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

 

Geachte heer, mevrouw, 

Het team van Oskam Reizen wenst u fijne feestdagen toe en een goed begin van 

2019. Wij hopen u en uw groep graag weer terug te zien bij één van onze dagtochten 

en/of meerdaagse reizen. 

Wij sturen u hierbij onze voorjaarsfolder 2019 toe, waarin wij een aantal speciale 

dagtochten voor u geselecteerd hebben. 

Naast deze folder maken wij éénmaal per twee jaar een complete dagtochtenfolder. 

De nieuwe dagtochtenfolder 2019/2020 sturen wij u begin februari 2019 toe. 

 

De prijs voor de dagtochten geldt voor minimaal 35 personen per touringcar.  

Boven de 40 personen geven wij één persoon vrij, boven de 45 personen twee.                                           

Onder de 35 personen berekenen wij Euro 23,00 per lege zitplaats.  

Heeft uw groep tot 38 personen dan maken wij gebruik van onze kleine touringcar.                                       

Heeft u een kleinere groep dan berekenen wij ook graag de kosten per persoon voor 

uw groep.  

Wij verzorgen graag een dagtocht voor uw groep. Heeft u al een datum voor een 

dagtocht in gedachten maar nog niet de bestemming gekozen, dan kunnen wij alvast 

die datum voor u reserveren. 

Wilt u een dagtocht voor uw groep samenstellen, kunt u het idee niet vinden in onze 

folders, neem gerust contact op, voor advies. 

De in deze folder vermelde prijzen blijven voor 2019 gehandhaafd ondanks 

eventuele door de regering bepaalde btw verhoging van 6% naar 9%. De door de 

restaurants en bezienswaardigheden al berekende verhogingen zijn in de per 

persoon prijs meegenomen. 

Met vriendelijke groeten, 

Ton en José Oskam 

 

 

 

 

 



Het mooie buitenleven 
Bij Voorthuizen woont Boer Gijs die van alles verzint en 

verzameld op zijn boerderij 't Westdorp. Hij vertelt leuke 

verhalen, heeft een verzameling spullen uit 

grootmoeders tijd, een moestuin, een 

kruidenierswinkeltje en is erg creatief. In de nostalgisch 

verbouwde koeienschuur wordt een leerzame 

demonstratie advocaat maken gegeven, natuurlijk mag 

u proeven. Hier wordt ook de koffie en thee met 

huisgemaakte boeren cake geschonken. 

Voordat u bij Boer Gijs op bezoek gaat rijden we vanaf de opstapplaats(en) naar 

restaurant Slenkenhorst in Harderwijk. U wordt daar verwelkomt met twee kopjes 

koffie of thee en een gebakje. Genietend van 

dit lekkers staat de Boswachter te wachten. 

Hij neemt de groep mee voor een prachtige 

rondrit in de touringcar door de omgeving 

van Harderwijk ( de Veluwe). 

Na deze rondrit serveert men in restaurant 

Slenkenhorst een drie-gangen diner. 

 

In de middag bezoekt u de boerderij van Boer Gijs 

in Voorthuizen. Zijn hartelijke familie; vrouw, 

schoonzus helpen hem mee u een aangename en 

leerzame middag te geven in hun boerderij. 

 

 

Vertrek rond 08.45 uur vanaf uw opstapplaats. Thuiskomst circa 18.00 uur. 

 

Wij berekenen voor deze dagtocht, inclusief bovenvermelde verzorging en vervoer 

€ 52,50 per persoon in de maanden januari, februari, maart, juli, november en 

december 2019 

€ 55,50 per persoon in de maanden april, mei, juni, augustus, september en 

oktober 2019 

 

De prijs is gebaseerd op een minimum van 35 personen per touringcar. Boven de 40 personen is één 

persoon vrij per touringcar. Boven de 45 personen zijn 2 personen vrij per touringcar. Beneden de 35 

personen berekenen wij per touringcar € 23,00 per lege zitplaats t.m. 35. 



Het geheim van de  

                            Bossche bol 
 

Leer de geheimen van de Bossche bol kennen tijdens de 

workshop Bossche bollen in Den Bosch. Gedurende circa 1,5 uur 

leert u hoe u de kenmerkende chocoladefondant maakt. U 

voorziet zelf de soezen van een dikke laag chocolade, vervolgens 

klopt u de slagroom en vult de bollen. U krijgt alle tips en trucs te 

horen om ze zelf te kunnen maken. Tijdens de workshop gaat u 

vooral zelf aan de slag. Het eindresultaat, per persoon twee 

Bossche bollen, is direct op te eten of mee te nemen. Wij zorgen 

ervoor dat uw Bossche bol(len) gekoeld mee kunnen in de touringcar.                                 

Koffie en/of thee zijn tijdens de workshop onbeperkt inbegrepen. 

Vanaf uw opstapplaats(sen) rijdt de chauffeur direct naar Den 

Bosch. Onderweg serveren wij een kopje koffie of thee met een 

koekje in de touringcar. Aangekomen bij bakkerij Royal wordt de 

groep hartelijk welkom geheten en gaan ze gelijk aan de slag.  

Na de workshop rijdt de chauffeur naar restaurant het Witte Huis 

in het plaatsje Zeeland, wat is gevestigd in de provincie Noord 

Brabant. In dit restaurant wordt een heerlijk diner geserveerd.   

Na het hoofdgerecht staat een gids op uw groep te wachten voor een mooie rondrit 

door de omgeving Landerd in Brabant. 

Terug gekomen van de rondrit wordt u weer verwelkomt in restaurant het Witte Huis 

en serveert men een heerlijk dessert, bestaande uit ijs en pudding. Als afsluiting ook 

een kopje koffie of thee. 

Vertrek rond 08.30 uur vanaf uw opstapplaats. Thuiskomst circa 18.30 uur. 

Wij berekenen voor deze dagtocht, inclusief bovenvermelde verzorging en vervoer  

€ 56,50 per persoon in de maanden januari, februari, maart, juli, november en 

december 2019 

€ 58,50 per persoon in de maanden april, mei, juni, augustus, september en 

oktober 2019 

De prijs is gebaseerd op een minimum van 35 personen per touringcar. Boven de 40 personen is één 

persoon vrij per touringcar. Boven de 45 personen zijn 2 personen vrij per touringcar. Beneden de 35 

personen berekenen wij per touringcar € 23,00 per lege zitplaats t.m. 35. 



    Anne Will Blankers 
Wilhelmina Cornelia Maria (Anne Wil) 

Blankers (Rotterdam, 21 oktober 1940) is een 

Nederlands actrice. Ze is tweevoudig winnares 

van de prestigieuze Theo d'Or toneelprijs (1976, 

1985). In 1994 ontving ze de Theo Mann-

Bouwmeesterring. Sinds 1996 is Blankers Ridder 

in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Ze 

speelde in prachtige toneelstukken en was 

koningin Wilhelmina in de musical soldaat van 

Oranje. 

 

Vanaf uw opstapplaats(en) 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. Het heeft al meerdere 

generaties een goede naam. 

Men serveert u een drie-gangen diner met als 

hoogtepunt een ijstaart en de  'Pudding van het 

huis', volgens een geheim recept van oma. 

Gegarandeerd grote klasse voor uw groep. 

Na dit heerlijke diner krijgt u een optreden van 

‘Anne Wil Blankers Vertelt’. Een intieme 

voorstelling voor uw groep waarin de actrice vertelt over haar leven en werk.  

Voor vertrek serveert men nog een kopje koffie of thee.  

 

Vertrek rond 09.00 uur vanaf uw opstapplaats. Thuiskomst circa 18.00 uur. 

 

Wij berekenen voor deze dagtocht, inclusief bovenvermelde verzorging en vervoer  

€ 56,00 per persoon in de maanden januari, februari, maart, juli, november en 

december 2019 

€ 58,00 per persoon in de maanden april, mei, juni, augustus, september en 

oktober 2019 

De prijs is gebaseerd op een minimum van 35 personen per touringcar. Boven de 40 personen is één 

persoon vrij per touringcar. Boven de 45 personen zijn 2 personen vrij per touringcar. Beneden de 35 

personen berekenen wij per touringcar € 23,00 per lege zitplaats t.m. 35. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/21_oktober
https://nl.wikipedia.org/wiki/1940
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theo_d%27Or
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theo_Mann-Bouwmeesterring
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theo_Mann-Bouwmeesterring
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ridder_in_de_Orde_van_de_Nederlandse_Leeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ridder_in_de_Orde_van_de_Nederlandse_Leeuw
https://www.deheerenvanmontfoort.nl/zalen-overzicht-lunch-diner/commanderije-van-st-jan-lunch-diner


        Amstel cruise 
Rederij Hattem, een rondvaartbedrijf uit die plaats komt twee maal per jaar een 

periode richting ‘het westen’ om voor groepen 

mooie rondvaarten te verzorgen. 

Ze varen in onderstaand vermelde periode vanuit 

Diemen over de Weesper trekvaart naar Driemond 

en het Amsterdam Rijn kanaal.  

Vervolgens vaart de boot via het IJ naar het 

Oosterdok en de Nieuwe Herengracht naar de 

Amstel. Via de Omval vaart hij weer de Weesper 

trekvaart op. 

  

Onderweg komen we bekende gebouwen o.a.                                                                                         

het Nemo, het scheepvaart  museum,                                                                                                                                                                                             

VOC schip de Amsterdam, het Amstel hotel, Carré, 

de Stopera en nog veel  meer wat Amsterdam te 

bieden heeft tegen. 

Tijdens de tocht serveert men aan boord een 

koffietafel met kroket. 

De vaartocht is van 12.00 uur uit Diemen en u 

meert daar weer om 15.15 uur aan. 

 

Vanaf uw opstapplaats rijdt de chauffeur richting Ankeveen. In restaurant de Drie 

Dorpen serveert men u twee kopjes koffie of thee met een gebakje.  

Via een mooie route rijdt hij naar Diemen. 

Vertrek rond 09.00 uur vanaf uw opstapplaats. Thuiskomst circa 16.30 uur. 

Deze dagtocht is alleen mogelijk in de periode 

 

                                          8 april t.m. 26 april 2019  

                                          1 oktober t.m. 25 oktober 2019 

 

Wij berekenen voor deze dagtocht, inclusief bovenvermelde verzorging en vervoer  

€ 46,00 per persoon in bovenvermelde periode in 2019 

 

De prijs is gebaseerd op een minimum van 35 personen per touringcar. Boven de 40 personen is één 

persoon vrij per touringcar. Boven de 45 personen zijn 2 personen vrij per touringcar. Beneden de 35 

personen berekenen wij per touringcar € 23,00 per lege zitplaats t.m. 35. 



Chocolade van Noppen 
                    ‘Halve dag’ dagtocht 
Nieuw !!!! Demonstratie Slagroomtruffels.                                             

Kijken naar een vakman verveelt geen seconde. Zeker wanneer u de 

enthousiaste chocolatier Fritz van Noppen in Ridderkerk aan het werk 

ziet. Hij toont zijn ambacht  tijdens het maken van slagroomtruffels en 

neemt  u mee in het proces van ‘boon tot chocolade’. U keurt ter plekke de kwaliteit: 

zo vers heeft u nog nooit een truffel geproefd! In de ochtend of middag rijdt de 

chauffeur naar chocolade atelier van Noppen en start u met koffie en heerlijk door 

van Noppen zelf gemaakt gebak.                                 

Vertrek vanaf opstapplaats(en) 09.00 of 13.30 uur thuiskomst circa 13.00 of 17.30 uur 

                                                                                                                                              

Wij berekenen voor deze dagtocht, ontvangst met tweemaal koffie en éénmaal gebak  

een videofilm over chocolade en de demonstratie inclusief proeven 

 € 25,00 per persoon. Gesloten in de periode oktober t.m. januari 2019, 

De prijs is gebaseerd op een minimum van 35 personen per touringcar. Boven de 40 personen is één 

persoon vrij per touringcar. Boven de 45 personen zijn 2 personen vrij per touringcar. Beneden de 35 

personen berekenen wij voor de halve dagtocht per touringcar € 15,00 per lege zitplaats t.m. 35 

       Het Omniversum 
                    ‘Halve dag’ dagtocht 
Het Omniversum in Den Haag is niet zomaar een bioscoop, u moet het een 

keer gezien hebben. De eerste paar minuten weet u echt niet wat u ziet, 

overal waar u kijkt is beeld. Omniversum is een grootbeeldfilmtheater. De 

films worden door een geavanceerde techniek op een enorm projectiescherm 

geprojecteerd. Het scherm heeft de vorm van een halve bol en loopt halfom 

rondom het publiek. Overal om u heen ziet u het beeld van de film. De 

beleving wordt extra versterkt door een subliem geluidssysteem. Afhankelijk van de datum 

kunt u kiezen uit diverse filmtitels. Voordat u de film gaat bekijken serveert men u koffie met 

appeltaart. Na de film heeft u de gelegenheid voor eigen rekening nog wat te drinken.  

Vertrek vanaf opstapplaats(en) 09.00 of 13.30 uur thuiskomst circa 13.00 of 17.30 uur 

                                                                                                                                            

Wij berekenen voor deze dagtocht, tweemaal koffie met appeltaart en film 

 

 € 25,00 per persoon voor het hele jaar 2019 

 

De prijs is gebaseerd op een minimum van 35 personen per touringcar. Boven de 40 personen is één 

persoon vrij per touringcar. Boven de 45 personen zijn 2 personen vrij per touringcar. Beneden de 35 

personen berekenen wij voor de halve dagtocht per touringcar € 15,00 per lege zitplaats t.m. 35 



  Een dagje De Veluwe 
Bij de Veluwe denken we meteen aan bos, maar er is méér. 
Heidevelden,  zandvlakten, landgoederen en weidegronden tot 
aan de horizon. Op deze dag gaat u het ontdekken onder 
leiding van een gids. 
 
Vanaf de opstapplaats(en) rijdt de chauffeur richting 
Woudenberg. Op een prachtige locatie aan de rand van het 
bos en vlakbij de Leusderhei in het buitengebied van Woudenberg op het ‘Nationaal 
Park Utrechtse Heuvelrug’ maakt hij een stop. Bij pannenkoekenhuis Bergzicht wordt 
u verwelkomt met twee kopjes koffie of thee en gebak. Hierna rijdt hij via een mooie 
route richting Hoenderloo. 
 
Daar ligt op een prachtige locatie op de Veluwe, omringd door 
bossen en heide,  vlakbij het Nationale Park ‘de Hoge Veluwe’ 
restaurant de Ruggestee.  
Een heerlijk driegangen schnitzelmenu wordt geserveerd; 
bestaande uit groente- of tomatensoep, als hoofdgerecht een 
schnitzel met champignonroomsaus met aardappel garnituur 
en diverse warme en koude groenten.                                                                                        
Voordat u kunt genieten van een ‘brandende’ ijsberg dessert; Veluws ijs met vers 
fruit, advocaat en slagroom maakt u eerst een busrit van ongeveer anderhalf uur 
onder begeleiding van een professionele gids.                                                                                  
U kunt uit diverse routes kiezen o.a. De Posbank route of de Kroondomeinen route. 
Ook de Airborne route is een mogelijkheid namelijk ‘Op weg 
naar 2020, 75 jaar vrijheid’. Deze route brengt u langs plekken 
die aan de oorlog herinneren en waar aan het einde van de 
tweede wereldoorlog nog hevige strijd is geleverd. U gaat onder 
leiding van de gids langs de Ginkelkse Heide, waar de 
parachutisten zijn geland.                                                                                
Terug gekomen in het restaurant serveert men u het dessert.   

Vertrek rond 09.00 uur vanaf uw opstapplaats. Thuiskomst circa 18.00 uur. 
 
Wij berekenen voor deze dagtocht, inclusief bovenvermelde verzorging en vervoer 

€ 45,00 per persoon in de maanden januari, februari, maart, juli, november en 

december 2019 

€ 47,00 per persoon in de maanden april, mei, juni, augustus, september en 

oktober 2019 

 

De prijs is gebaseerd op een minimum van 35 personen per touringcar. Boven de 40 personen is één 

persoon vrij per touringcar. Boven de 45 personen zijn 2 personen vrij per touringcar. Beneden de 35 

personen berekenen wij per touringcar € 23,00 per lege zitplaats t.m. 35. 



 

 


