak,                                                                                                                                                                                                          
                                         entree, warme lunch  
                                           koffie met poffertjes                                                                                                                                                                                                             
Kosten per persoon: €  55,00  

14.    Chocolade en de molens van Kinderdijk 

In de ochtend rijdt de chauffeur naar chocolade-atelier van Noppen. Terwijl u geniet 
van twee kopjes koffie of thee met een gebakje van het huis toont de enthousiaste 
chocolatier zijn ambacht. Tijdens het maken van allerlei bonbons en uiteenlopende 
chocoladefiguren nemen ze u mee in het proces van ‘boon tot bonbon’. U keurt ter 
plekke de kwaliteit: zo vers heeft u nog nooit een bonbon geproefd! Nadat u de 
mogelijkheid heeft gekregen in de ‘chocoladewinkel’ van ‘Van Noppen’ inkopen te 
doen gaat u op weg naar de lunch. Aan het schilderachtige riviertje de Alblas en een 
aftakking hiervan, staat restaurant De Krom. Hier wordt u een 12-uurtje aangeboden 
bestaande uit een kopje soep, 3 boterhammen met kaas, vleeswaar, een kroket met 
koffie en thee. Tegen een meerprijs kunt u ook kiezen voor een diner. Na de lunch 
staat een vaartocht vanaf Kinderdijk naar Rotterdam, op het programma. ‘Kinderdijk’, 
bekend om zijn 19 molens welke door de Unesco zijn uitgeroepen tot Wereld 
Cultuurmonument. Om 15.15 uur stapt u daar op de boot en vaart naar Rotterdam. U 
geniet van de adembenemende skyline van Rotterdam. 

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                                                                                                           

Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                                                               

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak,                                                                                                                                                                                                          

                                         chocolade presentatie  

                                           lunch, vaartocht                                                                                                                                                                                                             

Kosten per persoon: €  53,00  



 

15. Het land van Strijen 

Het Land van Strijen is een erg leuk en prachtig landschap net boven de Moerdijk 

met kleine dorpjes en een bewogen geschiedenis. In Strijen is een oudheidkundige 

vereniging die ooit een dagtocht organiseerde. Er werd eerst even geoefend met een 

échte touringcar en alle partners van de leden. Ze gingen mee maar zagen er niet 

veel in. Met een bus door hun eigen streek leek ze een beetje overbodig.... maar het 

bleek een gigantisch succes! Het is zo mooi, er is zoveel te vertellen en de gidsen 

zijn zo enthousiast dat het tijd werd om er een echte dagtocht van te maken, dit 

moeten meer mensen zien...... In Strijen wordt u in de plaatselijke zalencentrum 

ontvangen met twee kopjes koffie of thee met een Strijense Bolus. U bezoekt het 

Smederijmuseum 'Het Land van Strijen' waar de smid een demonstratie geeft, 

hieronder is de ouderwetse smidswoning nog authentiek ingericht. Ook bezoekt u de 

tegenover gelegen Grote- of Sint-Lambertuskerk met prachtig orgel. Wie weet 

bespeelt de organist het orgel. Hier is o.a. een opengewerkt torenuurwerk te zien en 

16 supermooie gebrandschilderde ramen. De koffietafel met kroket wordt ook 

geserveerd in het Strijense Zalencentrum. Daarna wordt door het prachtige 'Land van 

Strijen' een deel van de Watersnoodroute 1953 gereden onder leiding van een 

gids. Een boeiende excursie langs prachtige vergezichten, natuurgebieden, het 

traject van de hogesnelheidstrein, de tragische Watersnoodrampplaatsen en langs 

het Hollandsch Diep. Na afloop van de rondtour heeft u nog de gelegenheid een 

drankje (eigen rekening) te gebruiken. 

Vertrektijd:   ± 09.00 uur                                                                                                                                                                                           

Thuiskomst:  ± 17.30 uur                                                                                                                                               

Verzorging:   2 x koffie/thee bolus,                                                                                                                                                                                                          

                                         entree, koffietafel, gids                                                                                                                                                                                                           

Kosten per persoon: €  45,00  
 

Zeeland  

16. Rondje Zeeland 

Zeeland is een veelzijdige provincie, naast strand en zee biedt de streek ook vele 

bezienswaardigheden. Wij bieden u een basis dagtocht aan die u naar wens kunt 

aanvullen met een entree etc. (tegen meerprijs). Voor deze dagtocht drinkt u 

tweemaal koffie of thee met gebak in Zuid-Beijerland. De chauffeur maakt hierna een 

prachtige route afhankelijk van uw keuze. De tocht kan gaan over de Haringvlietbrug, 

de Grevelingendam, de Zeelandbrug, Brouwersdam, Stellendam en werkeiland 

Neeltje Jans. De lunch wordt gebruikt in het dorpje Kerkwerve. In het mooie plaatsje 

Renesse kan in de middag een stop gemaakt worden voor een consumptie (eigen 

rekening) en/of een bezoekje.                                                                                                        

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                                                                                                           

Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                                                               

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak,                                                                                                                                                                                                                                                  

                                 koffietafel met soep                                                                                                                                                                                                           

Kosten per persoon: €  42,00   



 

Noord Brabant  
17. Kamelen en de Brabantse Kluis 

Bij aankomst in kamelenmelkerij Smits in Berlicum wordt u ontvangen met twee 
kopjes koffie of thee met een Bossche Bol. Hierna krijgt u een uitgebreide presentatie 
over de kamelen. Na afloop kunt u meelopen met een rondleiding over het bedrijf en 
in de stallen. Zelfs is er gelegenheid om kamelenmelk te proeven.                                                      
Voor een kloosterlunch rijdt de chauffeur naar De Brabantse Kluis in Aarle Rixtel. Het 
is een geweldige herberg met boerderij die hoort bij het naastgelegen klooster (in 
Brabant noemen ze een klooster ook wel een kluis). De kloosterlunch bestaat uit 
zondagse soep (runderbouillon), vleespannetje (met bijpassende aardappel- en 
groentegarnituur) en Hemelse modder (chocolademousse met slagroom) toe. Na 
deze lunch zal zuster Madeleine op vermakelijke en enthousiaste wijze een 
presentatie geven over het kloosterleven. Na deze presentatie zijn uw gasten vrij om 
zelf een bezoek te brengen aan de prachtige kloostertuin en de Maria Grot.  
Voor vertrek serveert men u nog koffie met een plakje cake.                                                                                     

Vertrektijd:   ± 08.45 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                                                               
Verzorging:   2 x koffie/thee Bossche Bol,                                                                                                                                                                                                          
                                         entree, kloosterlunch                                                                                                                                                                                                           
Kosten per persoon: €  56,50  
 
 

18. Klompen en varen 

De Ambachtelijke klompenmakerij Den Dekker is een ontzettend leuke 
touringcarbestemming van de enthousiaste en humoristische klompenmaker Peter,  
in een authentiek houten gebouw net buiten Dussen. U komt voor de demonstratie 
klompen maken maar het is net een komedietheater. De dag begint bij de 
klompenmaker. Het gebouw is voorzien van de modernste gemakken en eisen van 
tegenwoordig: alles is gelijkvloers, rolstoeltoegankelijk en er is een invalidentoilet. 
Toch is alles zeer sfeervol door het vele hout. In het ontvangstgedeelte annex winkel 
krijgt u twee kopjes koffie of thee met een gebakje geserveerd. Hierna gaat de 
presentatie beginnen in de toegankelijke demonstratieruimte met voor iedereen 
zitplaatsen. Een Brabantse koffietafel gebruikt uw groep ook in de ontvangstruimte. 
Hierna vertrekt u naar de Biesbosch voor een twee uur durende vaartocht door dit 
prachtige natuurgebied.   
                                                                                                   
Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                                                               
Verzorging:   2 x koffie/thee gebak,                                                                                                                                                                                                          
                                          demonstratie, lunch  
                                          vaartocht                                                                                                                                                                                                      
Kosten per persoon: €  50,50  

 
 



 

19. Schrobbelèr 

Proeven, ruiken, ontdekken en genieten in de Schrobbelèr distilleerderij. Het 
Brabantse kruidenlikeurtje ontstond in de jaren '70 in het huisbarretje van Jan 
Wassing. Als maagpatiënt kon Jan niet goed tegen sterke drank. Op eigen initiatief 
mengde hij wat dranken, aangevuld met homeopathische middelen... Zo ontstond de 
gewaardeerde en sfeer verhogende kruidenlikeur Schrobbelèr. De distilleerderij in 
Tilburg is voor groepen te bezoeken en heeft sinds 2018 een verrassende en nieuwe 
beleving. De groep gaat door een geheime deur... ....  en wordt meegenomen in de 
Bourgondische wereld van deze kruidenlikeur met decors, licht, geluid en 
audiovisuele verrassingen. Tijdens deze ontdekkingstocht maakt men kennis met het 
verhaal achter Schrobbelèr. Proef, ruik en luister een weg door de historie, het 
geheim van het familierecept, het bottelen van de kruiken en de warme sfeer van 
Schrobbelèr. Een excursie begint en eindigt altijd in het gezellige proeflokaal 'Bij d'n 
Schrobbelèr' op de eerste etage. Hier is vooraf en na afloop voor iedereen nog een 
heerlijk glaasje Schrobbelèr en een leuk verrassingselement met muziek. Het 
programma is als volgt: Vanaf uw opstapplaats rijdt de chauffeur rechtstreeks naar 
Gilze. In restaurant de Hooikar in Gilze serveert men u twee kopjes koffie of thee met 
gebak. Dan komt de gids op de bus voor een rondtour door het Brabantse land. 
Terug gekomen bij het restaurant krijgt u een koffietafel met warm vlees 
aangeboden. ’s Middags wordt u ontvangen bij Schrobbelèr met een kopje koffie en 
een Schrobbelèr bonbon. Hierna gaat de excursie beginnen 
met een proeverij van 3 verschillende Schrobbelèr borrels.   
Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                                                               
Verzorging:   2 x koffie/thee gebak, gids                                                                                                                                                                                                                                                  
                                 koffietafel met warm vlees  
                                           entree, proeverij                                                                                                                                                                                                          
Kosten per persoon: €  59,00   

20. Rondje Brabant 

Noord-Brabant is door de eeuwen heen erg verstedelijkt. Er is een soort "vlieger" 
ontstaan tussen de steden Den Bosch, Breda, Tilburg en Eindhoven. Dit zijn de 
grootste steden van Noord-Brabant. In de rest van de provincie vind je vooral 
boerderijen, maar ook veel natuur. In Noord-Brabant zijn veel natuurgebieden. De 
Loonse en Drunense Duinen, De Biesbosch, De Groote Peel zijn bekende 
natuurgebieden. In overleg met u maken we er een mooie dag van. Met een stop 
voor twee kopjes koffie of thee met gebak en een lunch.  Daarna een mooie tour 
eventueel met gids, een bezienswaardigheid, een vaartocht (voor een meerprijs), wij 
geven graag advies.  

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                                                               
Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                                                                                                                                          
                                         koffietafel met kroket                                                                                                                                                                                                           
Kosten per persoon: €  43,50  

https://wikikids.nl/Den_Bosch
https://wikikids.nl/Breda
https://wikikids.nl/Tilburg
https://wikikids.nl/Eindhoven
https://wikikids.nl/index.php?title=Nationaal_Park_De_Loonse_en_Drunense_Duinen&action=edit&redlink=1
https://wikikids.nl/index.php?title=Nationaal_Park_De_Loonse_en_Drunense_Duinen&action=edit&redlink=1
https://wikikids.nl/index.php?title=Nationaal_Park_De_Biesbosch&action=edit&redlink=1
https://wikikids.nl/index.php?title=Nationaal_Park_De_Groote_Peel&action=edit&redlink=1


 

21. Museum Dansant en Museum Soet en Vermaeck. 

Aan de rand van Hilvarenbeek zijn twee musea in één gebouw gevestigd. Je kunt het 
beter een feestpaleis noemen. Museum Dansant is een gegarandeerd succesvolle 
dagtochtbestemming voor iedereen die van nostalgie en muziek houdt.  Alles ademt 
de sfeer van een danspaleis uit 1900, met veel Jugendstil elementen. Een beleving 
van kristal en geslepen spiegels uit de tijd dat gezelligheid nog heel gewoon was. 
Alles draait en speelt, er wordt leuke uitleg gegeven met veel humor waarbij uw 
groep gewoon kan blijven zitten, de presentatie gebeurt rondom hen heen en 
tussendoor kan er steeds heerlijk geluisterd worden naar de heerlijke muziek. En wilt 
u een dansje doen…..Blikvanger bij binnenkomst is het gigantische Mortier orgel, bij 
ieder dansorgel is wel een geweldig verhaal. Zo is ook het unieke 'Decap Robot 
Orgel' een visuele belevenis, de robots trommelen, bewegen en spelen echt 
saxofoon...... werkelijk uniek en nog het enige orgel van dit type in Europa. U wordt 
ontvangen met twee kopjes koffie of thee met een Brabantse wafel met slagroom. 
Tijdens de presentatie serveert men u frisdrank met wat nootjes. Rond het middaguur 
krijgt u als lunch een broodje kroket, 2 broodjes met beleg, een krentenbol met 
roomboter en dat alles geserveerd met koffie, thee, melk, karnemelk, jus of appelsap. 
In de middaguren bezoekt u het kermismuseum Soet en Vermaeck in een 1920 stijl 
met o.a. de kermisbioscoop, waarzegger, het Rad van Fortuin, Kop van Jut, 
ballengooien en een heuse schiettent. Ook is er voor iedereen een suikerspin, 
poffertjes en alles wat erbij hoort. Als bezoeker hoeft u niet te lopen, maar kunt 
gewoon lekker blijven zitten. Er is uitleg door een 'Boniseur' in origineel kostuum aan 
de hand van het Rad van Fortuin. Daarmee worden bezoekers uitgeloot die dingen 
mogen gaan doen op de kermis zoals schieten in de schiettent, naar de waarzegger 
of ballen gooien. 
 
Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                                                               
Verzorging:   2 x koffie/thee wafel,                                                                                                                                                                                                          
                                         entrees, lunch, suikerspin  
                                          consumpties, poffertjes  
 Kosten per persoon: €  51,50 

22. Bossche bollen 

Vanaf uw opstapplaats rijdt de chauffeur rechtstreeks naar het plaatsje Zeeland in 
Brabant! In restaurant Het Witte Huis serveert men u twee kopjes koffie of thee met 
een gebakje. Hierna staat een gids op u te wachten voor een mooie rondtour door de 
omgeving. Terug gekomen bij het restaurant kunt u genieten van een heerlijk drie-
gangen diner. De chauffeur brengt u dan naar Den Bosch. Een ‘bakker’ van bakkerij 
Royal demonstreert u de kunst van Bossche Bollen maken. Hierna krijgt u een kopje 
koffie met een Bossche bol. Eventueel gaat uw groep nog een uurtje winkelen. Voor 
een meerprijs kunt u zelf twee Bossche Bollen maken 
met onbeperkt koffie erbij.  
Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 19.00 uur                                                                                                                                               
Verzorging:   2 x koffie/thee gebak,                                                                                                                                                                                                          
                                         diner, gids, koffie B.Bol  
 Kosten per persoon: €  49,50 



 

Limburg 
23. Rondje Limburg 

Limburg is één van de mooiste provincies van Nederland: natuurgebieden, heuvels, 

het Drielandenpunt, het gebied tussen Vaals, de Voerstreek etc. Toeristisch heeft 

Zuid-Limburg ook veel te bieden. Steden, mooie dingen op het gebied van cultuur 

maar ook gezelligheid; Sittard, Roermond, Maastricht, het witte stadje Thorn, 

Valkenburg, Velden rondom de aspergetijd, Lottum in de rozentijd periode, met een 

gids een tour vanaf de Vaalserberg. Afhankelijk van uw keuze voor de te maken 

route, de stad en bezienswaardigheden (entrees voor een meerprijs) rijdt de 

chauffeur richting Limburg. Onderweg wordt een stop gemaakt voor twee kopjes 

koffie of thee met gebak. De lunch gebruikt u in een Limburgs restaurant. 

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 19.00 uur                                                                                                                                               
Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                                                                                                                                          
                                         koffietafel met kroket                                                                                                                                                                                                           
Kosten per persoon: €  43,50   
 

24.  De Smokkelroute 

De Brabantse Kempen was één van de armste streken van ons land. Toch waren de 

inwoners tevreden en zorgden ze ervoor dat ze konden overleven. Voor de 

Kempenaren was met name het smokkelen van levensmiddelen, zoals boter en kaas 

vanuit Nederland, waar een overschot was, naar België een spel tussen douane en 

smokkelaar. De verhalen worden u verteld tijdens een Smokkeltocht met de 

touringcar onder begeleiding van een gids. Hij laat u leuke bezienswaardigheden 

zien. U maakt een stop bij de Achelse Kluis met diverse leuke winkeltjes, een 

restaurant en hun eigen Trappistenbrouwerij. Vanaf uw opstapplaats rijdt de 

chauffeur naar het plaatsje Zuilichem. U krijgt twee kopjes koffie of thee met gebak 

aangeboden. De weg vervolgt zich naar Soerendonk. In restaurant Antoine serveert 

men u een heerlijk drie-gangen diner met keuze uit twee soep, vlees en sauzen. 

Geserveerd met diverse groenten, aardappelen en een heerlijk dessert. De gids 

nodigt u hierna uit om mee te gaan voor de smokkeltocht-rondtour. Bij terugkomst bij 

het restaurant laat men u een film zien over het smokkelen van weleer terwijl u geniet 

van een kopje koffie of thee met vlaai. 

Vertrektijd:   ± 08.45 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                                                               
Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                                                                                                                                          
                                         diner, gids, film 
                                           1 x koffie/thee vlaai                                                                                                                                                                                                           
Kosten per persoon: €  52,00  
 
 



 

Overijssel 

25. Rondje Overijssel 

De provincie Overijssel bestaat uit een met riviertjes en beken doorsneden 
zandgrondgebied, behalve in het noordwesten waar polders en meertjes 
overheersen. Overijssel bestaat uit vijf landstreken: de Kop van Overijssel, Vecht dal, 
IJsseldelta, Salland en Twente. In Overijssel liggen onder andere de volgende 
grotere steden: Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo, Kampen, Oldenzaal en 
Zwolle. Overijssel wordt gekenmerkt door een sterke concentratie van Hanzesteden. 
Zwolle, Kampen, Hasselt, Deventer, Ommen en Oldenzaal worden als Hanzestad 
genoemd in het Hanzeverbond. Genoeg activiteiten dus om tijdens deze tocht te 
ondernemen. Bezoek één van de steden, één museum of andere 
bezienswaardigheid zoals een paardenmelkerij, bosbessenkwekerij, rondtour met 
gids of een boottocht (voor een meerprijs). Onderweg richting deze provincie drinkt u 
tweemaal koffie of thee met gebak. In Overijssel stopt u bij een restaurant voor een 
koffietafel. 

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                                                               
Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                                                                                                                                          
                                         koffietafel met kroket                                                                                                                                                                                                           
Kosten per persoon: €  43,00  

 
 

26. Holterberg 

De Holterberg is een heuvelachtig gebied dat onderdeel uitmaakt van het Nationaal 

Park Sallandse Heuvelrug. De Holterberg dankt zijn naam aan het Overijsselse dorp 

Holten. Vanaf uw opstapplaats rijdt de chauffeur richting Voorthuizen.                                    

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

Via een mooie route brengt de chauffeur u naar Holten.                                                                   

In restaurant Het Bonte Paard krijgt u een heerlijk diner aangeboden. Na het 

hoofdgerecht neemt de gids u mee voor een prachtige tocht over de Sallandse 

Heuvelrug en de Holterberg.                                                                                                             

Bij het restaurant terug gekomen van de rondrit serveert men u een heerlijk 

dessertbuffet en daarna nog een kopje koffie of thee.  

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 18.30 uur                                                                                                                                               
Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                                                                                                                                          
                                         diner, gids                                                                                                                                                                                                           
Kosten per persoon: €  51,00  

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Landstreek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kop_van_Overijssel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vechtdal
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJsseldelta_(regio)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Salland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Twente
https://nl.wikipedia.org/wiki/Almelo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deventer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Enschede
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hengelo_(Overijssel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kampen_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oldenzaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwolle
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hanzestad
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27. Giethoorn, Hollands Venetië.  

Giethoorn, ook wel het Hollandse Venetië genoemd, is bekend om zijn 176 bruggen, 
waterwegen en punters (rondvaartboten). De enige doorgaande verbinding over land 
is een fiets- annex wandelpad dat dwars door het dorp loopt. Het voornaamste 
verkeer vindt plaats over het water, daarvoor wordt vaak gebruik gemaakt van de 
punter. Vanaf uw opstapplaats wordt er gestopt voor een kopje koffie of thee met 
gebak. Na het tweede kopje rijdt de chauffeur via een mooie route naar Giethoorn.  
In een plaatselijk restaurant wordt u een koffietafel met kroket aangeboden. Na de 
lunch vaart u met een punter anderhalf uur door Giethoorn, met onderweg een stop 
bij een winkel annex museumpje. De schipper zal u veel vertellen over het gebied. 
Na de rondvaart heeft u de mogelijkheid om in het restaurant een consumptie (voor 
eigen rekening) te gebruiken. 
 
Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 18.30 uur                                                                                                                                               
Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                                                                                                                                          
                                         koffietafel, rondvaart                                                                                                                                                                                                           
Kosten per persoon: €  47,50  
 

 

28. Varen in de Weerribben 

Moerasbos, water, vogels en eindeloze rietvelden: de natuur in de Weerribben ziet er 
ongerept uit. Maar schijn bedriegt, want elke meter grond is hier door de mens 
gemaakt. Door het winnen van turf veranderde het landschap in een zompig gebied 
met waardevolle moerasnatuur.                                                                                           
In Nationaal Park Weerribben-Wieden kun je prachtig varen. De boot heeft als 
vertrekpunt het overdekte botenhuis (altijd droog in- en uitstappen) bij het 
Natuuractiviteitencentrum De Weerribben van Staatsbosbeheer in Ossenzijl.                           
U komt op plaatsen waar grotere rondvaartboten niet mogen of kunnen komen.                     
Als het mooi weer is, is de boot rondom open en met slecht weer wind- en 
waterdicht.                                                                                                                              
Vanaf de opstapplaats gebruikt u eerst in de omgeving twee kopjes koffie of thee met 
gebak. Aangekomen in Ossenzijl wordt in restaurant ‘de Kluft’ een heerlijk drie-
gangendiner aangeboden. Hierna ligt de boot op u te wachten voor een 75 minuten 
durende bootvaart. Tijdens de vaart krijgt u een kopje koffie of thee aangeboden. Na 
de bootvaart heeft u nog de gelegenheid het informatiecentrum van Staatsbosbeheer 
te bezoeken of een consumptie (eigen rekening) te gebruiken. 

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 18.15 uur                                                                                                                                               
Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                                                                                                                                          
                                         diner, bootvaart                                                                                                                                                                                                           
Kosten per persoon: €  53,00  

 

 



 

29. Salonboot ‘de Veerman van Kampen’ 

Salonboot De ‘Veerman van Kampen’ verzorgt in het gebied rond Kampen, de 
IJsseldelta, prachtige rondvaarten. De boot is volledig nieuw opgebouwd in 
een luxe, nostalgische jaren ‘30 stijl. Mahoniehouten wandpanelen en grote 
ramen zorgen voor een warme uitstraling en het schip is rolstoeltoegankelijk. 
Vanaf uw opstapplaats rijdt de chauffeur naar Natuurpark Lelystad. Midden in 
dit park is restaurant Hajé gevestigd. Hier kunt u genieten van het mooie 
uitzicht terwijl u geniet van twee kopjes koffie of thee met een gebakje. Om 
12.45 uur wordt u verwacht bij rederij Veerman in Kampen, voor een vaartocht 
over de IJssel van 2,5 uur.  
De IJssel is een internationale vaarroute die in directe verbinding staat met de 
Rijn. Onderweg kunt u daarom grote vrachtschepen en tankers tegenkomen. 
Stroomopwaarts vaart u langs oude plaatsjes zoals Zalk, Wilsum en Hattem. 
Elk met zijn eigen silhouet. De oevers zijn afwisselend met riet, landerijen, 
laad- en lossteigers en recreatievoorzieningen. Tijdens de vaart wordt u een 
koffietafel aangeboden. 

Vertrektijd:   ± 09.00 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 17.30 uur                                                                                                                                               
Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                                                                                                                                          
                                         vaartocht, koffietafel                                                                                                                                                                                                           
Kosten per persoon: €  58,00 
  

Utrecht 
 

30. Rondje Utrecht 
                                                                                                    

Utrecht kent een aantal grote, gezellige steden waaronder Utrecht en Amersfoort. 

Ten zuidwesten van het stedelijk gebied ligt de landelijke Lopikerwaard en ten 

noordwesten ervan het veenweidegebied rondom Vinkeveen en Mijdrecht. Het 

oosten van de provincie wordt doorsneden door de Utrechtse Heuvelrug. Noordelijk 

van de stad Utrecht liggen de Vechtstreek en de Loosdrechtse Plassen. In overleg 

met u maken we, nadat u vanaf uw opstapplaats onderweg tweemaal koffie of thee 

met gebak heeft genuttigd, een mooie tour door de provincie Utrecht. U kunt voor 

diverse opties kiezen; (soms voor een meerprijs) een stad bezoeken, musea bezoek, 

een bootvaart b.v. over de Vecht of de Loosdrechtse plassen of een rondtour met 

gids. Tegen lunchtijd wordt er voor uw groep een koffietafel met kroket geserveerd. 

Vertrektijd:   ± 09.00 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                                                               
Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                                                                                                                                          
                                         koffietafel met kroket                                                                                                                                                                                                          
Kosten per persoon: €  43,50  
 



 

31. Kersen eten in de Kersenhut 

De kersenhut in Cothen bestaat uit een prachtige kersenboomgaard, het 

kersenmuseum met veilingspel, een wandelroute door de kersenboomgaard en een 

landwinkel. Een bezoek begint met ontvangst met tweemaal koffie of thee met een 

kersenvlaaitje in de sfeervol ingerichte kersentent in de boomgaard en uitleg over het 

bedrijf. De kersentijd is in de periode juni t.m. half augustus. Na dit bezoek rijdt de 

chauffeur via een mooie route naar Leerdam. In restaurant ‘Onder de Pannen’ krijgt 

uw groep een heerlijk drie-gangen diner geserveerd. Na dit diner staat de gids op u 

te wachten voor een rondrit door Vijfheerenlanden, de streek tussen de 

Alblasserwaard en Dordrecht. Na terugkomst bij het restaurant is er de mogelijkheid 

een consumptie (voor eigen rekening) te gebruiken. U kunt ook (voor een meerprijs) 

voor de hele groep een kopje thee of koffie met koek bestellen. Het restaurant 

verzorgd ook heerlijke pannenkoekenmenu’s.                                                           

Ieder jaar is er eind juni/begin juli een Kersenfestival in Cothen. In de hoogstam 

kersenboomgaard is er voor jong en oud een gevarieerd programma. De toegang tot 

het festival is gratis. De boomgaard is op twee festivaldagen op zaterdag en zondag 

geopend, van 10.30 - 17.00 uur.  

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                                                               
Verzorging:   2 x koffie/thee kersen gebak                                                                                                                                                                                                          
                                         entree, diner, gids                                                                                                                                                                                                           
Kosten per persoon: €  50,00  

 

32. Varen over de Vecht, bezoek boerderij-restaurant De Weistaar 

Vanaf uw opstapplaats rijdt de chauffeur naar Maarssen, voor een twee uur durende 
vaartocht over de Vecht langs statige buitenhuizen en romantische theekoepels. Aan 
boord serveert men u twee kopjes koffie of thee met een gebakje. Na deze prachtige 
tocht brengt de chauffeur u naar restaurant De Weistaar. Deze verbouwde boerderij 
is prachtig landelijk gelegen in Midden-Nederland. Naast prachtige zalen, waarin u in 
één een koffietafel met soep en een kroket krijgt aangeboden, heeft dit restaurant 
ook een kleine tentoonstelling. Al wandelend zult u vele indrukken opdoen van 
vroeger. Het geeft een beeld van het maken van kaas en boter. Verder vindt u er 
boerderijgevels, een dorpsplein en straatjes met authentieke winkeltjes, aangekleed 
met levensechte poppen in klederdracht. Na de lunch neemt een gids u mee voor 
een rondrit over de Utrechtse Heuvelrug. Bij terugkomst heeft u nog de gelegenheid 
een consumptie (voor eigen rekening) te gebruiken. 

Vertrektijd:   ± 08.45 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                                                               
Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                                                                                                                                          
                                         bootvaart, koffietafel 
                                          met soep en kroket, 
                                          gids                                                                                                                                                                                                          
Kosten per persoon: €  56,00  



 

Gelderland  
33. ……….  Weet je nog wel! Met de gids op pad 

In Terschuur, een dorpje behorend tot de gemeente Barneveld, vindt u het ‘Oude 

Ambachten en Speelgoed museum’. Het is één van de weinige musea waar je als 

volwassene ook met de handen mag kijken. U kijkt naar ruim 160 ‘oude’ ambachten, 

winkeltjes en compleet ingerichte werkplaatsen van vroeger. U kijkt uw ogen uit bij al 

het antieke, oude speelgoed. Ook kunt u even snuffelen in de Winkel van Sinkel. 

Vanaf uw opstapplaats rijdt de chauffeur rechtstreeks naar het museum. Hier 

gebruikt u twee kopjes koffie of thee met gebak. Daarna heeft u de gelegenheid alles 

te bekijken en beleven. Voor een heerlijk drie-gangen diner rijdt de chauffeur naar 

restaurant de Molen in het plaatsje de Harskamp. Na deze maaltijd staat de gids op 

uw groep te wachten om een prachtige rondtour van 90 minuten in de omgeving te 

maken. Na afloop heeft u nog de gelegenheid in het restaurant een consumptie(voor 

eigen rekening) te gebruiken. 

Vertrektijd:   ± 08.45 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                                                               
Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                                                                                                                                          
                                         entree, diner  
                                          rondtour gids                                                                                                                                                                                                          
Kosten per persoon: €  55,00  
 

 

34. Ontdek het Dolfinarium 

Het grootste zeezoogdierenpark van Europa maakt u kennis met springende 

dolfijnen, kolossale walrussen en brullende zeeleeuwen, U ontdekt alles over deze 

vrolijke dieren in maar liefst negen voorstellingen. U leert alles over haaien in de 

Haaibaai en sta oog in oog met de oudste haaiensoort ter wereld. In het Dolfijn Brein 

maakt u een reis langs het leven van een tuimelaar Dolfijn.  

Vanaf uw opstapplaats rijdt de chauffeur rechtstreeks naar het Dolfinarium. Daar 

aangekomen wordt u een koffietafel met kroket geserveerd. Hierna heeft u de 

gelegenheid het park te bezoeken.  

 

Vertrektijd:   ± 11.00 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 17.30 uur                                                                                                                                               
Verzorging:   lunch                                                                                                                                                                                                          
                                         entree en shows                                                                                                                                                                                                           
Kosten per persoon: €  48,00  
 
 
 
 



 

35. Zandsculpturenfestijn 

 

In Garderen is jaarlijks een zandsculpturenfestijn, van medio april t.m. oktober. Ieder 

jaar is er een ander thema, bv ‘Reis om de Wereld’. Vanaf uw opstapplaats is de 

eerste stop aan de rand van Harderwijk, bij restaurant Slenkenhorst, voor twee 

kopjes koffie of thee en een gebakje. Via een mooie route langs Epe en Vaassen rijdt 

de chauffeur naar Terwolde. In restaurant Kriebelz serveert men u een heerlijk twee-

gangen diner, bestaande uit een hoofdgerecht met drie soorten vlees en heerlijke 

groente- en aardappelgerechten. Deze bijzondere maaltijd wordt afgesloten met een 

Deksels Dessert. Een koffietafel met kroket is ook mogelijk. De middaguren staan in 

het teken van de zandsculpturen in Garderen. Ook vindt u daar een compleet en 

gezellig woondorp, voor iedereen die zijn of haar hart op wil halen aan de 

allermooiste tuin- en woondecoraties, beelden en woonaccessoires.   

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                                                               
Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                                                                                                                                          
                                         entree                                                                                                                                                                                                         
Kosten per persoon: €  53,00 met diner 
Kosten per persoon: €  47,50 met koffietafel 
                                           en kroket 

 

36. De mooiste tuin op de Veluwe 

Vanaf uw opstapplaats rijdt de chauffeur rechtstreeks naar restaurant Boschzicht in 
Scherpenzeel. U wordt ontvangen met twee kopjes koffie of thee en een gebakje. 
Een gids komt in de bus voor een mooie rondtour via Amerongen naar het monument 
op de Grebbeberg. Ook kunt u kiezen voor een kastelentocht (bij boeking graag uw 
keuze doorgeven). De rondtour eindigt weer bij restaurant Boschzicht waar men u 
een heerlijk drie-gangen diner serveert. Na het diner brengt u een bezoek aan 
‘Ampies Berg’. Geïnspireerd door het Oostenrijkse landschap legde Ampie Bouw een 
prachtige tuin aan met meer dan 1000 verschillende bloemen en planten. De tuin 
torent meer dan 15 meter boven ’t maaiveld uit en staat dan ook bekend als ‘Ampies 
Berg’ in het plaatsje ’t Harde. Prachtige bloeiende planten worden afgewisseld met 
grote vijverpartijen en complete watervallen. Een heerlijke plek om te genieten van 
het mooiste dat de natuur geeft. U krijgt de gelegenheid om deze prachtige tuin te 
bezoeken. Ook een kopje koffie of thee wordt u aangeboden.  

Vertrektijd:   ± 09.00 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                                                               
Verzorging:            2 x koffie/thee gebak                                                                                                                                                                                                          
                                         gids, diner, entree                                                                                                                                                                                                        
Kosten per persoon €  50,00  

 

 



 

37. ’t Losse Steekje 
 

Het wordt ook wel schilderen met draad genoemd… borduren. Met evenveel zorg 
waarmee schilderijen worden gemaakt worden garen en zijde geselecteerd, in de 
naald gestoken, waarna vaardige handen de mooiste werken creëren. Maar liefst 
1.500 verschillende borduurwerken sieren de wanden van dit borduurmuseum. Kunt 
u zich voorstellen dat ‘De Nachtwacht’ van meester schilder Rembrandt 
nageborduurd is? Hij is in het museum te bewonderen. Ook verschillende prenten  
van de kunstenaars zijn in geborduurde varianten te zien, onder andere Anton Pieck.                                   
Het borduurmuseum heeft ook rekening gehouden met mannelijke bezoekers. Zij 
kunnen een complete afdeling met allerhande houtsnijwerk bezoeken. Een echte 
aanrader! Tijdens uw bezoek krijgt u onder het genot van een kopje koffie of thee 
met een koekje een levendige en interactieve presentatie over de geschiedenis van 
het museum en het borduren. Voor twee kopjes koffie en een gebakje rijdt de 
chauffeur via een mooie weg naar Harmelen. Hierna wordt de weg vervolgd naar 
restaurant Bergzicht in Woudenberg  voor een twee-gangen pannenkoekenmaaltijd. 
Met keuze uit diverse pannenkoeken o.a. spek-kaas, appel-rozijnen, gember-kaas 
etc. Als dessert serveert men u een ijsje. De middag staat in het teken van het 
Borduurmuseum. U krijgt een kopje koffie of thee bij de 
presentatie, waarna een rondleiding en een demonstratie 
houtsnijwerk.  

 

Vertrektijd:   ± 09.00 uur                                                                                                                                                                                           

Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                                                               

Verzorging:            2 x koffie/thee gebak                                                                                                                                                                                                          

                                         pannenkoek maaltijd, entree                                                                                                                                                                                                         

Kosten per persoon €  48,50  

 

 

 

 
 

 



 

38. Breierij en Tingieterij 
 

De Breierij in Beneden-Leeuwen is een familiebedrijf waar het ambacht breien nog 
steeds met trots en passie wordt bedreven. De Breierij produceert veel kleding en 
stelt daarnaast haar bedrijf open voor groepsbezoeken. Daarbij organiseren ze een 
modeshow. Een aantal dames of heren uit uw groep worden uitgenodigd hieraan 
deel te nemen en worden aangekleed met artikelen die ook verkrijgbaar zijn in de 
fabriekswinkel. De ontvangst, het welkomstwoord en de uitleg krijgt u allen 
gezamenlijk terwijl u geniet van twee kopjes koffie of thee met gebak. Hierna volgt de 
modeshow en een rondleiding in groepjes door de breierij. Natuurlijk heeft u ook de 
mogelijkheid door de Breierij gemaakte producten te kopen. Tegen lunchtijd rijdt de 
chauffeur naar restaurant Moeke Mooren in Appeltern voor een koffietafel met kroket. 
De middaguren staan in het teken van een bezoek aan de tingieterij van Martijn van 
Zon in Alphen. Hij vertelt u graag over het product en de vele mogelijkheden die tin 
biedt. U wordt ontvangen met een kop koffie en een plak cake, waarna u meegaat 
naar de werkplaats. Daar wordt het echte vakmanschap gedemonstreerd. De 
tingieter laat u zien hoe een product ontstaat door gieten, forceren en polijsten. Tot 
slot kunt u de showroom bezoeken.  
                                                                                                                                   
Vertrektijd:   ± 08.45 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 18.30 uur                                                                                                                                               
Verzorging:            2 x koffie/thee gebak                                                                                                                                                                                                          
                                         koffietafel met kroket, 
                                           presentaties 
                                           1 x koffie/thee cake                                                                                                                                                                  
Kosten per persoon €  51,00  

Flevopolder   

39. Rondje Polder 

De Flevopolder is een groot poldergebied in de Nederlandse provincie Flevoland. Het 
grondgebied van de Flevopolder bestaat uit de polders Oostelijk Flevoland en 
Zuidelijk Flevoland tezamen. Het gebied is helemaal omringd door water. De polder 
is een prachtige basis voor een mooi dagtocht; in ieder jaargetijde b.v. het voorjaar, 
bloembollentijd of de zomer met de watersport recreatie. De polder biedt ook vele 
extra’s om te bezoeken, soms zonder kosten of (geringe) meerprijs bv. Yakult, 
Aviodrome het luchtvaartmuseum, rondrit met gids, presentatie bij een Alpaca 
boerderij, rondvaart langs Urk of rondrit langs het grootste windmolenpark van het 
IJsselmeer. Vanaf uw opstapplaats drinkt u twee kopjes koffie of thee met gebak in 
een restaurant op uw route. Voor de lunch wordt ook een gezellig restaurant 
uitgekozen.                                                                                                                        
Vertrektijd:   ± 09.00 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                                                               
Verzorging:            2 x koffie/thee gebak                                                                                                                                                                                                          
                                         koffietafel met kroket,                                                                                                                                                                  
Kosten per persoon €  43,50 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Polder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Flevoland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Polder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostelijk_Flevoland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidelijk_Flevoland


 

Drenthe  

40. Rondje Drenthe 
 

Het grootste gedeelte van de provincie Drenthe ligt op landstreek het Drents Plateau. 
De provincie ligt vooral op de grondsoort keileem. Hierop ligt vaak zand of veen. Op 
veel plekken in Drenthe vindt je heuvels, waaronder de Hondsrug. Ook vindt je in de 
provincie vele riviertjes en beekjes. In Drenthe zijn drie nationale natuurgebieden: 
Park Drents-Friese Wold, Park Dwingelderveld, beek- en esdorpenlandschap 
Drentsche Aa. Omdat de beekjes en riviertjes te smal waren om in te varen werden 
er allerlei kanalen aangelegd, o.a. de Drentsche Hoofdvaart, het Noord-Willems- en 
Oranjekanaal. Drenthe is ook een provincie met vele toeristische mogelijkheden, o.a. 
rondrit met gids, de Hunebedden, Aardewerkfabriek, Emmen dierentuin, 
advocaatproeverij, lavendelboerderij en natuurlijk Bartje ! (eventueel voor een 
meerprijs te boeken). Vanaf uw opstapplaats gebruikt u onderweg naar Drenthe twee 
kopjes koffie of thee met gebak. In de provincie Drenthe aangekomen wordt u in een 
gezellig restaurant, bv. museumrestaurant De Ar in Westerbork, een koffietafel met 
kroket aangeboden. 

Vertrektijd:   ± 08.45 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 18.30 uur                                                                                                                                               
Verzorging:            2 x koffie/thee gebak                                                                                                                                                                                                          
                                         koffietafel met kroket                                                                                                                                                                  
Kosten per persoon €  43,50  

 

Friesland  

41. Rondje Friesland 

De Friese meren en wateren, uitgestrekte natuurgebieden, leuke steden en dorpen. 
Friesland heeft veel te bieden. Een mooie rondtour, een rondvaart, museumdorpen, 
Hindeloopen, Joure rondleiding, Douwe Egberts of het Ot en Sienmuseum 
(toeristische attracties eventueel voor een meerprijs te boeken). Vanaf uw 
opstapplaats rijdt de chauffeur door de polder of over de Afsluitdijk naar Friesland. 
Onderweg wordt er gestopt voor twee kopjes koffie of thee met gebak. Afhankelijk 
van uw keuze gebruikt u in een Fries restaurant een koffietafel met kroket. 

 
Vertrektijd:   ± 08.45 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 18.30 uur                                                                                                                                               
Verzorging:            2 x koffie/thee gebak                                                                                                                                                                                                          
                                         koffietafel met kroket                                                                                                                                                                  
Kosten per persoon €  43,50  

https://wikikids.nl/index.php?title=Drents_Plateau&action=edit&redlink=1
https://wikikids.nl/index.php?title=Keileem&action=edit&redlink=1
https://wikikids.nl/index.php?title=Hondsrug&action=edit&redlink=1
https://wikikids.nl/index.php?title=Nationaal_Park_Drents-Friese_Wold&action=edit&redlink=1
https://wikikids.nl/index.php?title=Nationaal_Park_Dwingelderveld&action=edit&redlink=1


 

42. Het Swarte Paert 
 

In het centrale deel van de Friese wouden, in het plaatsje Hemrik, ligt stoeterij Het 
Swarte Paert. Deze stoeterij is een geweldige dagtochten bestemming, ook geschikt 
voor rolstoelen en rollators. U maakt kennis met dit Friese paard, de gids vertelt 
tijdens een rondleiding honderduit. De stoeterij heeft ook een inpandig museum met 
klederdrachten, sjezen, arrensleden, koetsen, rijtuigen etc. Na de rondleiding volgt 
een dressuurshow op prachtige muziek, voorzien van uitleg. Vanaf uw opstapplaats 
gebuikt u onderweg twee kopjes koffie of thee met gebak. In stoeterij het Swarte 
Paert wordt u hartelijk verwelkomd en een Fries lunchbuffet met soep en een kroket 
aangeboden. Hierna volgt de rondleiding van ongeveer een uur en de dressuurshow, 
waarna u zelf het museum kunt bekijken. 

 
Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 18.30 uur                                                                                                                                               
Verzorging:            2 x koffie/thee gebak                                                                                                                                                                                                          
                                         fries lunchbuffet 
                                          met soep en kroket  
                                          vermelde demonstratie                                                                                                                       
Kosten per persoon €  57,00  

 

43. Jopie Huisman museum, varen over het Sneekermeer 

Het Jopie Huisman museum is gewijd aan het werk en het leven van de Friese 
meesterschilder Jopie Huisman. Jopie was een kleurrijk mens en een geboren 
verteller. Al zijn werken vertellen een eigen verhaal. Aan de hand van orginele 
interviewfragmenten geeft Jopie zelf toelichting op zijn collectie, zijn helden en 
inspiratiebronnen. In het museum aangekomen begint u met twee kopjes koffie of 
thee met gebak. Daarna kunt u een film over Jopie bekijken in de filmzaal en 
vervolgens zelf als zijn werken bekijken. De uitleg, door Jopie zelf ingesproken, hoort 
u via van een audiotour. Rond lunchtijd staat aan het centrumplein van Workum in 
restaurant It Pottebakkershὓs een heerlijke lunch met huisgemaakte soep, 
groentekroket, eiersalade etc. voor u klaar. Hierna wordt de groep verwacht voor een 
vaartocht van twee uur vanuit Sneek, over het Sneekermeer. 

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 18.30 uur                                                                                                                                               
Verzorging:            2 x koffie/thee gebak                                                                                                                                                                                                          
                                          entree, koffietafel met       
                                          soep en kroket,                                                                                                                                                                                                          
Kosten per persoon €  60,00  

 
 

 


