♣

♠
klaverjasreizen

2021
Heeft u nog geen meerdaagse
klaverjasfolder gekregen?
Laat het ons weten, dan sturen we het u toe.
Bel 0252-672727

Beste mensen van Oskam Klaverjasreizen.
Wij willen u hartelijk danken voor alle lieve berichten, bloemen en
kerstkaartjes die u ons stuurde in deze nare tijd. Het steunt ons geweldig.
Wij hopen dat het goed met u gaat en wensen u veel gezondheid toe, nu en
in het nieuwe jaar. Helaas zijn de reizen in 2020, met uitzondering van de
reis naar Lunteren, niet doorgegaan. Alle aanbetalingen hebben wij
teruggestort. Mocht dit bij uw betaling niet goed zijn gegaan, neem dan
graag contact met ons op. In dat geval corrigeren wij dit alsnog.
Minister-president Rutte raadde ons aan: Boek geen reizen tot midden
maart. Daarom organiseren wij in april weer twee klaverjasdagtochten. U
kunt zich vanaf 18 januari opgeven. Wij noteren uw deelname, maar u
krijgt voor deze dagtocht(en) pas een opstaplijst wanneer wij zeker weten
dat deze doorgaat. U kunt contant betalen in de touringcar.
De klaverjasreizen kunt u ook vanaf 18 januari boeken. De
bevestiging/factuur van deze reizen ontvangt u echter pas wanneer wij
zeker weten dat deze doorgaan. Wij vragen u om niet vooruit te
betalen, voordat u de bevestiging/factuur van ons heeft ontvangen.

Voorjaarsklaverjasdagtocht
Zaterdag 17 april en maandag 19 april 2021
Voor deze dagtocht wordt u tussen 08.00 en 10.00 uur bij uw opstapplaats opgehaald.
Als u zich heeft opgegeven krijgt u één week voor de dagtocht een opstaplijst met uw
opstaptijd toegestuurd.
De touringcar brengt u naar het plaatsje de Harskamp. In restaurant ‘de Molen’ wordt u
ontvangen met twee kopjes koffie en een gebakje. Hierna kaart u 1 ronde
(Amsterdams). Het klaverjassen wordt onderbroken voor een heerlijk driegangendiner. Na deze maaltijd kaart u nog twee ronden, waarna de punten worden
geteld. Voordat de prijswinnaars bekend worden gemaakt, serveert het restaurant u
een kopje koffie met iets ‘lekkers’. Natuurlijk zijn er tijdens deze dagtocht weer de
echte ‘Oskam Prijsjes’ te winnen en een aantal hoofdprijzen in de vorm van
tegoedbonnen voor uw volgende reis of dagtocht. Na de prijsuitreiking brengen de
touringcars u terug naar de diverse opstapplaatsen.

Wij bieden u deze dagtocht aan voor:
Met eigen vervoer:

€ 55,00 p.p.
€ 50,00 p.p.

Wij noteren uw deelname, maar u krijgt voor deze dagtocht(en) pas een
opstaplijst wanneer wij zeker weten dat het doorgaat. U kunt contant
betalen in de touringcar.

Met vriendelijke groeten,
Ton en José Oskam

Opstapplaatsen
U kunt de door u gewenste opstapplaats bij reservering opgeven.

Plaats:

Straat:

Amersfoort
Amstelveen
Amsterdam Osdorp
Baarn
Badhoevedorp
Diemen
Haarlem
Heemskerk
Hillegom
Hoofddorp
Nieuw-Vennep
Nijkerk
Ouderkerk a/d Amstel
Purmerend
Soest
Uithoorn

Station NS, halte touringcars
Bushalte Keizer Karelweg/Heemraadschaplaan
Bushalte voor de Meervaart
Station NS
Winkelcentrum, bushalte Albert Heijn
Station NS
Briandlaan
M. van Heemskerckstraat, voormalig postkantoor
Groot Veenenburg en Zomerzorg
Burgermeester van Stamplein
Westerdreef, bushalte Westerkim
Station NS
Bushalte Burgermeester Stramanweg
Beatrixplein
Dalplein
Busstation

Andere opstapplaatsen in overleg

Vanaf 18 januari kunt u boeken op telefoonnummer:

0252-672727

Oskam Reizen
Bramerveld 36
2151 LC Nieuw Vennep

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

Midland Oskam Tours
Wij willen in de toekomst graag mooie reizen blijven organiseren zoals u
van ons gewend bent. In 2020 hebben wij daarom besloten om de krachten
te bundelen met Midland Tours. Midland bestaat uit een jong team van
ervaren chauffeurs, dat met veel zorg en enthousiasme reizen en
dagtochten organiseert. Wij zullen gaan samenwerken onder de naam
Midland Oskam Tours. Hoewel wij onder een andere naam gaan werken,
verandert er niets voor u. U krijgt er alleen leuke chauffeurs en reisleiders
bij!
U ontvangt nu de reisfolder van Midland Oskam Tours en de bekende folder
van Oskam Reizen met daarin twee klaverjasdagtochten voor april. Als de
coronamaatregelen het weer toelaten, sturen wij halverwege het jaar
nogmaals een folder klaverjasdagtochten voor de rest van het jaar 2021.
Wanneer u in de toekomst geen programma meer wilt ontvangen van
Midland Oskam Tours, laat het ons dan weten.

Het team van Midland Oskam Tours. v.l.n.r.: Christa Arends, Diana Rademakers, Gijs Beijers,
Ton Oskam, Yvonne Harte, José Oskam-Koningen, Roel Arends

