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Opstapplaatsen van Vijftig plus.
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Westerdreef bij de Westerkim.
Hoofddorp
burg van Stamplein, bij bushalte D.vd Broek
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brievenbus, bij busbaan, Marga Klompésingel
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bushalte Bibliotheek op de Dreef

- 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

Oskam Reizen
Bramerveld 36
2151 LC Nieuw Vennep

www.oskamreizen.nl
telefoon: 0252 - 672727
mail: contact@oskamreizen.nl

Beste mensen van Oskam Vijftig Plus.
Maart 2019,
februari had de koudste maand van het jaar moeten zijn, daarom organiseren we
die maand weinig dagtochten echter met die mooie dagen van afgelopen weken
hadden we best een dagtochtje ……. In dit boekje vele dagtochten, ook een
aantal in verband met persoonlijke wensen. Daardoor hebben we fairs, nog een
keer naar de Kersenboomgaard, musical Mamma Mia met muziek van Abba, de
‘luchtballon vaartocht’ etc. en zelfs een meerdaagse reis naar Winterberg. Wilt u
ook zo graag nog eens ………. Een telefoontje naar José wie weet kunnen we er
een dagtocht of meerdaagse reis van maken.
Helaas hebben wij de prijzen moeten verhogen door de btw verhoging van
afgelopen januari, hierdoor werden koffie, gebak, lunches, diners, entrees en
vervoer duurder.
We starten 21 maart, de dag van de lente met de Klinkenbergdagtocht.
De dagtochten staan tot september 2019 vermeld. In september komt er een
nieuwe folder.
Met vriendelijke groeten Ton en José Oskam

U kunt zich telefonisch opgeven via telefoonnummer:

0252-672727
Er zijn 2 mogelijkheden de dagtocht te betalen:
- In de touringcar, de kosten van de dagtocht in een enveloppe. Op de
enveloppe uw naam en adres en de namen voor wie u eventueel ook
betaalt. Graag de enveloppe bij het instappen aan de chauffeur geven.
- Op rekening INGbank: NL16 INGB 0006391450
t.n.v. Oskam Reizen, Nieuw Vennep

Wij sturen u ongeveer 1 week voor vertrekdatum de lijst met uw
opstaptijd van de door u opgegeven opstapplaats.
Als u door ziekte of dringende reden moet annuleren krijgt u het door u
eventueel betaalde bedrag teruggestort. Bij (theater) voorstellingen en
meerdaagse reizen is dit niet altijd het geval. Die annulering voorwaarden
worden apart vermeld.
Er zijn geen kosten aan annuleringen verbonden mits telefonisch bij ons is
geannuleerd. Bij annulering op de dag zelf zijn wij soms genoodzaakt eventuele
door berekende kosten van bv een restaurant, en/of vooruit betaalde
entreegelden in rekening te brengen. Voor dagtochten naar een musical of show
gelden andere voorwaarden in verband met de reeds betaalde entreekaarten, zie
daarvoor de vermelding bij de dagtocht.
Indien een dagtocht vol is kunnen wij u op een reservelijst plaatsen. Vaak komen
er plaatsen vrij. Indien u op de reservelijst vermeld staat bellen wij u op en kunt
u alsnog de keuze maken of u wel of niet mee wilt gaan.

Voor reizigers onder ons die o.a. door wagenziekte of zeer moeilijk ter been zijn
reserveren wij op aanvraag een plaats in de bus. Helaas komt het voor dat er
plaats reserveringen om andere redenen dan bovenstaand worden gevraagd.
Jammer, daarom vragen wij, om ergernissen van medereizigers te voorkomen,
voor plaats reserveringen een dokters verwijzing.
Wij reserveren dan uw plaats als u bij iedere dagtocht/reis die u meegaat, na het
toesturen van de opstaplijst, ons telefonisch een verzoek indient. Indien uw
huisarts of andere arts geen advies wil afgeven adviseren wij u om, voor
overleg, telefonisch contact met ons op te nemen, telefoon 0252-672727.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nummer:
Datum:

Dagtochten

Prijs

1. donderdag
21 maart 2019

Klinkenbergdagtocht

€ 48,00 pp.

2. vrijdag
22 maart 2019

Klinkenbergdagtocht

€ 48,00 pp.

3. woensdag
3 april 2019
4. dinsdag
9 april 2019

Smokkeldagtocht

€ 54,00 pp.

Anne Will Blankers

€ 59,00 pp.

5. Vrijdag
19 april 2019
6. dinsdag
30 april 2019

Varen en Tulperij

€ 60,00 pp.

Tingieterij en boerderij

€ 49,50 pp.

7. zondag
5 mei 2019
8. vrijdag
10 mei 2019

Varend bloesemtocht

€ 60,00 pp.

Theater Purmaryn

€ 69,00 pp.

9. zondag
12 mei 2019
10. dinsdag
28 mei 2019
11. vrijdag
21 juni 2019
12. dinsdag
25 juni 2019

Beatrixtheater Utrecht

€ 105,00 pp.

Hoeksche Waard

€ 56,00 pp.

Country fair

€ 48,00 pp.

Stoomtram en koffie

€ 59,50 pp.

Uw
aantekeningen

13. donderdag
27 juni 2019
14. zondag
30 juni 2019
15. dinsdag
9 juli 2019
16.woensdag
7 augustus 2019
17. woensdag
14 augustus 2019

Stoomtram en koffie

€ 59,50 pp.

Kersenfestival

€ 44,00 pp.

Katwijk aan Zee

€ 39,50 pp.

Broekerveiling

€ 73,00 pp.

Truffels en molens

€ 54,50 pp.

18. donderdag
29 augustus 2019
19. zondag
8 september 2019
19. maandag
23 september 2019

Dagje Ameland

€ 88,00 pp.

Crea dag

€ 25,00 pp.

Ballonvaart!

€ 27,50 pp.

1.

Ballonvaart niet in deze prijs
inbegrepen

Klinkenbergdagtocht

Donderdag 21 maart 2019 € 48,00 pp.
Inclusief koffie/thee met ?, rondrit met ?, diner, bingo en koffie
Ieder jaar herdenken we wijlen Jacques Klinkenberg met een dagtocht voor een
speciale prijs. Jacques Klinkenberg is jaren geleden Vijftig Plus gestart omdat hij vond
dat ouderen gezellig uit moesten kunnen gaan en niet de dupe moesten worden van
allerlei ‘politieke’ praat en beslissingen. Hij had gelijk !
Na zijn overlijden hebben wij de organisatie van de dagtochten overgenomen.
Langzamerhand is Vijftig Plus uitgegroeid tot een grote groep reizigers. Gelukkig nog
steeds met de gezelligheid en enthousiaste mensen voor wie Jacques Klinkenberg het
ooit heeft opgezet. Het programma is samengesteld voor allen, ook de slecht lopende
onder ons. Thuiskomst rond 18.30 uur.

2.

Klinkenbergdagtocht

Vrijdag 22 maart 2019 € 48,00 pp.
Inclusief koffie/thee met ?, rondrit met ?, diner, bingo, koffie
Zie omschrijving dagtocht 1

3.

Smokkeltocht

Woensdag 3 april 2019 € 54,00 pp.
2 x koffie/thee gebak, diner, gids, film, 1 x koffie/thee vlaai
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 Leerbroek. 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. 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. Thuiskomst circa 18.30 uur.

4.

Anne Will Blankers vertelt

dinsdag 9 april 2019 € 59,00 pp.
Inclusief 2 x koffie/thee met gebak, diner,
kopje koffie of thee
Een bijzondere dagtocht om in de middag te luisteren naar de verhalen van een bijzondere vrouw
Wilhelmina Cornelia Maria (Anne Wil) Blankers (Rotterdam, 21 oktober 1940) Ze is een bekend
Nederlands actrice en speelde en speelt in prachtige toneelstukken en was koningin Wilhelmina in
de musical soldaat van Oranje. Ze geeft aan groepen een intieme voorstelling waarin ze alles vertelt
over haar leven en werk. Vanaf de opstapplaatsen rijdt de chauffeur via een mooie route richting
Loosdrecht. In restaurant de Otter wordt u verwelkomt met twee kopjes koffie of thee en een gebakje.
De chauffeur vervolgt zijn route naar Montfoort. In de historische stadskern is restaurant De Heeren
van Montfoort, voorheen de "Gouden Leeuw" gevestigd. Men serveert u een drie-gangen diner met
als hoogtepunt een ijstaart en de 'Pudding van het huis', volgens een geheim recept van oma. Na dit
heerlijke diner krijgt u een optreden van ‘Anne Wil Blankers Vertelt’.
Voor vertrek serveert men nog een kopje koffie of thee. Thuiskomst circa 18.00 uur

5.

Varen en Tulperij

Vrijdag 19 april 2019 € 60,00 pp.
Inclusief 2 x koffie/thee met gebak, 3-uur durende
vaartocht met aan boord koffietafel en kroket,
excursie Tulperij met koffie en appeltaart
In het voorjaar verzorgt rederij Hattem altijd een drie uur
durende vaartochten vanuit Diemen naar en door
Amsterdam. Deze vrijdag hebben wij de boot voor Oskam Vijftig Plus gereserveerd.
Aan boord serveert men u tijdens de vaart een koffietafel met kroket.
Voordat we aan boord gaan rijden we vanaf de opstapplaatsen via een mooie route naar Ankeveen.
In restaurant de Drie Dorpen serveert men u twee kopjes koffie of thee met gebak.
Na de bootvaart rijden we via een mooie route naar het plaatsje Voorhout. In de Tulperij wordt u
hartelijk welkom geheten door Daan en Anja Jansze. Een gedeelte van hun bollenschuur verbouwen
ze ieder jaar tot een gezellige restaurant/excursie gedeelte.
U krijgt een leuk verhaal/excursie over de bloembollen met als afsluiting koffie en zelf gebakken
appeltaart. Thuiskomst circa 18.15 uur.

6.

Tingieterij en museumboerderij

dinsdag 30 april 2019 € 49,50 pp.
Inclusief 2 x koffie/thee met gebak en demonstratie Tingieter,
pannenkoekenmaaltijd, bezoek museumboerderij Den Tip inclusief 1 x
koffie/thee met appelflap
Tingieterij 't Oude Ambacht in Alphen is altijd een gezellige bezienswaardigheid, de
uitleg en demonstratie zijn zeer informatief en machtig interessant om te beleven. Natuurlijk worden
we er ook verwend met twee kopjes koffie of thee en gebak.
Deze tingieterij is beroemd om een grote variëteit aan producten waaronder de schaal voor de
landskampioen voetballen in de eredivisie, de "Johan Cruijff Trofee" en de beker van het Europees
Kampioenschap voetbal.......
Na deze gezellige ochtend rijden we via een mooie route naar pannenkoekenboerderij aan de Linge
voor een pannenkoek, keuze uit o.a. naturel, jam, advocaat met slagroom, boerenjongens of meisjes,
spek, kaas, met een consumptie en een ijsje toe.
Hierna is het tijd voor de rondleiding bij museumboerderij Den Tip. Onder begeleiding van een van de
vrijwilligers van de boerderij ziet en leert u hoe men daar in vroegere tijden leefde en werkte.
Tevens kan er een film gedraaid worden voor degenen die wat moeilijk ter been is. Of u kunt op uw
gemak rondkijken of heerlijk buiten genieten van het platteland.
U wordt een lekker kopje koffie of thee op de gezellige deel geserveerd met een ‘ovenheerlijke’
appelflap uit eigen bakkerij. Thuiskomst circa 18.15 uur.

7.

Varend bloesem arrangement over de Linge

Zondag 5 mei 2019 € 60,00 pp.
Inclusief kopje koffie/thee in de bus, tijdens de bootvaart 1 x
koffie/thee met gebak, lunchbuffet en een consumptie uit de
Hollandse bar.
Vanaf de opstapplaatsen rijden we later in de ochtend naar Leerdam.
Onderweg drinken we al een kopje koffie met …. in de touringcar.
Het schip ligt rond 11.30 uur al op u te wachten in de Linge. u wordt ontvangen met koffie en gebak.
De trossen gaan los en de rondvaartboot van rederij Leerdam vertrekt stroomopwaarts: de Betuwe
in! We passeren o.a. het plaatsje Asperen waar we door het smalle sluisje bij fort Asperen varen en
daarmee een stukje van de Hollandse Waterlinie van dichtbij kunnen bekijken. U ziet de fruitbomen
bij het dorpje Rhenoy. Weer een stuk verder aan de rechterkant het dorpje Rumpt en aan de
linkerkant Beesd. En zowel op de linker als op de rechteroever kunt u de fruitboomgaarden zien. Met
die prachtig bloeiende bloesems of de steeds groter wordende appeltjes peertjes kersen en pruimen;
de juwelen van de Betuwe ! Om ongeveer 13.00 uur keert de boot ter hoogte van molen “De
Vrijheid” om en vaart langzaam terug naar Leerdam.
U kunt gaan genieten van een heerlijk lunchbuffet inclusief een kroket, 2 x koffie of thee of 1x een
glas melk. Om ongeveer 14.00 uur kan iedereen een consumptie uit de “Hollandse bar” bestellen
(tapbier, fris, huiswijn, binnenlands gedist. of vruchtensap).
De vaartocht eindigt rond 15.30 uur. Na deze tocht rijden we via een mooie route weer naar de
opstapplaatsen. Thuiskomst rond 17.15 uur.

8.

De dames van vuile Huichelaar in dummy Cowboy

Vrijdag 10 mei 2019 € 69,00 pp.
Inclusief vooraf diner, 1e rang kaartjes in theater Purmaryn in Purmerend
Wat hebben we gelachen en genoten van de gekke avond, de zang van de twee dames met het
programma ‘vuile Huichelaar’ in Warmond, afgelopen januari. De dames vroegen komen jullie ook
naar ons showprogramma, , als de groep mrs. Einstein over cowboy-dames in opleiding. Dat leek
ons wel wat. Daarom hebben we gelijk tickets besteld met prachtige zitplaatsen in theater de
Purmaryn in Purmerend.

Het verhaal is: Het gaat goed met de Nederlandse koe. Het platteland is ongekend populair. Daarom
komen voor het eerst sinds 1952 de wereld cowboydagen naar Nederland. En de dames van
Mrs. Einstein maken daar deel van uit. In een land vol cowboys, indianen, goudzoekers, pelsjagers,
schurken en ontdekkingsreizigers is er geen plaats voor vier (niet geheel onappetijtelijke doch
middelbare) zangeressen. Hun schitterende meerstemmigheid en bijzondere arrangementen helpen
niet als je oog in oog staat met een kudde koeien. Maar gewapend met hun voorliefde voor
countrymuziek en talent voor krankzinnige situaties weten ze dwars door dit onontgonnen gebied
tóch een spoorlijn aan te leggen. Ze geven een politiek incorrecte cursus tot cowboy. Lassowerpen,
line-dansen en rodeo-stier berijden; het zit allemaal in het pakket. Of dat goed afloopt?
Later in de middag halen we u op bij uw opstapplaats. We rijden naar restaurant Stam in Wognum. U
krijgt een heerlijk driegangen diner aangeboden. Hierna rijden we rechtstreeks naar het theater voor
de voorstelling om 20.00 uur. Na de voorstelling drinken we een consumptie in de touringcar.
Als u vanaf uw opstapplaats nog een stuk naar huis moet lopen brengen wij u thuis in Haarlem,
Hoofddorp, Heemstede, Hillegom en Nieuw Vennep. Tot en met 10 april kunt u na boeking nog
kosteloos annuleren. Hierna moeten we de kosten van de ticket a Euro 26,00 per ticket aan u
doorbereken mits we geen plaatsvervanger hebben gevonden. U kunt zelf ook het kaartje aan een
ander doorgeven. De kosten voor de bus berekenen wij dan niet door en het diner kunnen wij
afzeggen. Wij verzoeken u deze theaterprogramma na boeking gelijk te betalen.

9.

Mamma mia

zondag 12 mei 2019 € 105,00 pp.
Inclusief diner, 1e rang premium ticket
Beatrixtheater aanvang 19.00 uur, drankje na
afloop in de touringcar
Gaat u met ons mee op ‘moederdag’ zondag naar de musical Mamma Mia.

Avond aan avond heeft iedereen de tijd van z'n leven bij deze swingende musical. Met de mega hits
van ABBA, die briljant worden verweven in dit heerlijke verhaal vol liefde, vriendschap en hilarische
momenten. Wij hebben prachtige premium plaatsen in optie. Op 20 maart moeten we het juiste
aantal kaarten doorgeven en gelijk betalen aan het theater. Vroeg in de middag halen we u op vanaf
uw opstapplaats. Rond 15.30 uur worden we verwacht in restaurant het wapen van Harmelen voor
een heerlijk diner. Hierna rijden we naar Utrecht vlakbij het Beatrixtheater. We kunnen helaas niet
helemaal voor de deur komen, u moet een 300 meter lopen naar het theater. We zorgen dat we op
tijd in theater zijn. De voorstelling begint 19.00 uur. Na de voorstelling staat de touringcar op u te
wachten, onder het genot van een drankje en een hapje brengt de chauffeur u naar de
opstapplaatsen.
Als u vanaf uw opstapplaats nog een stuk naar huis moet lopen brengen wij u ’s avond thuis in
Haarlem, Hoofddorp, Heemstede, Hillegom en Nieuw Vennep. Tot en met 20 maart kunt u na
boeking nog kosteloos annuleren. Hierna moeten we de kosten van de ticket a Euro 67,10 per ticket
inclusief bespreekgeld aan u doorbereken mits we geen plaatsvervanger hebben gevonden. U kunt
zelf ook het kaartje aan een ander doorgeven. De kosten voor de bus berekenen wij dan niet door en
het diner kunnen wij afzeggen. Wij verzoeken u de musical na boeking gelijk te betalen.

10. Historische Hoeksche Waard
dinsdag 28 mei 2019 € 56,00 pp.
Inclusief 2 x koffie/thee met gebak, rondrit met gids,
diner, pontovertocht, bezoek Rien Poortvlietmuseum
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 Eendrachthoeve waar u van een heerlijk driegangen 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/of 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 die nooit schilderles heeft gehad; hij
heeft zichzelf leren schilderen. Thuiskomst circa 18.15 uur

11. Farm en Country fair
vrijdag 21 juni 2019 € 48,00 pp.
Inclusief 2 x koffie of thee met gebak, entree fair, drankje in de bus op de terugweg
Beleef de fijne sfeer bij deze Farm & Country Fair. Opgezet door een enthousiaste boerenfamilie met
kennis van het platteland en gebaseerd op de grote Engelse plattelandsshows. Het uitgestrekte
terrein is opgedeeld in handige themapleinen, die elk diep op hun onderwerp ingaan, zoals het
wolplein, het vintage plein en de vele dierendorpen. Kenmerkend zijn de honderden stands,
interessante shows en een gastvrije, bloemrijke aankleding. Ga shoppen bij 400 zeer gevarieerde
winkels.

Lekker eten, deelnemen aan workshops, genieten van
exposities, akoestische muziek en een bos vol gekkigheden.
Volop verrassing met een bijzondere variatie aan producten,
duizenden
dieren, moderne landbouw, een doorlopend showprogramma.
Maar ook heerlijk rustige plekken. Beleef de fijne sfeer bij de
Farm & Country Fair het is een is een belevenisfestival voor
elke leeftijd. Vanaf de opstapplaatsen rijden we naar restaurant
Boschzicht in Scherpenzeel, Daar worden we rond 10.30 uur
ontvangen met koffie en een gebakje. Hierna rijden we
rechtstreeks naar Aalten. U heeft tot en met 18.30 uur de tijd de fair te bekijken. Op de terugweg
schenken we een drankje met een hapje in de bus. Thuiskomst rond 21.00 uur.

12. Stoomtram van Hoorn naar Medemblik en koffie bij Kaan
Dinsdag 25 juni 2019 € 59,50 pp.
Inclusief 2 x koffie/thee met gebak, rit met stoomtram,
koffietafel met kroket, bezoek koffie Kaan met koffie en
cake en een pak 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 Tuitjenhorn.
U wordt ontvangen met koffie en een plak cake. U krijgt natuurlijk een pak Kaan koffie mee naar huis.
In verband met de grootte van de groep, maximaal 35 personen bieden wij deze dagtocht 2 dagen
aan.

13. Stoomtram van Hoorn naar Medemblik
en koffie bij Kaan
Donderdag 27 juni 2019 € 59,50 pp.
Zie omschrijving dagtocht 12

14. Kersenfestival Cothen
Zondag 30 juni 2019 € 44,00 pp.
Inclusief kopje koffie in de bus, diner
Op verzoek gaan we dit jaar weer naar Cothen. In de kersenboomgaard van Familie Vernooy in
Cothen wordt de 17de editie van het Kersenfestival gehouden.

Naast de verkoop van kersen en kersendelicatessen zijn
er op beide dagen ook allerlei activiteiten.
In 2000 ontstond het idee om in de hoogstam
kersenboomgaard een kersenfestival te organiseren. Op
die manier kon de vergeten kersenteelt weer op de kaart
gezet worden. Inmiddels is de Hollandse kers niet meer
weg te denken uit de streek. Het kersenfestival Cothen is
in al die jaren uitgegroeid tot een groots evenement.
Onder de hoogstam kersenbomen wordt tijdens het
festival de Kersenmarkt gehouden. Hier vindt u een
gevarieerd aanbod van o.a. streekproducten, sieraden, brocante, hoeden, tassen en andere
snuisterijen. Ook de roofvogels zijn dit jaar weer aanwezig, en u kunt deze prachtige dieren van
dichtbij bewonderen. Daarnaast kunt u genieten van kersenijs, Luikse wafels met warme kersen,
koffie/thee met kersengebak en natuurlijk van de vers geplukte kersen uit onze boomgaard. Verder
rijdt tijdens het kersenfestival de kersentrein (Kersexpress) door de boomgaard en kan er een bezoek
gebracht worden aan Het Kersenmuseum. Op de heenreis drinken we een kopje koffie in de bus. Op
de terugweg stoppen we in Leerbroek voor een diner. Thuiskomst rond 19.30 uur.

15. Toeristenmarkt Katwijk aan Zee.
Dinsdag 9 juli 2019 € 39,50 pp.
Inclusief een kopje koffie in de bus en een diner
Katwijk aan Zee is een moderne kuststad met een prachtig strand
en een sfeervolle boulevard. In de zomerperiode is er wekelijks
op dinsdag vanaf 13.00 uur een gezellige toeristenmarkt met
130 kramen ter hoogte van het Andreasplein in het centrum.
Achter de oude kerk aan de boulevard zijn er muziekoptredens, demonstraties en oude ambachten.
Rond 12.30 uur halen wij u op vanaf uw opstapplaats. Via een mooie route rijden we naar Katwijk,
onderweg drinken we een kopje koffie in de touringcar. In Katwijk aangekomen heeft u de middag om
de toeristenmarkt te bekijken.
Rond 17.30 uur staat de chauffeur weer op u te wachten en rijdt naar een gezellig diner adres.
Thuiskomst rond 21.00 uur.

16. Broekerveiling
Woensdag 7 augustus 2019 € 73,00 pp.
Inclusief 2 x koffie/thee met Broekerbol, bezoek
Broekerveiling, koffietafel, vaartocht, diner
De Broeker Veiling (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 alles zien en beleven, ook neemt u 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 u 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 serveert men u een koffietafel met kroket
in het restaurant van de Broekerveiling. Deze ‘vakantiedag’ wordt afgesloten met een heerlijk
diner. Thuiskomst rond 21.00 uur.

17. Chocolade truffels en de molens
van Kinderdijk
Woensdag 14 augustus 2019 € 54,50 pp.
Inclusief 2 x koffie/thee met gebak, chocolade presentatie,
lunch, vaartocht
Frits van chocolade-atelier van Noppen heeft een nieuwe demonstratie; chocoladetruffels. Terwijl u
geniet van twee kopjes koffie of thee met een gebakje van het huis toont de enthousiaste chocolatier
de ambacht chocoladetruffel maken. U keurt ter plekke de kwaliteit: zo vers heeft u nog nooit een
‘truffel’ 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. 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 14.45 uur stapt
u daar op de boot en vaart naar Rotterdam. U geniet van de adembenemende skyline van
Rotterdam.

18. Een dagje Ameland
Donderdag 29 augustus 2019 € 88,00 pp.
Inclusief 2 x koffie/thee met … in de touringcar, overtocht
Holwerd-Ameland, diner, rondrit gids
Ameland is vanaf het westen gerekend het vierde bewoonde
Nederlandse Waddeneiland en behoort tot de provincie Friesland. Op het eiland bevinden zich vier
dorpen: Hollum, Ballum, Nes en Buren. Daarnaast bevinden zich er de buurtschappen Kooiplaats en
Ballumerbocht. Ameland is een prachtig Waddeneiland met zuivere zeelucht en weidse gezichten.
Een eiland met veel natuur, rust en ruimte. Vanaf uw opstapplaats rijden we rechtstreeks naar
Holwerd. Onderweg drinken we een kopje koffie met … in de bus. We willen op tijd aankomen in
Holwerd. Daar nemen we de reguliere pont die om 11.30 uur vertrekt. Iedereen gaat uit de touringcar
en kan op de boot van de zee genieten.

Op Ameland aangekomen rijden we rechtstreeks naar restaurant De Herberg in Nes, U wordt een
drie-gangen diner aangeboden, bestaande uit tomatensoep, varkenshaasmedaillons met frites en
salade en een ijsje of een kopje koffie toe.
Na het diner stapt een gids van het VVV op de bus voor een prachtige rondtour over het eiland. Als
afsluiting stoppen we bij een plaatsje waar u nog de gelegenheid krijgt het te bekijken cq iets te
gebruiken.
Hierna rijden we weer naar de pont voor de terugweg naar het vastenland.
Vanaf Holwerd rijden we rechtstreeks naar de opstapplaatsen. Natuurlijk met een drankje en hapje in
de bus. Thuiskomst rond 22.15 uur.

19.

Crea dag in Rijswijk

Zondag 8 september 2019 € 25,00 pp.
Inclusief koffie/thee met … in de touringcar, entreeticket
Een aantal weekenden per jaar is er een Crea Weekend in
Rijswijk. Het is de beurs waar ieder hobby-hart sneller van gaat
kloppen! Workshops, demonstraties en adviezen staan voor u
klaar. Niet alleen handwerken maar ook kaarten maken,
tekenen, schilderen, sieraden maken en zelfs bloemschikken. In het midden van de beurshal zijn er
twee speciaal ingerichte Activiteitenpleinen aanwezig. Op deze gezellige pleinen worden diverse
demonstraties en workshops aangeboden.
En als we het een leuke beurs vinden gaan we ook naar één van de dagen tijdens de volgende editie
op zondag 24 november.
Vanaf uw opstapplaats rijden we rechtstreeks naar Rijswijk. We drinken een kopje koffie in de
touringcar. Thuiskomst rond 17.30 uur

20.

Ballonvaart!

maandag 23 september 2019 € 27,50 pp.
Inclusief koffie en een drankje in de bus en vervoer. De
ballonvaart ticket wordt via het ballonvaart bedrijf
Wiegers besteld.
Wat als een dolletje begon gaat gebeuren. We gaan
ballonvaren. Heeft u interesse? Geeft u het dan door.
Wij sturen u de informatie over de ballonvaart in de omgeving van Amersfoort apart door.
U kunt na het toesturen van de informatie er nog voor kiezen wel of niet mee te gaan.
Helaas kunnen wij geen diner voor de groep bestellen omdat de ballonvaart niet altijd door kan gaan.
Een diner op de dag zelf afzeggen voor een groep zijn kosten aan verbonden. We creëren wel een
stop voor eigen rekening bij een restaurant bijvoorbeeld La Place. Neemt u in ieder geval een
boterhammetje mee.
Wilt u alleen als toeschouwer mee in de touringcar om te zien hoe de groep durfals in het mandje
stappen, ‘varend’ vertrekken. Gaat u samen met de chauffeur de route volgen om de ‘ballonvaarders’
te zien landen en op te pikken waar ze geland zijn; dan is dat ook mogelijk.
Het kan zijn dat de ballonvaart vanwege het weer wordt uitgesteld. U krijgt hierover op de 23e
september telefonisch een bericht en wordt er een nieuwe datum ingepland.
Geen bericht dan gaat het door !!!!!!!

