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

Meerdaagse reizen 2019      
Datum                                  Reizen 

                           
Prijs                                    Uw aan- 

tekeningen 

       1.  
zaterdag 18  t.m. maandag 20 
mei 2019 

3-daagse reis  
Millingen aan 
de Rijn  

€ 279,00 pp. 
€   22,00 1pk 

 

       2.  
zaterdag 17 t.m. zaterdag 24 
augustus 2019  

 8-daagse reis 
Luycksgestel       
          

€  695,00 pp. 
€    70,00 1pk 

 

       3.  
maandag 28 oktober t.m. 
vrijdag 1 november 2019   

5-daagse  reis 
Winterberg 
(Duitsland) 

€   479,00 pp. 
€     80,00 1pk 

 

 

Na boeking van een meerdaagse reis sturen wij u een bevestiging van de reis. 

Wij verzoeken u de op deze factuur vermelde aanbetaling te voldoen en het 

restantbedrag een maand voor de vertrekdatum te betalen. Als u de reis 

annuleert zijn wij genoodzaakt annuleringskosten door te berekenen. Dichter 

bij de reisdatum worden deze kosten hoger. U kun zich voor de annulering 

kosten verzekeren door middel van een annulering verzekering die u kunt 

afsluiten bij uw verzekering tussenpersoon, banken etc.  

 
1.    Driedaagse reis Millingen aan de Rijn 

                                                              
Zaterdag 18 t.m. maandag 20 mei 2019  
 
U verblijft in: 

Hotel Millings Centrum 

Heerbaan 186  

6566 EW Millingen aan de Rijn 

Telefoon: 0481 431 204 
 
Hotel Millings Centrum ligt in een klein dorpje Millingen aan de Rijn, mooi en rustiek gelegen aan 
de rivier de Rijn, in het natuurreservaat De Gelderse Poort, met als belangrijkste onderdeel de 
Millinger Waard. Hotel Millingscentrum is een sfeervol familiehotel. Het hotel beschikt over kamers 
allen met douche en toilet en met lift bereikbaar. 
Deze reis hebben we een uitgebreid excursie programma (inbegrepen in de reissom) 
samengesteld:  
Dag 1: Vanaf de opstapplaats(en) stoppen we eerst bij een restaurant voor twee kopjes koffie of 

http://www.oskamreizen.nl/
https://www.google.nl/search?q=hotel+millings+centrum+telefoon&ludocid=873298893668392502&sa=X&ved=2ahUKEwiVxabgge7gAhXJKlAKHTo9CggQ6BMwEnoECBIQAg
https://www.google.nl/search?source=hp&ei=sP9_XOndMYKz0gWKp7eYAw&q=hotel+millings+centrum&oq=hotel+millingsc&gs_l=psy-ab.1.0.0i10.4715.8715..11422...0.0..0.127.1182.12j4....2..0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i131j0.t82r6j8fRRI


thee met gebak. De weg vervolgt zich naar restaurant Moeke Mooren in Maasbommel, het land 
van Maas en Waal.  Daar krijgen we een koffietafel geserveerd. De rondvaartboot Sluizer ligt 
daarna op ons te wachten voor een rondvaart van anderhalf uur door het recreatie- en 
natuurgebied De Gouden Ham. Later in de middag rijden we naar het hotel. We worden 
ontvangen met een welkomstdrankje en krijgen de kamersleutels. ’s Avonds hebben we een 
speciale avond met vooraf een steengrilmenu met daarbij 1 tafeldrankje inbegrepen en na een 
kopje koffie, spelen we oud Hollandse spelletjes.  
Dag 2: Vertrekken we naar ‘buurderij’ de Lage Hof in Overasselt. Een combinatie van een 
museum, restaurant en zorgboerderij. De sfeer van landelijk leven combineren met de goede 
kanten van samenleven: elkaar ontmoeten, voor elkaar zorgen en (met elkaar) zinvol bezig zijn. 
Met het motto: meedoen is mogelijk. U gaat een stukje van deze sfeer proeven; een ontvangst in 
het huiskamercafé met een kopje koffie of thee en zelfgemaakte appeltaart dan bezoek aan het 
Agrarisch Museum De Lage Hof met museumwinkel en gebruiken we daar een lunch. Na dit 
bezoek rijden we richting het hotel en maken we onderweg een stop in Nijmegen. U kunt er nog 
winkelen! Of aan de Waalkade genieten op een terrasje.                                                                     
’s Avonds in het hotel genieten we van een pannetjes maaltijd, één drankje inbegrepen en daarna 
verzorgt de hoteleigenaar Adri, na een kopje koffie, voor ons een ‘bingo’ avond. 
Dag 3: Een dag in het teken van de ‘asperges’. Na het ontbijt in Millingscentrum nemen we 
afscheid en rijden naar het plaatsje Velden, midden in het asperge gebied. We worden in 
restaurant Hostellerie de Maasduinen  ontvangen met een kopje koffie of thee en een stukje vlaai. 
Dan volgt een rondtour met gids in het asperge gebied. Terug gekomen in het restaurant wordt 
ons een heerlijk drie-gangen asperge maaltijd geserveerd. Als u niet van asperges houdt geeft u 
het dan aan ons door voor een alternatief. Na deze maaltijd heeft u nog de gelegenheid eventueel 
asperges te kopen en brengen wij u weer terug naar de opstapplaatsen. 
 

Kosten per persoon  € 279,00    
€   22,00  één persoonskamer toeslag 

Inclusief volpension verzorging, vanaf 2 kopjes koffie of thee met gebak op de heenreis t.m. 
de lunch in de vorm van een diner op de laatste dag. Alle excursies zijn ook inbegrepen.                 
Exclusief persoonlijke kosten bv tafeldranken tenzij vermeld en annulering en/of 
reisverzekering.     
 

2.  Achtdaagse reis Luycksgestel 
 

Zaterdag 17 t.m. zaterdag  24  augustus 2019  
 
U verblijft in: 
Seniorenhotel de Postelhoeve  
Boscheind 73  
5575 AA Luyksgestel 
Telefoon: 0497 541 426 
 
Op verzoek van een aantal 50 plus reizigers bieden 
wij een lange reis in de zomer aan. Het wordt niet 
een vakantie die u van ons gewend bent.                                                                                                                
Bij deze vakantie heeft u meer tijd voor eigen invulling. Ook zijn wij niet de enige in het hotel. Wij 
hebben een aantal kamers geblokt van een achtdaagse arrangement die wordt aangeboden door 
dit hotel. De kamers zijn allen met douche en toilet, op de begane grond of met lift bereikbaar.                                                                                             
Wij verzorgen de eerste dag in onze eigen touringcar zoals u gewend bent. Met opstap vanaf uw 
opstapplaats, gezellig koffie of thee met gebak met elkaar en een lunch !!! onderweg waarna we ’s 
middags in het hotel arriveren.                                                                                                                 

https://www.google.nl/search?q=de+postelhoef+telefoon&ludocid=15610557050865823212&sa=X&ved=2ahUKEwjsgOzTpu7gAhUQEVAKHSqYAaYQ6BMwEnoECBEQAg
https://www.google.nl/search?source=hp&ei=YyaAXNT_Js7VwQLp75SAAw&q=postelhoef&btnK=Google+zoeken&oq=postelhoef&gs_l=psy-ab.3..0l3j0i30j0i5i30l2.3000.9648..10475...0.0..0.103.671.10j1....2..0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i131j0i10.jF5s1cJq0Uw


Dan begint het programma van het hotel samen met de andere gasten.                                                                                                                                                                
De laatste dag vertrekken we na de koffie ’s morgens. Wij maken er nog een gezellige dag van 
met een afscheidsdiner tussen de middag voordat we u bij uw opstapplaatsen terug brengen. 
  
Hotel de Postelhoef wordt al meer dan 30 jaar gerund door de familie Daris en is gevestigd in het 
gezellig grensplaatsje Luyksgestel. Het hotel is gelegen tegen de bosrand, omringd door prachtige 
bossen, vennen en heidevelden Een hotel dat zich voornamelijk richt op het ontvangen van gasten 
waarvoor speciale arrangementen worden aangeboden met schitterende excursies en verzorgde 
avonden. Als u weer terug bent van excursies kunt u plaats nemen op een van de terrassen in de 
schitterende tuin. Is het heel warm, dan kunt u lekker opfrissen in het verwarmde buitenzwembad. 
Liever iets actiever? Pak een van de gratis leenfietsen en ga heerlijk fietsen, of speel een spel op 
de Jeu de  Boules baan. Diverse gezelschapsspelen zijn overigens ruim aanwezig.                         
Na het heerlijke 3 gangen diner(Op de afscheidsavond 4 gangen inclusief consumptie) in het 
restaurant, kunt u gezellig gratis koffie/thee drinken in de recreatiezaal waarna het 
avondprogramma begint. Dit varieert uit muziekavonden, demonstraties of een interessante 
workshop. Tijdens deze avonden wordt er regelmatig iets lekkers gepresenteerd.  
                                                                                                                                                                  
Wij hebben een aantal kamers voor onderstaand arrangement afgeblokt:                                                                                                                                                                
JUBILEUM ARRANGEMENT (8 DAAGS)                                                                                              
1989 - 2019 Wij hebben feest, komt u dit met ons vieren?                                                                             
Dit jaar bestaat hotel de Postelhoef alweer 30 jaar. Wat vliegt de tijd! Het feest begint direct bij 
aankomst waarbij u hartelijk ontvangen wordt met koffie/thee en een extra feestelijke jubileum 
traktatie. Tijdens dit feestelijk arrangement zult u acht dagen volop gaan genieten. We nemen u 
mee terug in de tijd. Wat is er in 30 jaar veel gebeurd en veranderd in onze schitterende 
omgeving. U zult zich niet gaan vervelen want er staan verschillende leuke excursies gepland.                                                  
U zult vijf schitterende uitstapjes maken met de touringcar volgens onderstaand thema. Bovendien 
zullen in de avonden verschillende artiesten hun opwachting maken. Hierdoor kunt u proeven van 
de echte Brabantse gezelligheid. Daarnaast zorgen we ’s avonds voor lekkere hapjes en extra 
verrassingen. Uiteraard krijgt u ook een presentje, want wie jarig is trakteert natuurlijk. 
Het 8-daagse arrangement met uniek thema dat wordt aangeboden op 17 augustus – 24 augustus 
2019 heeft het thema; Ontdek België 
  

Kosten per persoon  €  695,00    
                                    €    70,00  één persoonskamer toeslag 

Inclusief vervoer vanaf uw opstapplaats; volpension verzorging, vanaf 2 kopjes koffie of 
thee met gebak op de heenreis t.m. de lunch in de vorm van een diner op de laatste dag.                 
Exclusief persoonlijke kosten bv tafeldranken tenzij vermeld en annulering en/of 
reisverzekering.     
 

3. Vijfdaagse reis Duitsland 
 

maandag 28 oktober t.m. vrijdag 1november 2019 
  

U verblijft in: 
Vakantiehotel Der Brabander  
Am Waltenberg 65-67 
59955 Winterberg 
Telefoon +49 2981-9320 
www.brabander.nl 
 
Ook op verzoek van reizigers van Oskam Vijftig Plus gaan we naar dit hotel. Het is een 

seniorenvriendelijk hotel, heeft Hollandse eigenaars en verzorgt excursies en avond 

https://www.google.nl/search?q=de+postelhoef+telefoon&ludocid=15610557050865823212&sa=X&ved=2ahUKEwjsgOzTpu7gAhUQEVAKHSqYAaYQ6BMwEnoECBEQAg


entertainment. We hebben in het hotel halfpension verzorging een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s 

avonds afwisselend 3 of 4 gangen diners, een dinerbuffet en een dinnershow (back tot the fifties). 

U kunt mee doen met allerlei activiteiten; fakkeltocht o.l.v. een Nederlandse gids, bingoavond, 

Interactive Brabander Quiz een natuurwandeling. Daarnaast maken wij met onze touringcar 

diverse excursies in de omgeving. Vanaf onze opstapplaatsen drinken we onderweg koffie of thee 

met gebak, we gebruiken ook een lunch( deze wel inbegrepen) Later in de middag arriveren we in 

het hotel. We kunnen dan genieten van alles wat het hotel biedt aan activiteiten. Ter plaatse hoort 

u welke excursies wij gaan maken. De laatste dag vertrekken we in de loop van de ochtend 

richting de opstapplaatsen. Onderweg gebruiken we nog een lunch (een drie-gangen diner) 

voordat we u naar uw opstapplaatsen terug brengen. 

 
Kosten per persoon  €  479,00    
                                    €     80,00  één persoonskamer toeslag 

Inclusief halfpension verzorging en excursies. Op de heenreis is twee maal 
koffie of thee met gebak en een lunch inbegrepen op de terugreis ook een 
lunch in de vorm van een drie-gangen diner. 
Exclusief persoonlijke kosten bv tafeldranken tenzij vermeld en annulering 
en/of reisverzekering.  
Wij adviseren u voor een reis naar het buitenland een reisverzekering af te 
sluiten bij uw ziektekostenverzekeringsmaatschappij, bank of ander.   

De reizen kunt u telefonisch opgeven;  bel Oskam Reizen: 
 

telefoonnummer: 0252-672727 
 

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

Hoofddorp burg van Stamplein, bij bushalte D.vd Broek brievenbus, bij busbaan,    

                                                        Marga Klompésingel 

Hillegom Groot Veenenburg  

Heemstede bushalte Bibliotheek op de Dreef  

Haarlem,  
- Rijksstraatweg, bushalte Reviusstraat  
- Rijksstraatweg, bushalte Marsmanplein  
- Pijnboomstraat, Schoterweg, bushalte  
- Reinaldahuis, L. Springerlaan  
- Briandlaan, Nieuw Meerwijk.  
- Laan van Angers, bushalte voor en einde van de straat 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kennelijke fouten en vergissingen in dit programma binden onze reisorganisatie niet. De directie behoudt 
zich het recht, wijzigingen aan te brengen in de reisroute en de bijbehorende verzorging, indien hiertoe 
gegronde redenen bestaan. Door het inschrijven op één of meerdere reizen, verklaart elke passagier zonder 
voorbehoud, akkoord te gaan met deze voorwaarden.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


