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

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij onze voorjaarsfolder 2021 waarin wij een aantal speciale dagtochten voor u
geselecteerd hebben.
De prijs voor de dagtochten geldt voor minimaal 35 personen per touringcar.
Boven de 40 personen geven wij één persoon vrij, boven de 45 personen twee.
Onder de 35 personen berekenen wij Euro 23,00 per lege zitplaats.
Heeft uw groep tot 38 personen dan maken wij gebruik van onze kleine touringcar.
Heeft u een kleinere groep dan berekenen wij ook graag de kosten per persoon voor
uw groep.
Wij verzorgen graag een dagtocht voor uw groep. Heeft u al een datum voor een
dagtocht in gedachten maar nog niet de bestemming gekozen, dan kunnen wij alvast
die datum voor u reserveren.
Wilt u een dagtocht voor uw groep samenstellen, kunt u het idee niet vinden in onze
folders, neem gerust contact op, voor advies.
Met vriendelijke groeten,

Ton en José Oskam

Vinkeveense plassen
De Vinkeveense Plassen is een natuur- en watersportgebied in het noordwesten
van de Nederlandse provincie Utrecht, ten noordoosten van het dorp Vinkeveen.
Andere naburige plaatsen zijn Baambrugge, Loenersloot, Waver en Abcoude.
De Vinkeveense Plassen is mede dankzij zijn centrale ligging in de Randstad een
populair watersportgebied en verbonden met de rivier
de Amstel. Ze zijn vanaf de Gouden Eeuw ontstaan
door de winning van turf ten behoeve van Amsterdam.
De huidige langwerpige eilanden zijn legakkers, ze
waren vroeger in gebruik als droogvelden voor de nog
natte turf. Nadat het veen was weggebaggerd bleven er
veenplassen achter, gevormd door de trekgaten die
door afslag van de oevers steeds groter werden. Veel
later werd ook de onderliggende zandlaag hier en daar
weggebaggerd. Dit zand werd gebruikt bij de aanleg van
de A2 en Amsterdam-Zuidoost. Hierdoor bereiken de plassen
een voor Nederland ongekende diepte van 50 meter.
Bij de Vinkeveense plassen is ‘Klinkhamer
Rondvaarten’ gevestigd, en beschikt over een 40
persoons en een 70 persoons rondvaartboot.
Met uitleg van een gids aan boord maakt uw groep een
twee uur durende rondvaart op één van deze boten,
onder het genot van twee kopjes koffie of thee met een
gebakje.
Vanaf uw opstapplaats rijdt de touringcar naar
Vinkeveen. U scheept in op één van de boten van
rederij Klinkhamer voor een rondvaart over de prachtige plassen van 11.00 tot 13.00
uur,
Na de rondvaart rijdt de chauffeur richting restaurant Vallen in Vleuten, voor een
heerlijk drie-gangen diner rollade. Hierna wordt u weer bij de opstapplaats(en) thuis
gebracht.
Vertrek rond 10.00 uur vanaf uw opstapplaats. Thuiskomst circa 16.30 uur.
Wij berekenen voor deze dagtocht, inclusief bovenvermelde verzorging en vervoer

€ 56,00 per persoon
De prijs is gebaseerd op een minimum van 35 personen per touringcar. Boven de 40 personen is één
persoon vrij per touringcar. Boven de 45 personen zijn 2 personen vrij per touringcar. Beneden de 35
personen berekenen wij per touringcar € 23,00 per lege zitplaats t.m. 35.

Struinen door de Peel
De Peel, het gebied waar Toon Kortooms veel over heeft geschreven en heeft
gewoond is een grotendeels afgegraven hoogveengebied op de grens van de
Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg. Het hoogveengebied strekte zich
ongeveer uit van Weert in het zuiden tot Grave in het noorden.
We zijn te gast in Feesterij ’t Lijssels vertier,
gehuisvest in een prachtig karakteristiek pand
uit 1885, in Liessel. De welbekende Brabantse
gemoedelijkheid is van oudsher voelbaar en
dragen zij daar ook graag uit. Men serveert u
een heerlijk diner bestaande uit: soep van de
dag; schnitzel (visfilet is ook mogelijk mits van
te voren de aantallen doorgegeven) 2 soorten
aardappelen; 2 soorten groenten; appelmoes
en chocolademousse met slagroom toe. Na dit heerlijke diner verzorgt het restaurant
een prachtige rondrit van twee uur door De Peel en Deurne, onder begeleiding van
hun eigen reisleider.
In oude geschriften staat Deurne omschreven als ‘een eindeloze moerasvlakte,
alwaar men waarschijnlijk nimmer uit weder zou keren’. Deurne is nu een grote
gemeente, waar men in de naaste omgeving nog veel natuurschoon aantreft. Tijdens
de rondrit vertelt de gids U allerlei wetenswaardigheden over Deurne, De Peel en zijn
bewoners. U komt voor een deel van de route door beschermd natuur- en
dorpsgezicht en gaat over wegen door een schitterend natuurgebied. Na afloop van
de rondrit wordt u in het restaurant nog een kopje koffie of thee met lekkers
aangeboden.
U vertrekt rond 08.30 uur vanaf uw opstapplaats. Op weg naar de Peel stopt de
chauffeur in Rosmalen. In restaurant ‘het wapen van Rosmalen’ serveert men u twee
kopjes koffie of thee met een gebakje. Hierna wordt de rit vervolgt via een mooie
route naar restaurant ’t Lijssels Vertier.
Thuiskomst circa 19.00 uur.
Wij berekenen voor deze dagtocht, inclusief bovenvermelde verzorging en vervoer

€ 53,50 per persoon
Voor een meerprijs is deze dagtocht ook uit te breiden met een bezoek aan het Toon
Kortooms Park en museum, gewijd aan het leven en werk van de streekschrijver
Toon Kortooms. Wij geven u graag advies.
De prijs is gebaseerd op een minimum van 35 personen per touringcar. Boven de 40 personen is één
persoon vrij per touringcar. Boven de 45 personen zijn 2 personen vrij per touringcar. Beneden de 35
personen berekenen wij per touringcar € 23,00 per lege zitplaats t.m. 35.

Natuurlijk …….. tomaat
In het jaar 2000 hebben Alfons en Henriëtte van den
Hoek uit Klein Dongen de tomatenkwekerij Aldo BV
van de ouders van Alfons overgenomen. Eind 2015
zijn ze gestart met het biologisch telen van diverse
groenten.In de kas kweken ze op biologische wijze
verschillende soorten tomaten, komkommers en zijn
enorm gedreven om een eerlijk, heerlijk en kwalitatief
goed product te leveren. Van hun tomaten maken ze sauzen voor de soep en voor
de pasta, ook tomatenjam en chutney. In samenwerking met De Laarhoeve wordt
tomatenketchup en de tomaatjes op zoetzuur (MarieJetjes) gemaakt. De verse en
houdbare producten verkopen ze in hun biologische boerderij winkel.

Om 08.45 uur vertrekt u vanaf uw opstapplaats(en)
naar Klein Dongen. Daar wordt u rond 10.30 hartelijk
welkom geheten door de eigenaren en krijgt u een
kopje koffie of thee met appeltaart aangeboden. Na het
tweede kopje vertelt Henriëtte over hun bedrijf en wordt
u meegenomen voor een rondleiding. Natuurlijk gaat u
ook de heerlijke tomaatjes proeven. Na afloop heeft u nog de gelegenheid iets te
kopen in de winkel.
Tussen de middag geniet u van een heerlijke koffietafel in restaurant ‘De Viersprong’
in Dongen.
In de middaguren bezoekt u Speelgoed en Carnavalsmuseum
‘Op Stelten’ in Oosterhout. Vroeger was er veel leuker speelgoed
dan nu, tenminste dat vindt u, denken wij nadat u het museum in
Oosterhout heeft bezocht. Echt geweldige poppenhuizen,
keukentjes, modeltreintjes, meccano, etc. U beleeft hier weer uw
jeugd in diverse zalen waarvan één het carnaval museum is dat u
voert langs de geschiedenis van het Carnaval in Oosterhout.
Tijdens het bezoek aan dit museum krijgt een kopje koffie of thee
aangeboden.
Wij berekenen voor deze dagtocht, inclusief bovenvermelde
verzorging en vervoer

€ 48,50 per persoon
De prijs is gebaseerd op een minimum van 35 personen per touringcar. Boven de 40 personen is één
persoon vrij per touringcar. Boven de 45 personen zijn 2 personen vrij per touringcar. Beneden de 35
personen berekenen wij per touringcar € 23,00 per lege zitplaats t.m. 35.

Het bijenhuis ………..
De wondere wereld van de honingbij
Beleef in de ochtend de wonderlijke wereld van de
honingbij! In het bijenhuis in Wageningen. Het begint
gelijk met een heerlijke honinglekkernij bij een kop koffie
of thee. De imker vertelt het verhaal over de honingbij,
het imkervak en alle producten die de bijen maken. Na
het tweede kopje kunt u genieten van de rondleiding
door de bijentuin waar allerlei kunstzinnige bijenkasten
en bijenkorven staan. Zelfs kunt u als u dat wilt een
imkerpak aantrekken en de bijen samen met de imker
van dichtbij bekijken.
Na dit bezoek gaat u op weg naar Otterlo, restaurant De Waldhoorn. Het ligt op een
steenworp afstand van Nationaal Park De Hoge Veluwe. Al ruim 200 jaar is De
Waldhoorn een gastvrije boerderij. Wat begon als pleisterplaats voor doortrekkende
reizigers ontwikkelde zich tot veelzijdige ontmoetingsplek
voor liefhebbers van natuur en cultuur. U krijgt een
heerlijke lunchbuffet met o.a. soep, kroket, melk,
karnemelk, sappen, koffie en thee en diverse beleg
geserveerd.
Na afloop van de lunch wordt u uitgenodigd om mee te
gaan met een Veluwse Safari Tocht van één uur. De
Veluwse Safari Express vertrekt vanaf de Waldhoorn en
maakt een mooie tocht van 12 km door het bekende
gebied ‘De Planken Wambuis’ en de Mossel. Het is een
leefgebied van vele wilde paarden en Schotse Hooglanders. Twee Safari wagens
van 35 en 25 personen totaal 60 personen zijn beschikbaar.
Na afloop van de Safaritocht heeft u nog de gelegenheid in het restaurant een
consumptie voor eigen rekening te gebruiken.
Vertrek 08.45 uur; thuiskomst circa 19.00 uur.
Wij berekenen voor deze dagtocht, inclusief bovenvermelde verzorging en vervoer

€ 59,00 per persoon
Voor een meerprijs van Euro 3,50 per persoon kunt u voor uw groep 3 gangen menu
kiezen bestaande uit seizoen soep, huisgemaakte Pannegies (lokaal stoofpotje van
Veluws Rundvlees) op tafel geserveerd, salade, ambachtelijke frietjes, mayonaise en
huisgemaakte aardbeienijs toe.
De prijs is gebaseerd op een minimum van 35 personen per touringcar. Boven de 40 personen is één
persoon vrij per touringcar. Boven de 45 personen zijn 2 personen vrij per touringcar. Beneden de 35
personen berekenen wij per touringcar € 23,00 per lege zitplaats t.m. 35.

Bakkersmolen ………..
Molen de Tijd, een achtkantige graanmolen, en de naastgelegen molenaarswoning
stammen uit 1854. In de loop der jaren zijn
er meerdere gebouwen bijgekomen zoals
een hamermolen in 1896, een graanschuur
in 1920 en een grote hal in 1960. Alle
gebouwen hebben de eigenaren met
behoud van authentieke details en
elementen gerestaureerd tot bakkerij,
bakkerswinkel, chocolaterie, ijssalon, en
horecagedeelte met serre en terras. Al
deze onderdelen lopen vloeiend in elkaar over en vormen samen de Bakkersmolen
van Schuld in Elburg. Bij aankomst bij de molen wordt u hartelijk welkom geheten en
krijgt u twee kopjes koffie of thee met gebak aangeboden. Hierna volgt er een
rondleiding door de prachtige desembakkerij, chocolaterie en ijsmakerij met proeven
van producten. In de molen heeft Bakkerij Schuld iets bedacht voor de groepen die
wat moeilijker ter been zijn. In de molenvoet is een presentatie door de molenaar met
schaalmodel en leuke uitleg over de molen. Uw groep kan hier zitten en ook een film
zien over de molen, gemaakt door de molenaars zelf …………..
Hierna brengt de chauffeur u naar IJsselmuiden. Hier is het bedrijf van Annet en
Richard, Kalter Aardbeien gevestigd. Een moderne duurzame aardbeienkwekerij met
een ruim opgezette boerderijwinkel, waar niet alleen
eigen producten verkocht worden, maar ook groente,
fruit en streekproducten als zuivel, kaas en vlees.
Sinds voorjaar 2015 is de koffiehoek uitgebreid. Er is
mogelijkheid tot het krijgen van een rondleiding en
zelf aardbeien plukken.
Bij Kalter Aardbeien serveert men u een boerenlunch
bestaande uit onbeperkt koffie, thee, melk, aardbeien
sap, huisgemaakt brood, boerenkaas, ham, roomboter, komkommer, tomaatjes,
aardbeienjam en diverse soorten fruit waaronder natuurlijk aardbeien. Hierna volgt
een rondleiding en een film waarna u zelf 250 gram aardbeien kan plukken of u krijgt
het bakje geplukt mee naar huis. Voordat u vertrekt serveert men u nog een kopje
koffie of thee met een saucijzenbroodje.
Vertrek 08.45 uur; thuiskomst circa 18.30 uur.
Wij berekenen voor deze dagtocht, inclusief bovenvermelde verzorging en vervoer

€ 52,- per persoon
De prijs is gebaseerd op een minimum van 35 personen per touringcar. Boven de 40 personen is één
persoon vrij per touringcar. Boven de 45 personen zijn 2 personen vrij per touringcar. Beneden de 35
personen berekenen wij per touringcar € 23,00 per lege zitplaats t.m. 35.

