
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskam Reizen  

Bramerveld 36  

2151LC Nieuw-Vennep   

0252-672727  

contact@oskamreizen.nl 

www.oskamreizen.nl 

 



 

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 tijde de vermelde dagtochten aanpassen, 

wijzigen of aanvullen. Wij adviseren u graag over 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 25,00 per lege zitplaats t.m. 35 personen.  

 

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. 

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. 

Oskam Reizen 

Ton en José Oskam  

 

 

 



 

Noord Holland  
1. 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 koffietafel. (eventueel voor een meerprijs een 
diner) 

 

Vertrektijd:   ± 08.45 uur                                                                                                                                                                                           

Thuiskomst:  ± 17.30 uur                                                                                                                                               

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                                                                                                                                          

                                         koffietafel met kroket  

Kosten per persoon:       € 51,00 

 

                                                                                                       

2. 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 koffietafelbuffet 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                                                                                                          

                                         koffietafelbuffet met kroket 

                                           bootvaart 

                                           gids                                                                                                                                                                       

Kosten per persoon: € 57,00 

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


 

3. Vlindertuin Vlindorado in Waarland 

 

Vlindertuin Vlindorado is één van de meest bijzondere vlindertuinen van Nederland in het 

plaatsje Waarland in Noord-Holland. Vanaf de opstapplaatsen rijdt u rechtstreeks naar 

deze vlindertuin. U wordt ontvangen met twee kopjes koffie of thee en een gebakje. Hierna 

heeft u de gelegenheid de Vlindertuin en Vogeltuin te bezoeken. 

Door de warme temperatuur, de hoge luchtvochtigheid en natuurlijk de prachtige flora en 
fauna die u er ziet, lijkt het of je in de tropen bent. 
Tussen de bloeiende planten fladderen de meest bijzonder gekleurde vlinders in allerlei 
soorten en maten opzoek naar nectar en fruit. 
Vlindertuin Vlindorado kweekt in de eigen rupsenkwekerij een aantal tropische vlinders 
zelf. Daarnaast komen wekelijks 500 tot 800 vlinderpoppen uit Costa Rica, Filipijnen en 
Maleisië naar Vlindorado. Na de lange reis worden deze poppen opgehangen in de 
'poppenkast' en kunnen daar ontpoppen tot een mooie vlinder. Als u geluk heeft kunt u 
zelfs een vlinder geboren zien worden. Naast de vlindertuin is er nog een belevenis, 
de vogeltuin. U staat oog in oog met prachtig gekleurde vogels die vrij rondvliegen in de 
volière waar u doorheen kunt wandelen om zo de vogels goed van dichtbij te kunnen 
observeren. 
Na dit bezoek rijdt de chauffeur richting Wognum. In restaurant Stam serveert men uw 
groep een heerlijk drie-gangen diner. Na dit diner kan de middag naar uw keuze worden 
ingevuld bv een mooie rit met een vrije pauze bij een restaurant of een bezoek aan een 
kustplaats. Bij opgave van de dagtocht adviseren wij u graag. 

 
Vertrektijd:   ± 09.00 uur                          

Thuiskomst:  ± 17.30 uur                                                    

Verzorging:   2 x koffie/thee met gebak,                                                                                                                                                                                                          

                                         entree Vlindorado,  

                                          drie-gangen diner 

Kosten per persoon: €  58,00 

                                                                                                                                                                

4. Rondrit met de Zonnetrein in Schoorl 

Vanaf uw opstapplaats rijdt de chauffeur via een mooie route naar Oterleek. In restaurant 

Bianca serveert men u twee kopjes koffie of thee met zelf gemaakte appeltaart met 

slagroom. Hierna rijdt hij naar restaurant Duingroet in Groet (Schoorl). In dit restaurant 

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. Er zijn 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: €  59,00      

                                                                                                                                             



 

5. Gerookte paling in Volendam bezoek Molen Schermerhorn 

 

Paviljoen Smit-Bokkum is een restaurant in Volendam, 
mooi gelegen met een zonneterras aan het IJsselmeer. 
Het historisch hart van het Paviljoen wordt gevormd 
door de rokerij waar al meer dan 150 jaar verschillende  
vissoorten worden gerookt waarvan de paling 
ongetwijfeld de bekendste. Maar liefst 6 generaties 
Smit zijn er werkzaam geweest en hebben het -
geheime- rookprocédé doorgegeven. Nog steeds wordt 
er dagelijks gerookt door de 5e en 6e generatie.   
Bij aankomst in Volendam wordt u in het paviljoen 
welkom geheten met tweemaal een kopje koffie of thee 
en Volendams appelgebak. Hierna volgt een presentatie 
en u proeft de paling van eigen rokerij.  
Na dit bezoek kan de chauffeur uw groep afzetten aan 
het begin van ‘de Dijk’ in Volendam Wandelend lopen 
ze richting een parkeerplaats aan het eind waar de 
chauffeur weer op uw groep staat te wachten. Hierna 
rijdt de chauffeur richting Oterleek. In restaurant Bianca 
serveert men u een driegangendiner.  
Na het diner bezoekt u de Museummolen in Schermerhorn. Het is één van de elf 
overgebleven poldermolens in de Schermer die 400 jaar geleden de polder droogmaalden. 
In de molen is vrijwel alles draaiend te zien op de begane grond door glasvloeren en 
glaswanden. U kunt ook de authentiek ingerichte molenaarswoning bezoeken. In de 50-
persoons ontvangstruimte staat een schaalmodel van de molen en kunt u een 10 minuten 
durende film bekijken.   

Vertrektijd:   ± 08.45 uur                                                                                  

Thuiskomst:  ± 17.30 uur                                                                                

Verzorging:   2 x koffie/thee appelgebak, 

                                            presentatie en proeven                                                                                                                                                                    

                                 palingrokerij, diner, entree 

Kosten per persoon: €  59,00   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Tulpen excursie en expositie ‘de weg naar vrijheid’. 

Kwekerij Siem Munster is een agrarisch bedrijf dat zijn sporen heeft verdiend 
in de teelt van tulpen. Het bedrijf is gevestigd in 
de Kop van Noord-Holland, in het plaatsje 
Slootdorp. Jaarlijks leveren ze zo’n 8 miljoen 
tulpen, vanaf december tot en met mei. Naast de 
bloemen telen ze circa 25 hectare bollen op het 
land, deels om in hun eigen kas tot tulp te 
kweken en deels voor de verkoop aan derden. 
Na een ontvangst met koffie of thee met heerlijk gebak krijgt u een 
interessante presentatie en rondleiding door het bedrijf.  
Vervolgens rijdt de chauffeur via een mooie route richting Medemblik.                  
Naar een museum waar u twee exposities ‘de weg naar vrijheid’ en het 
nagemaakte dorpje ‘Almersdorp’ in jaren 40 gaat bekijken.                                               
U komt binnen in de ontvangstruimte in 
bevrijdingssfeer waar deze excursie begint met 
een heerlijke maaltijd bestaande uit; keuze uit 
twee  soorten soep, stokbrood met kruidenboter. 
Daaropvolgend een in het restaurant 
klaargemaakte ‘blauwe hap’ een nasi maaltijd met 
satésaus, atjar en kroepoek. Waarom het blauwe 
hap heet wordt u uitgebreid verteld. Dan volgt de 
rondleiding in het jaren '40 dorpje ‘Almersdorp’ 
met dorpsplein, kruidenier, bruincafé, een schoolklasje en een drukkerij waar 
verzetskrantjes werden gedrukt. Hier hielden de mensen hoop en hielpen ze 
elkaar. Ontdek waar stiekem onderduikers werden verstopt en de illegale 
radio op zolder...                                                                                                         
Hierna kunt u naar het verhaal van de geallieerde bevrijders, u ziet hun 
materialen, vaartuigen, pontonbruggen, legervoertuigen en krijgt u een 
presentatie van de enorme operatie om de troepen onderweg van voedsel te 
voorzien. Tijdens deze excursie over de bevrijders ontdekt u een aantal 
minder bekende verhalen die uiteindelijk wel zeer belangrijk bleken voor onze 
vrijheid nu. 
Na de rondleiding wordt er in het restaurant het dessert geserveerd; een 
kopje koffie en heerlijke Bevrijdingstaart, een door de huismoeders van toen 
bedachte delicatesse met verkruimeld beschuit, custardpudding,                                          
stukjes biscuit, fruitjam en opgeklopte room.... 
 
Vertrektijd:   ± 08.45 uur                                                                                                                
Thuiskomst:  ± 17.30 uur                                                                                    
Verzorging:   2 x koffie/thee met gebak, 
                                           rondleiding,                                                                                                                                   
                                 museum, nasi maaltijd, 
Kosten per persoon: €  69,00   

  



 

 Zuid Holland 

7. 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 

Kosten per persoon: €  51,00                                              

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

8. Madurodam  

In Madurodam ontdekt u de culturele hoogtepunten van Nederland. In deze miniatuurstad 
in Den Haag ziet u onder andere kleine windmolens, paleizen, exacte replica’s van 
beroemde Nederlandse gebouwen, havens, kerken etc. op schaal van   1 :25. Het nieuwe 
Madurodam is verdeeld in drie themagebieden: WaterRijk; (water als vriend en vijand) 
StedenRijk; (oude binnensteden) en VindingRijk. (Nederland als inspiratiebron voor de 
wereld) 
Vanaf uw opstapplaats rijdt de chauffeur naar Madurodam. Daar wordt u ontvangen met 
twee kopjes koffie en een appelgebakje. Hierna heeft uw groep de gelegenheid 
Madurodam te bekijken. De bezichtigings tijd is volledig naar uw keuze. Er zijn voldoende 
restaurantgelegenheden en voorzieningen om even tot rust te komen cq iets voor eigen 
rekening te gebruiken. Na het bezoek brengt de chauffeur u naar restaurant de Baron in 
Wassenaar, voor een heerlijk driegangendiner.  
De middag kan ingevuld worden naar uw eigen wens; bv een mooie rondtoer door de 
omgeving met eventueel een pauze in winkeloutlet naast de ‘Oude Suikerfabriek’ in 
Halfweg.  
 

Vertrektijd:   ± 09.00 uur                                                                                                                                                                                      

Thuiskomst:  ± 17.30 uur                                                                                                                                              

Verzorging:   2 x koffie/thee appel gebak,                                                                                                                      

                                         entree en diner 

Kosten per persoon: €  67,50                                              
 

 

  

https://bollenstreek.nl/steden/den-haag/


 

9. Chocolade! En rondrit door het land van Strijen 
 

Deze dagtocht start bij chocolaterie Van Noppen. Tijdens twee kopjes koffie/thee met 
eigen gemaakte chocoladeslagroom gebak krijgt u een 
demonstratie Bonbon maken.   Natuurlijk wordt er geproefd en 
kan uw groep de lekkere chocolade kopen. Vervolgens rijdt de 
chauffeur naar net boven de Moerdijk met kleine dorpjes 
gelegen land van Strijen. In het dorpje Strijen krijgt u in het 
plaatselijke cultureel centrum een heerlijke lunch met kroket, 
verschillende soorten brood vele soorten vleeswaren en kaas 
met onbeperkt melk, karnemelk, koffie of thee.                                                                                                  
Na deze heerlijke lunch wordt u uitgenodigd mee te gaan voor een rondtour in de 
touringcar met een gids door het landschappelijk aantrekkelijk gebied Land van Strijen, hij 
vertelt u alles over de bewogen geschiedenis. U ziet een deel van de Watersnoodroute 
1953, prachtige vergezichten, natuurgebieden, het traject van de hogesnelheidstrein, de 
tragische watersnoodrampplaatsen en rijdt  langs het Hollandsch Diep!  Teruggekomen in 
Strijen heeft u nog de gelegenheid een consumptie te gebruiken(voor eigen rekening). 

 

Vertrektijd:   ± 08.45 uur                                                                                                                                                                                           

Thuiskomst:  ± 17.30 uur                                                                                                                                              

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak, 

uitleg                                                                                                                                                                                                          

                                         chocolade met proeven,  

                                           koffietafel met kroket, 

                                           rondrit gids. 

Kosten per persoon: €  51,00 

 

 

10.  Een dagje Rotterdam 

Stap aan boord voor een rondvaart van 1,5 uur waarbij u alle ins en outs ziet en hoort over 
de containerschepen en de overslaghavens. Het start in de Parkhaven onder de 
Euromast. De rondvaartboot van River Cruise passeert de Sint Jobshaven, de Waalhaven, 
de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij met o.a. de Onderzeebootloods, de 
Maashaven met het bekende cruiseschip ss Rotterdam, de Rijnhaven met Hotel New York 
waar vroeger de Holland Amerika Lijn gehuisvest was en nog een stukje langs de skyline 
van Rotterdam. Dit alles terwijl u geniet van twee kopjes koffie of thee met een gebakje. 
De chauffeur staat bij terugkomst op u te wachten om uw groep te brengen naar een 
restaurant in de omgeving van Delft. Na de lunch komt er een gids op de touringcar voor 
een rondtour langs vele bezienswaardigheden van 
Rotterdam. De gids stopt tussendoor bij de Markthallen van 
Rotterdam, u kunt het bekijken. 

Vertrektijd:   ± 09.00 uur                                

Thuiskomst:  ± 18.30 uur                                                                                                                                               

Verzorging:   2 x koffie/thee met gebak,  

                                         rondvaart, koffietafel met soep 

                                           gids                                                                          

Kosten per persoon: €  66,00   

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

11.    Dagje Gouda 

Vanaf uw opstapplaats brengt de chauffeur u rechtstreeks naar Gouda. Dit is een 
dagtocht waar meer gelopen wordt dan bij een standaard dagtocht zonder ‘lopende’ 
bezienswaardigheden.  
De ochtend in Gouda begint bij Kamphuisen 
Siroopwafelfabriek. U wordt hier welkom geheten met twee 
kopjes koffie of thee met een siroopwafel in het ‘Kleine 
bakkerijtje’ op de Markt van Gouda. Achter dat bakkerijtje 
komt u ‘grote’ verrassingen tegen. U ziet een soort 
bewegende animatie op schilderijen en met projecties over 
de historie van de Kamphuisen Siroopwafelbakkerij.  In de 
fabriek krijgt u een uitleg hoe de siroopwafels worden 
gebakken. De enthousiaste bakker geeft u uitleg over het 
gehele siroopwafelproces. Iedereen mag proberen de kluis van de fabriek te kraken …… 
wat zit erin? Na dit interessante, gezellige en ook heerlijke bezoek wandelt de groep naar 
het midden van de Markt (centrum) van Gouda gelegen restaurant Belvedère. Hier 
serveert men u een ‘Gouds Momentje’ lunch. Een kopje koffie of thee bij binnenkomst, een 
kopje Goudse kaassoep, een rundvleeskroket op boerenbrood en een boerenboterham 
met eiersalade, daarbij 1 drankje per persoon keuze uit melk, karnemelk, frisdrank, 
huiswijn of een Heineken biertje.                                                                             
Na de lunch loopt de groep naar  de Goudse Sint-Jankerk 
met de 72  wereldberoemde gebrandschilderde ramen.                                                                                                                           
Nergens ter wereld is een kerk waarin zoveel zestiende-
eeuws gebrandschilderd glas bewaard is gebleven. Bijbelse 
voorstellingen en belangrijke momenten uit de Nederlandse 
geschiedenis zijn op enorme ramen gebrandschilderd en 
vormen samen een stripverhaal in glas. Deze ‘Goudse 
Glazen’ vormen een hoogtepunt in de Europese glasschilderkunst. Laat uw groep 
verrassen door het verhaal  erover van ongeveer 1 uur van een enthousiaste gids. De 
prachtige kleuren en het levendige spel van licht die deze langste kerk van Nederland een 
verstilde sfeer geven. Na het bezoek aan de kerk heeft u nog de gelegenheid het centrum 
te bezoeken of voor een consumptiestop (eigen rekening) in één van de restaurants. 

 

Vertrektijd:   ± 09.00 uur                                                                             

Thuiskomst:                     ± 18.30                                                                                      

Verzorging:   2 x koffie/thee siroopwafel,  

                                         rondleiding, lunch met kroket en  

                                   soep, entree kerk met uitleg                                                                      

Kosten per persoon: €  65,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.  Bezoek ‘Klokshuys’en ‘future Land’ 
 

Fruittelers Robin en Nienke Klok uit Brielle telen appels, peren, kersen en pruimen, het  
bedrijf is 15 hectare groot. Tevens runnen ze 
restaurant Klokshuys en de grootste Landwinkel van 
Nederland, waar het eigen fruit en veel streek-, en 
biologische producten worden verkocht. 
Het nieuwe restaurant Klokshuys is een 
klimaatneutraal gebouw met zonnepanelen, een 
palletkachel en een groot buitenterras.  

Door de diversiteit in teelt hebben ze de hele zomer 
fruit te zien, te plukken, proeven en allerlei kleuren 
bloesem in het voorjaar. U wordt ontvangen met twee kopjes koffie of thee met 
zelfgemaakt fruitgebak. Robin geeft een leuke presentatie met beelden over hoe een jaar 
op dit bedrijf eruit ziet. Hierna heeft uw groep de mogelijkheid in een pluktreintje of te voet 
de prachtige teelt en natuur te kunnen zien met enthousiaste uitleg van de teler. Of een 
rondrit met een gids in de omgeving van Brielle. ( keuze per groep bij boeking opgeven) 
Een broodjeslunch met soep gemaakt van streekproducten wordt geserveerd inclusief 
fruitsap, melk, koffie of thee. 
De middag staat in het teken van ‘Futureland’. Het is het bezoekerscentrum van de 
Tweede Maasvlakte in Rotterdam. U krijgt een 30 minuten durende inleidende presentatie 
van ongeveer 30 minuten als voorbereiding voor een rondtour met gids in de touringcar op 
de Maasvlakte. In het bezoekerscentrum kunt u ook films, schaalmodellen en allerlei 
artikelen die zijn gevonden bij de aanleg van deze haven. Voor een meerprijs kunt u in 
plaats van of als uitbreiding een rondvaart maken langs de havens.  

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                                                                                                           

Thuiskomst:  ± 18.30 uur                                                                                                                                               

Verzorging:   2 x koffie/thee met fruit  

                                           gebak 

                                           broodjeslunch met soep 

                                           gids en rondtoer 

Kosten per persoon: €  57,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. Een prachtige rit en een gezellige muziekmiddag 
 

Vanaf uw opstapplaats rijdt de chauffeur richting het plaatsje Houten. In restaurant de 

Engel krijgt u twee kopjes koffie of thee met een gebakje aangeboden. Na het tweede 

kopje wordt de weg via een mooie route vervolgd naar het plaatsje Haastrecht. In 

restaurant cq theater Concordia serveert men u een broodjes lunch bestaande uit een 

kopje soep, een broodje ham, een broodje kaas en een broodje kroket met twee kopjes 

koffie, thee of melk.  

Na deze maaltijd krijgt u een muzikale mix aangeboden van het ‘Muzikaal Theater aan 

huis’ bestaande uit Nederlandstalige muziek met wat herkenbare uitstapjes naar Engelse 

Songs. Zelfs met aangepaste kleding!!! U hoort geen orkestbanden maar echte 

instrumenten: gitaren, mondharmonica, ukelele, banjo, 

mandoline, keyboard en Hawaiian-gitaar. 

 

Vertrektijd:   ± 09.00 uur                                                                                                                                                                                           

Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                                                               

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak,                                                                                                                   

                                         soep met broodjes lunch                                                                                                                                                                                                         

Kosten per persoon: €  66,00  

 

    

  Zeeland  
 

14. 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 de omgeving van 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.   

 

                                                                                                                                              

Vertrektijd:   ± 08.30 uu                                     

Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                   

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak,                                                                                                                                                                                                          

                                         koffietafel met kroket                                                                                                                                                                                                         

Kosten per persoon: €  51,00 

 

 

 

 

 



 

15.  De Deltaroute 
 

Vanaf uw opstapplaats rijdt de chauffeur richting Zuid Beijerland. In restaurant de 

Eendrachtshoeve krijgt u twee kopjes koffie of thee met een gebakje aangeboden. Via een 

mooie route over de Haringvlietbrug, Oude Tonge, en Philipsdam rijdt u naar het eiland 

Tholen. Van hier naar de Oesterdam, over de Ooster Schelde naar Kruiningen. In het 

Dorpshuis van Kruiningen serveert men u een koffietafelbuffet met een kroket. Met koffie 

of thee naar believen. Vanaf dit restaurant vertrekt de touringcar met een plaatselijke gids 

voor een twee uur durende rondtour o.a. naar Colijnsplaat, vanaf de dijk heeft u daar een 

schitterend uitzicht op de Oosterschelde en Zeelands trots’ de Zeelandbrug’. Via Zierikzee 

laat de gids u ook Schouwen Duiveland, het natuurgebied de Tureluur, langs de 

Oosterschelde naar de beroemde Plompe Toren van het verdronken dorp Coudekerke 

zien. Ook wordt de stormvloedkering niet vergeten. In het plaatsje Veere, verlaat de gids 

de touringcar en heeft u de gelegenheid nog wat rond te 

wandelen of een consumptie (voor eigen rekening) te 

gebruiken.  

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                   

Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                  

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak,  gids                                                                                                                                                                                                        

                                         koffietafelbuffet met kroket    

Kosten per persoon: € 53,50  

 

16. Zeeuwse klederdrachten 

Eén van de unieke kenmerken van Zeeland is de klederdracht, eeuwenlang gedragen 

door de ‘gewone’ burger, vissers en boeren, duidelijke onderscheid tussen arm/rijk, door 

de weeks //zondag en feestdag. Tijdens deze dagtocht krijgt u uitleg over de diverse 

klederdrachten.                                                                                                                              

Vanaf uw opstapplaats rijdt de chauffeur richting Zuid Beijerland. In restaurant de 

Eendrachtshoeve krijgt u twee kopjes koffie of thee met een gebakje aangeboden. Via een 

mooie route over de Haringvlietbrug, Oude Tonge en de Philipsdam rijdt u naar het eiland 

Tholen. Van hier naar de Oesterdam, over de Ooster Schelde naar Kruiningen. In het 

Dorpshuis van Kruiningen serveert men u een koffietafelbuffet met een kroket. Met koffie 

of thee naar believen. 

Na de lunch wordt er naar Hoedekenskerke gereden, locatie ‘De Buffer’ aan een oud 

stoomtrein-station. De klederdrachtgroep ‘Mooi Zeeland’ ontvangt u daar en showen 2 x 

30 minuten de klederdrachten die ze tijdens de show ook zelf dragen. Tijdens de pauze 

serveert men u nog een kopje koffie of thee met een Zeeuwse Bolus en kunt u vragen 

stellen en de klederdrachten bewonderen. Tevens zijn er ook een aantal nostalgische 

modelspoorbanen te bezichtigen.  

                                                                                                                                       

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                       

Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                                                               

Verzorging:   2 x koffie/thee gebak,                                                                                                                      

                                         koffietafelbuffet met  

                                          kroket                                                                                                                                                                                                        

Kosten per persoon: € 56,50  

 



 

17. Streekmuseum de Meestoof en een rondvaart op de Oosterschelde 

Vanaf uw opstapplaats rijdt de chauffeur via route Rotterdam, Benelux tunnel, Hoekse 

Waard, Steenbergen naar het museum de Meestoof in St. Annaland, een bruisend dorpje 

aan de Oosterschelde. U wordt ontvangen met twee kopjes koffie of thee en een Zeeuwse 

Bolus. Hierna heeft u de gelegenheid om kennis te maken met de veelzijdige geschiedenis 

van de eilanden Tholen en Sint Philipsland. Hoe de mensen vroeger leefden en waar ze 

werkten en vroeger gekleed gingen in de Thoolse klederdrachten. Of hoe ze werkten als 

o.a. wagenmaker, timmerman of smid en een oude schoolklas uit 1910. Aan het einde van 

de ochtend brengt de chauffeur u naar één van de rondvaarboten van rederij Frisia in                

st. Annaland en scheept u in. Terwijl u een koffietafel met kroket geserveerd krijgt maakt 

de boot een vaartocht van twee uur over de Oosterschelde. Bij 

een gunstige waterstand zijn er in de zomer zeehonden te 

spotten. 

                                                                                                                                   

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                             

Thuiskomst:  ± 18.00 

uur                                                                                                                                               

Verzorging:   2 x koffie/thee bolus,  

                                           entree museum, rondvaart                                                                                                                                                                                                        

                                         koffietafel met 

kroket                                                                                                                                                                                                          

Kosten per persoon: €  66,00 

 

 

Noord Brabant  

 
18. 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. De Loonse en Drunense Duinen, De Biesbosch en 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: €  51,00 

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_Biesbosch&action=edit&redlink=1
https://wikikids.nl/index.php?title=Nationaal_Park_De_Groote_Peel&action=edit&redlink=1


 

 

 
19.  Zoals het vroeger was 

Kent u nog de slagerij, bakker, de melkboer, de groenteboer, de Edah supermarkt van 

vroeger? Oud medewerkers van een Edah supermarkt hebben in een 

voormalig van Gend en Loos gebouw een tentoonstelling gemaakt. 

Ze nemen u mee langs de oude winkels en vertellen u over de Edah 

supermarkten van als kleine kruidenier tot de supermarkt van nu. 

Ook kunt u de geschiedenis bekijken in een doorlopende 10 minuten 

durende film.                                                                                       Vanaf uw opstapplaats 

rijdt de chauffeur naar het plaatsje Lexmond. In restaurant Huis het Bos krijgt u twee 

kopjes koffie of thee met gebak aangeboden. De weg vervolgt zich via een mooie route 

richting de Brabantse Kluis, een voormalig klooster. In het restaurant serveert men u een 

kloosterlunch bestaande uit een grote kop soep, 1 snee brood met ham en kaas, 1 snee 

brood met roerei en 1 snee brood met een Bourgondische kroket aangevuld met een kopje 

koffie, thee, melk of jus d’orange. In de middag maakt u in Helmond een uitstapje naar de 

Edah tentoonstelling en uit de winkel van vroeger. Na de rondleiding wordt u in hetzelfde 

gebouw ontvangen bij de Stichting Draaiorgels Helmond. Men vertelt u over en laat u 

draaiorgelmuziek van de diverse antieke draaiorgels horen terwijl u 

geniet van een kopje koffie met vlaai.    

Vertrektijd:   ± 08.45 uur                                                                                                                                                                                           

Thuiskomst:  ± 18.30 uur                                                                                                                                               

Verzorging:   2 x koffie/thee Slagroom 

Bol,                                                                                                    

                                         kloosterlunch, entrees en koffie/ 

                                           thee met vlaai                                                                                                                                                                                                         

Kosten per persoon: €  64,00  

 

20. Aardbeien en Asperges  

Vanaf de opstapplaats rijdt de chauffeur naar Rijsbergen. Bij het 

‘Aardbeienterras’ krijgt u twee kopjes koffie of thee met een aardbeien 

wafel aangeboden. Hierna volgt een rondleiding en uitleg over het 

bedrijf en de manier waarop ze de aardbeien in boogkassen kweken. 

Natuurlijk kunt u ook verse aardbeien kopen.                                                                                                                  

De dagtocht vervolgt zich naar de in de landelijke omgeving, even buiten Etten Leur 

gelegen wijn- en aspergeboerderij van de familie Sweep. Hier draait alles om de mooie 

dingen van het leven. U wordt ontvangen met een Aspergemaaltijd bestaande uit: 

Aspergesoep met stokbrood, asperges met ham, kriel, ei en een botersausje en als 

dessert een ijsje van de Heide Hoeve. Hierna start de rondleiding en uitleg over de 

asperges en wijngaard. U krijgt een glaasje wijn of likeur te proeven. 

Na afloop, voor vertrek naar huis schenkt men nog een kopje koffie 

met appelcake 

                                                                                                       

Vertrektijd:   ± 08.45 uur                                          

Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                                                               



 

Verzorging:   2 x koffie/thee met   

                                 aardbeienwafel,                                                                           

aspergemaaltijd 

                                           rondleiding met likeur proeven  

                                           2 x koffie/thee appelcake                                                                                                                                                                                                           

Kosten per persoon: €  68,00 

21. Varen door de Biesbosch en museum Oud-Oosterhout 

Vanaf uw opstapplaats rijdt de chauffeur naar de omgeving van Leerbroek. In een  

restaurant schenkt men u twee kopjes koffie of thee met een gebakje. Via de 

Alblasserwaard en Papendrecht steekt de chauffeur het 

Hollands Diep over richting Drimmelen. Rond 12.15 

scheept u in op de boot de Zilvermeeuw in Drimmelen 

voor een twee uur durende bootvaart door de 

Biesbosch. Aan boord serveert men u een heerlijke 

Biesbosch lunch bestaande uit diverse broodsoorten, 

diverse vleessoorten en kaas. Daarnaast ook diverse 

salades o.a. rundvlees, kipkerrie-eier- en vis. Koffie, 

thee en melk zijn tijdens deze lunch onbeperkt. 

Na deze vaart bezoekt u Brabants museum Oud-

Oosterhout. Een uniek museum voor jong en oud. Gidsen nemen uw groep zowel binnen 

als buiten mee terug in de tijd en laten zien hoe men leefde, woonde en werkte in de tijd 

tussen 1900 en 1960. Het museum bestaat uit 6 gedeeltes o.a. een miniaturenpark met 

250 miniaturen schaal 1:20; Vlaamse schuur met een tiental oude ambachten, een binnen 

museum, was en verzamelingenruimte over het wassen zoals het vroeger ging en 

verzamelingen o.a. strijkijzers, weegschalen etc.; een Abrahamorgel, dansorgel uit 1925, 

later omgebouwd tot straatorgel en een loods met ‘vervoer van vroeger’. In het restaurant 

annex snoepwinkel met ouderwets Brabants snoepgoed wordt u een consumptie 

aangeboden. 

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 18.30 uur                                                                                                                                               
Verzorging:   2 x koffie/thee gebak, varen,                                                                                                                  
                                         Biesboschlunch, entree museum,  
                                           een consumptie 
                                                                                                                                                                                                                                                    
Kosten per persoon: €  69,00  

 

 



 

 

 

 

 

Limburg  
22. 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 en Velden 

rondom de aspergetijd. 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: € 52,00    
 

23. ‘Vliegtuig in je tuin’ 

In een ochtend krant stond een artikel met bovenstaande kop. ‘Een vliegtuig nodig? Dan 

moet je bij PS Aero van Piet Smedts uit Baarlo, in de gemeente Peel en Maas in Limburg, 

zijn. In heel Europa bekend als het gaat om het opkopen van niet meer luchtwaardige 

vliegtuigen. Van de privéjet van André Rieu tot een Lockheed F104 Starfighter: Smedts 

heeft ze staan’. Piet Smedts, die oorspronkelijk autoverkoper was, geeft rondleidingen. 

Vanaf zijn diensttijd, doorgebracht bij de luchtmacht, had hij één grote wens: een vliegtuig 

aan de voorzijde van zijn bedrijf. De rondleiding start met een filmpje over het bedrijf. Dat 

kunt u bekijken vanuit een oude vliegtuigstoel. Hij begon met 10 stoelen nu staan er 60. 

Hierna volgt een rondleiding, degene die durft en wil kan in een aantal vliegtuigen binnen 

kijken. 

Op de heenreis drinkt uw groep in de omgeving van Den Bosch twee kopjes koffie of thee 

met gebak 

Via een mooie route arriveert u voor de lunch bij restaurant 

Lijssels Vertier in Liessel. Een drie-gangendiner wordt 

geserveerd. Na afloop van deze heerlijke maaltijd rijdt de 

chauffeur naar Baarlo voor een twee uur durende rondleiding door 

Piet Smedts. Als afsluiting van deze rondleiding krijgt u een kopje 

koffie, thee of een glaasje fris met een cup cake aangeboden. 



 

Vertrektijd:   ± 08.30 uur 
                                                                                                                                                                                          
Thuiskomst:  ± 18.30 uur                                                                                                                                           
Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                                             
                                         drie-gangen diner, 
                                           entree, rondleiding, koffie 
                                           of thee met cup cake                                                                                                            
Kosten per persoon: €  67,00  
 

Overijssel 

24. 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: €  52,00  

 

 

25. 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 restaurant de Rietstulp wordt u een koffietafel met 
kroket aangeboden. Na de lunch vaart u met een punter twee 
uur door oud Giethoorn en het 

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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https://nl.wikipedia.org/wiki/Ommen_(stad)


 

wiedengebied. 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 met kroket, rondvaart                          Kosten per 
persoon: €  65,00  
 

 

 
 

 

26. 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 in de omgeving van Biddinghuizen 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: €  65,00  

Utrecht 
 

27. 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 maken 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: €  51,00 
 
 

28.  Een ‘sluizenvaartocht’. 
 

Vanaf de opstapplaatsen rijdt de chauffeur naar de omgeving van Leerbroek om bij 

restaurant Onder de Pannen twee kopjes koffie met een gebakje te gaan gebruiken. Via 

een mooie route rijdt hij naar de omgeving van Vianen. Hier scheept u in op de partyschip 

‘Domani’ voor een drie uur durende Sluizentocht, Tijdens de vaart krijgt u een lunch 

aangeboden bestaande uit een kopje soep, een broodje kroket, een broodje kaas en een 

mini rozijnenbol met meerdere kopjes koffie, thee of melk. Voordat de groep de boot gaat 

verlaten serveert men nog een kopje koffie of thee met een plakje cake. Via een mooie 

route brengt de chauffeur u weer terug naar de opstapplaats.   

                   

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                                                               
Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                 
                                         vaartocht, lunch                                                                                                                      
Kosten per persoon: €  69,00  

 

 

 

29. Varen over de Vinkeveense plassen 
 



 

Vanaf de opstapplaats rijdt de chauffeur richting Vinkeveen. Een rondvaartboot van rederij 
Klinkhamer ligt al op uw groep te wachten. Aan boord serveert men u twee kopjes koffie of 
thee met een gebakje. Na de twee uur durende vaartocht over de Vinkeveense plassen 
arriveert u via een mooie route bij restaurant Huis ten Bosch in Lexmond. Een 
driegangendiner wordt geserveerd. U kunt per groep kiezen uit een schnitzel of                       
corden blue menu. 
Na deze maaltijd stapt een gids op de touringcar voor een                                                                    
rondtoer van 1,5 uur door de gemeenten de Vijf Heerenlanden o.a. Leerdam, Vianen en 
Zederik  

 

Vertrektijd:   ± 08.45 uur 
                                                                                                                                                                                          
Thuiskomst:  ± 18.00 
uur                                                                                                                                               
Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                                                                                                                                          
                                         bootvaart, diner, gids                                       
Kosten per persoon: €  71,00  

 

 

 

Gelderland  
30. Een ochtendje eieren, in de middag een rondtoer Ooijpolder 

Vanaf uw opstapplaats rijdt de chauffeur rechtstreeks naar het kleine Brabantse plaatsje 
Haps. Op het landhuis De Aalshof staat alles in het teken van 
.... eieren. In de gezellige ontvangstruimte, een grote serre aan 
het huis, worden groepen ontvangen met koffie of thee en 
zelfgemaakte appeltaart. Bij het tweede kopje krijgt u een eier 
kokoskoek te  proeven. Eigenaresse Conny brengt u op de 
hoogte van allerlei interessante kip- en eiweetjes. De 
scharrelkippen op het landgoed zijn gehuisvest in verrijdbare 
kippenkooien en wandelen zelf naar buiten. Van de eieren worden allerlei producten 
gemaakt; zoals pasta's en allerlei heerlijke soorten advocaat. Er mag vrij gewandeld 
worden door de prachtig aangelegde tuin en het is heerlijk toeven in de serre terwijl er van 
alle vier soorten advocaat geproefd wordt! Een heerlijke diner wordt geserveerd in 
restaurant Millingen in Millingen aan de Rijn. Na dit diner staat een gids op u te wachten 
voor een prachtige rondrit door de Ooijpolder. Dit is een ongeveer 2000 hectare 
natuurgebied dat voornamelijk ligt in de gemeente Berg en Dal in de provincie Gelderland. 
Een klein gedeelte, de Ooyse Schependom, ligt in de gemeente Nijmegen. Terug 
gekomen van de rit eet u in het restaurant het dessert, de laatste 
gang van het drie-gangen diner.  

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 19.00 uur                                                                                                                                               
Verzorging:   2 x koffie/thee gebak, proeverij                                                                                                                   
                                         presentatie, 



 

drie-gangen diner                                                                                                         
Kosten per persoon: €  61,50  
 

31. Zandsculpturenfestijn 

In Garderen is jaarlijks een zandsculpturenfestijn, van medio 

april t.m. oktober. Ieder jaar is er een ander thema. Vanaf uw 

opstapplaats is de eerste stop in Soesterberg. Bij ‘Eethuis de 

Stoeterij’ serveert men u twee kopjes koffie of thee met 

appelkruimeltaart.                                                                                                                         

Via een mooie route rijdt de chauffeur naar Hoenderloo. In 

restaurant de Ruggestee serveert men u een drie-gangen diner.  

De middaguren staan in het teken van het bekijken van de prachtig gemaakte  

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. In het restaurant kunt u                                                            

(voor eigen rekening) een consumptie gebruiken.  

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                            
Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                          
Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                                                                                                                                                                          
                                         entree, drie-gangen diner                                                                                                                                                                                                        
Kosten per persoon: €  60,00  
 
 

32. ’t Losse Steekje en een rondrit Veluwe. 

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 van 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 in de ochtend krijgt u onder het genot van een twee kopjes koffie of 
thee met appeltaart, een levendige en interactieve presentatie over de geschiedenis van 
het museum en het borduren.  
Na het bezoek rijdt de chauffeur via een mooie route naar restaurant de Waldhoorn in 
Otterloo. In dit restaurant serveert men u een ‘Pannegies” drie-gangen menu bestaande 
uit een seizoensoep vooraf, een pannegies maaltijd (een stoofpotje van Veluws rundvlees) 
met salade en frietjes en zelf gemaakte aardbeienijs toe.  
Na deze maaltijd komt er een gids in de touringcar en maakt met 
uw groep een mooie rondrit door de omgeving. 

Vertrektijd:   ± 09.00 uur                                                                                                                                                                                           

Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                                                               

Verzorging:             2 x koffie/thee 

appelgebak                                                                                                                      

                                         entree, pannegies diner, gids                                                                                                    



 

Kosten per persoon €  63,00  

 

 

33. Bakkersmolen van Schuld en een rondrit door de IJsselvallei  
 

Vanaf uw opstapplaats rijdt de chauffeur naar de Bakkersmolen van Schuld in Elburg. Het 
is een unieke molen met een bakkerij, bakkerswinkel, chocolaterie, ijssalon, en 
horecagedeelte met serre en terras. U wordt ontvangen met twee kopjes koffie of thee met 
een gebakje.  
Hierna rijdt de chauffeur een mooie route richting Ter Wolde. In restaurant Kriebelz krijgt u 
een ‘pannetjes’ maaltijd aangeboden. Een twee gangen diner. Per tafel serveert het 
restaurant de hoofdmaaltijd met drie pannetjes met stoofvlees, kip met kerriesaus en 
procureurvlees met diverse groenten, frites en compote. Natuurlijk een heerlijk ijsje als 
nagerecht. 
Na deze maaltijd komt er een deskundige gids in de touringcar voor een prachtige rondrit 
naar keuze door de IJsselvallei of de Veluwe. Na afloop is er nog de mogelijkheid in het 
restaurant of op het terras een consumptie (eigen rekening) te gebruiken. Ook kunt u voor 
een meerprijs voor de groep een kopje koffie of thee met 
eventueel iets lekkers bestellen. 

Vertrektijd:   ± 09.00 uur 
                                                                                                                                                                                          
Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                                                               
Verzorging:            2 x koffie/thee gebak                                                                                                                     
                                         pannetjes maaltijd, gids         
Kosten per persoon €  60,50 per persoon 
 

34. Het Bijenhuis – op visite bij de Tingieterij. 

Het Bijenhuis heeft alle ingrediënten bij elkaar voor een geslaagde excursie. De imker 
vertelt graag over de honingbij. Na ontvangst met een kopje koffie en honing lekkers 
vertelt de imker alles over bijen. U kunt mee doen met een rondleiding waarbij  iedereen 
zelfs een echt imkerpak aan krijgt voor bij de bijenkasten.  

De imker gaat dan met helm op en een klein rokertje met de 
groep naar de bijenstal, een echte belevenis. In de 
parkachtige bijentuin met schelpenpaden rondom het 
Bijenhuis staan allerlei kunstzinnige bijenkasten en 
bijenkorven die u kunt bekijken. Het Bijenhuis is de grootste 
imkerwinkel van Nederland, ze hebben daarnaast een 
presentatie- en workshopruimte, een heerlijk terras, 
werkplaatsen voor het maken van bijenkasten, honingplaten en een afvulruimte voor de 
honing en natuurlijk een winkel waar u honing en 
honingartikelen kunt kopen. 
 
Na deze excursie rijdt de chauffeur via een mooie route 
naar ‘Pannenkoekenboerderij aan de Linge’. U kunt voor 
uw groep kiezen uit een koffietafel met een kopje soep en 
een kroket of een pannenkoekenmenu bestaande uit een 
consumptie, een pannenkoek naar keuze en een ijsje toe. 
In de middag wordt u ontvangen bij 



 

Tingieterij ’t Oude Ambacht in Alphen a.d. Maas.                                                     U krijgt 
een rondleiding bestaande uit een ontvangst met een kopje koffie of thee met een 
interessante introductie over het bedrijf en over tin in het algemeen. Gevolgd door een 
bezoek aan de gieterij/werkplaats waar u uitgebreid wordt meegenomen in de dagelijkse 
werkzaamheden van een tingieter.  
Natuurlijk is er de mogelijkheid in een showroom diverse producten te bekijken en/of 
kopen. 

In de middaguren kunt u ook in plaats van een bezoek aan de tingieter de Tuinen van 
Appeltern, het grootste tuinideeën park van Europa, bezoeken. Heerlijk wandelen langs de 
prachtige tuinen, onder meer de kruidentuin van A. Vogel. Genoeg van het wandelen? Er 
zijn honderden zitjes (binnen en buiten) in het park waarop u kunt genieten van de natuur. 
 

Vertrektijd:   ± 09.00 uur                                                                                                                                                                                           

Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                                                               

Verzorging:            2 x koffie/thee                                                                                                                                                                                                            

                                          koffietafel of honingwafel                                                                                                                                                                  

                                          pannenkoeken menu entrees 

per persoon  €   67,00  incl. middagbezoek Tingieter  

per persoon  €   71,00  incl. middagbezoek Appeltern 

  

 

 

 

 

Flevopolder   

35. 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 mooie dagtocht; in ieder jaargetijde b.v. het voorjaar, 
bloembollentijd of de zomer met de watersportrecreatie. 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. 

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
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidelijk_Flevoland


 

 
                                                                                                                        
Vertrektijd:   ± 09.00 uur                                                                                                                                                                                        
Thuiskomst:  ± 18.00 uur                                                                                                                                               
Verzorging:            2 x koffie/thee gebak          
                                         koffietafel met kroket,                                                                    
Kosten per persoon €  52,00 

 

36. Het windmolenbelevingscentrum ’11 Beaufort’ 

Vanaf de opstapplaats rijdt de chauffeur via een mooie route door de polder naar 
Windmolen Belevingscentrum 11 Beaufort in Nagele in de 
omgeving van Urk. Daar staan de grote windmolens van 
Europa. Hier kunt u normaal niet komen maar de eigenaren 
van het belevingscentrum bieden die mogelijkheden wel om 
met een gids in de touringcar een prachtige rondrit onder de 
gigantische windmolens te maken en te genieten van de 
omgeving. Eerst wordt u bij familie Renne in het restaurant van 
het belevingscentrum ontvangen met twee kopjes koffie of thee 
met zelf gebakken appeltaart. Hierna volgt de rondrit. Terug 
gekomen bij 11 Beaufort serveert men u een heerlijke koffietafel                                        
met slaatje en zelf gemaakte gehakbal van eigen rundvlees.                                                               
U heeft daarna de gelegenheid het belevingscentrum te 
bekijken en de aldaar gevestigde streekproducten winkel te 
bezoeken. Op de terugweg kan een stop gemaakt worden in 
Urk. 

Vertrektijd:   ± 08.45 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 18.00 
uur                                                                                                                                               
Verzorging:            2 x koffie/thee gebak 
                                          gids, koffietafel met gehaktbal                                                                              
Kosten per persoon € 48,50   

 

 

37. De Orchideeënhoeve  

Vanaf uw opstapplaats rijdt de chauffeur rechtstreeks naar Luttelgeest, voor een bezoek 
aan de Orchideeënhoeve. U wordt ontvangen met twee kopjes koffie of thee met een 
gebakje. Hierna heeft u de gelegenheid te wandelen door de prachtige overdekte 
tropische tuinen, over natuurlijke junglepaden met watervallen, loopbruggen, rotspartijen 
en duizenden soorten bijzondere orchideeën. Of de 
tropische vogels, ondeugende aapjes, kleurrijke lori’s, 
mysterieuze reptielen en prachtige kooikarpers te bekijken. 
Een hoogtepunt is de ‘zwevende’ bloementuin, een 
sprookjesachtige bloemenwereld waar duizenden kleurrijke 
bloeiers een oneindige wolk boven het hoofd vormen. 
Zittend op gezellige zitjes of romantische bankjes kunt u 
hiervan genieten. In het 



 

restaurant wordt voor de lunch een koffietafel met kroket geserveerd. Natuurlijk heeft u 
hierna nog voldoende tijd de geweldige attracties van de Orchideeënhoeve te bekijken of 
in de sfeervolle winkel een orchidee te kopen. 
 

Vertrektijd:   ± 08.45 uur 
                                                                                                                                                                                          
Thuiskomst:  ± 17.30 uur                                                   Verzorging: 
           2 x koffie/thee gebak 
                                          entree,                                                                                                 
koffietafel met kroket                                    Kosten per persoon € 57,00 
   

Drenthe  

38. 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 vind je heuvels, waaronder de Hondsrug. 
Ook vind je in de provincie vele riviertjes en beekjes. In Drenthe 
zijn drie nationale natuurgebieden: Park Drents-Friese Wold, 
Park Dwingelderveld en 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 en natuurlijk Bartje 
! (alles 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 een koffietafel aangeboden 

Vertrektijd:   ± 08.45 uur                                    
Thuiskomst:  ± 18.30                                                                                                                                            
Verzorging:            2 x koffie/thee gebak                                                                                                                    
                                         koffietafel met kroket  
Kosten per persoon €  52,00   

 

 

                                                                                                                                                                        

39. Met de smalspoortrein door het Drentse veengebied 

In 1850 werd door enkele Amsterdammers een maatschappij opgericht met als doel het 
ontginnen van de hoogveengebieden in het zuiden van de gemeente Emmen. Zo ook het 
veennatuurgebied waar nu het Smalspoormuseum is gevestigd en dit veennatuurgebied 
kreeg toen de naam het “Amsterdamsche veld”.                                                                             
De rondrit met de smalspoortrein, die start vanaf het perron bij het museumgebouw, leidt u 
langs een turfstrooiselfabriek, maar ook langs een ander rijksmonument op het 
museumterrein, de viersporig smalspoorremise uit 1910, de enige overgebleven in 
Nederland. Het tracé van de rondritbaan loopt door een prachtig 

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
https://wikikids.nl/index.php?title=Nationaal_Park_Dwingelderveld&action=edit&redlink=1


 

natuurgebied, dat door zijn grote verscheidenheid aan flora aan fauna, met meer dan 70 
soorten vogels, een bijzondere biotoop genoemd mag worden. Het gebied is onderdeel 
van Geopark de Hondsrug, dat sinds 2015 de status heeft van UNESCO Global Geopark. 
Vanaf uw opstapplaats onderweg naar Drenthe wordt er een stop gemaakt in de omgeving 
van Nunspeet voor twee kopjes koffie of thee met gebak. Rond lunchtijd arriveert u in het 
plaatsje Erica, bij het smalspoormuseum. U krijgt een lunchbuffet aangeboden met soep 
van de dag, diverse broodsoorten, verschillende soorten vleesbeleg, kaas, een gehaktbal 
en diverse soorten dranken o.a. melk, karnemelk, koffie of thee.                                                         
Na deze uitgebreide lunch volgt de rondrit met een bezichtiging in de turfstrooiselfabriek. 

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                        
Thuiskomst:  ± 19.00 uur                                                       
Verzorging:            2 x koffie/thee gebak                                                        
                                         koffietafelbuffet met soep 
                gehaktbal, entree                           
Kosten per persoon €  63,00 
 

40. Een middag gezelligheid bij boerin Agnes                            

Boerin Agnes, bekend van het televisieprogramma Boer Zoekt Vrouw, woont met haar 

gezin sinds 2015 op een boerderij in Gasselternijveen, een dorpje aan de rand van de  

Drentse Veenkoloniën. Ze laat u graag kennismaken met haar boerderij waar niet 

alleen vee wordt gehouden maar ook roomadvocaat wordt gemaakt. Agnes ontvangt u 

met koffie of thee en wat lekkers waarna u een korte presentatie krijgt, gevolgd door een 

rondleiding. Natuurlijk laat ze u advocaat proeven en kan het ook gekocht worden.                                                                                                   

Neem uw melkfles mee! Via een echte ‘melktapper’ kunt u verse melk rechtstreeks van de 

koe kopen. Niemand zal u zo enthousiast over het boerenleven kunnen vertellen, haar 

belevenissen tijdens de tv opnames en het leven als bekende Nederlander.                                   

Vanaf de opstapplaatsen rijdt de chauffeur rechtstreeks naar de omgeving van Zwolle 

waar u in een restaurant twee kopjes koffie of thee met een gebakje krijgt aangeboden. 

Via een mooie route door Overijssel en het Drentse landschap arriveert u in het plaatsje 

Dwingeloo. In restaurant het Hof van Dwingeloo krijgt u een koffietafel met soep en een 

kroket aangeboden. Via Beilen, Borger gaat de route naar de boerderij van boerin Agnes 

en haar gezin. 

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 19.00 uur                                                                                                                                               
Verzorging:   2 x koffie/thee gebak                                                             
                                         Koffietafel met kroket  
                en soep  bezoek boerin                                                                                            
Kosten per persoon: €  65,00  
 

41.  De Proefkolonie Frederiksoord                                                                                     



 

Eind 1818 staan er in het Drentse Frederiksoord 52 boerderijtjes klaar om arme  
stedelingen te ontvangen. Hier kunnen ze op werk en onderdak rekenen. De kinderen 
gaan er verplicht naar school en er is een eigen ziekenfonds. Er komen kerken, winkels, 
scholen en zelfs rustoorden.                                                                                                                  
Dit is een uniek stukje Nederlandse geschiedenis dat 
lang niet iedereen kent. In dit museum is o.a. een stuk 
achterbuurt uit de grote stad nagebouwd, is een 
prachtige filmprojectie op meerder schermen te zien 
over het leven in de koloniën indertijd en kun je met 
de kolonietram een mooie rondrit maken.                                                                                                  
Deze tramrit voert o.a. langs de oude koloniehuisjes, 
het koloniekerkje, de Bosbouwschool, Huis 
Westerbeek, het Postkantoor en Logement. De tour 
door de omgeving duurt ongeveer een uur en wordt 
begeleid door een gids. 
                                                                                                                                          
De Koloniën van Weldadigheid zijn sinds 2021 UNESCO Werelderfgoed. 
Vanaf uw opstapplaats stopt de chauffeur in de omgeving van Harderwijk om in een 
restaurant twee kopjes koffie of thee met gebak te gebruiken. 
 
Aangekomen bij de Proefkolonie Frederiksoord wordt u ontvangen met een twaalf uurtje 
lunch bestaande uit een kopje soep, een snee koloniebrood met kroket en één met ham 
en kaas met een kopje koffie, thee, melk of jus d’orange.  
Hierna voegt een gids zich bij uw groep voor de rondleiding door het museum. Als 
afsluiting maakt u de rondrit met de kolonietram. 

 

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                 
Thuiskomst:  ± 18.30 uur                                                                                                                                               
Verzorging:            2  x koffie/thee gebak                                                                                                                                                                                                          
                                         twaalfuurtje  
Kosten per persoon €  58,00   
                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Friesland  



 

42. 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 €   52,00 

 

 

43. Het eerste Friese schaatsmuseum met de complete  
         geschiedenis van de Friese Elfstedentocht   

 
In een karakteristiek pand in het pittoreske Hindeloopen is het al even karakteristieke  
Eerste Friese Schaatsmuseum gevestigd. Klein gestart in 1983, maar inmiddels mag het 
zich het grootste museum noemen op schaatsgebied. Het Schaatsmuseum bezit niet 
alleen de grootste collectie schaatsen en sleeën ter wereld, ook de complete geschiedenis 
van de Elfstedentocht is hier te bewonderen en de Hindelooper schilderkunst met 
klederdrachten. Een unieke combinatie onder één dak.  
Op de heenreis wordt gestopt in Den Oever waar u bij een restaurant twee kopjes koffie of 
thee met een gebakje krijgt aangeboden. Via de afsluitdijk wordt Friesland bereikt en rijdt 
de chauffeur richting Hindeloopen naar het schaatsmuseum. 
In het restaurant van het museum serveert men u een 
koffietafel met kroket. Hierna heeft u de gelegenheid 
het museum te bekijken. 

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 18.30 uur                                                                                                                                               
Verzorging:            2 x koffie/thee gebak                                                
                                         koffietafel met kroket 
                                           entree                                             
Kosten per persoon €  59,00  
 

 
 

 

44. Varen vanaf het Friese Earnewâld 



 

Gelegen in het prachtige Nationaal Park ‘De Alde Feanen” in Earnewâld is rondvaartbedrijf 
Princenhof gevestigd. Hiervandaan vaart u met uw groep ruim drie uur door het prachtige 
gebied. Tijdens de vaart serveert men u een driegangen schippersdiner bestaande uit 
soep van de dag, een kipschnitzel met sla, een warme groente, aardappelgarnituur en een 
ijsje toe. Op de heenreis richting Friesland wordt er een 
stop gemaakt bij restaurant ‘de Goede Aanloop’ in 
Tollebeek voor twee kopjes koffie of thee met een 
gebakje. Hierna rijdt de chauffeur richting Earnewâld en 
scheept u in voor de vaartocht op één van de mooie 
schepen van rederij Princenhof. Terwijl u geniet van het 
diner vaart u langs de prachtige Friese gebieden en 
pittoreske plaatsjes. Aan het einde van de vaartocht, 
voor het aanmeren serveert men u nog een kopje koffie 
of thee met Fries oranjekoek. 

 

Vertrektijd:   ± 08.30 uur                                                                                                                                                                                           
Thuiskomst:  ± 18.30 uur                                                                                                                                               
Verzorging:            2 x koffie/thee gebak                                                                      
                                          rondvaart, diner       
                                          1 x koffie/thee met koek                                                                                                                                                                                                          
Kosten per persoon €  69,00  

 
 

 


