50-plus
Oskam Reizen

Voorjaar 2022
We mogen weer op pad!
U kunt zich telefonisch opgeven via telefoonnummer:

O252 – 672727
Graag van maandag t.m. vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur.
Wij noteren uw naam, adres, telefoonnummer en uw opstapplaats.
Graag uw juiste opstapplaats doorgeven. Wij maken naar aanleiding van die
keuze de ophaalroute van de touringcar(s).

Oskam Reizen,
Bramerveld 36
2151 AC Nieuw Vennep

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

Datum:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dinsdag
15-2-2022
Donderdag
17-2-2022
Dinsdag
1-3-2022
Vrijdag
25-3-2022
Donderdag
7-4-2022
Donderdag
14-4-2022

Dagtocht:

Kosten:

De Veluwe

€ 52.00 pp

De Veluwe

€ 52.00 pp

Een prachtige rit en een gezellige
muziekmiddag

€ 61.00 pp

Varen met partyschip ‘Domani’

€ 63.00 pp

Een rondje polder met ‘Paas’ bingo

€ 59.00 pp

Een rondje polder met ‘Paas’ bingo

€ 59.00 pp

7.

Donderdag
28-4-2022

‘Ambachtelijk’ Gouda met een
rondtour Wassenaar

€ 72.00 pp

8.

Dinsdag
3-5-2022

‘Ambachtelijk’ Gouda met een
rondtour Wassenaar

€ 72.00 pp

9.
10.

1.

Maandag
9-5-2022
Zondag
4-9-2022
Donderdag
12-5-2022

Een dagje na Moederdag!!
Zeg het met bloemen!!!!!
Dahlia corso in Zundert

€ 53.00 pp
€ 79.00 pp
€ 115.00 pp

Musical Aladdin

Beste mensen van Oskam Vijftig Plus
Een bijzonder jaar 2022. We mogen weer! We zijn benieuwd hoe het met u is,
alles goed, uw gezondheid?
U kunt zich opgeven via telefoonnummer:

0252-672727

De dagtocht kunt u contant betalen in de touringcar, in een enveloppe met uw
naam en adres erop vermeld. Betaalt u voor meerdere reizigers, wilt u die namen
ook op de enveloppe vermelden? Eventueel met adres voor het toesturen van de
nieuwe folder.
Wilt u de dagtocht via de bank betalen dan graag op rekening

NL78 INGB 0000 427841 t.n.v.

Oskam Reizen

Als u door één of andere oorzaak moet annuleren krijgt u het bedrag
teruggestort, mits telefonisch bij ons is geannuleerd.
Bij annulering op de dag zelf of de avond daarvoor zijn wij soms genoodzaakt u
een factuur te sturen van eventuele doorberekende kosten van bv een entree of
restaurant.

Voor dagtochten naar een musicals, show of dergelijk gelden andere
voorwaarden in verband met de reeds betaalde entreekaarten, zie daarvoor de
vermelding bij de dagtocht.

U kunt zich telefonisch opgeven via telefoonnummer:

O252 – 672727
Wij noteren uw naam, adres, telefoonnummer en uw opstapplaats.
Graag uw juiste opstapplaats, zie achterzijde van dit boekje, doorgeven. Wij maken naar
aanleiding van die keuze de ophaalroute van de touringcar(s). De deelnemerslijst met uw
opstaptijd krijgt u ongeveer één week van te voren opgestuurd.

1. De Veluwe (we mogen weer!)
Incl. 2 x koffie/thee gebak, pannenkoekenmaaltijd, rondtour met gids, koffie met lekkers

Dinsdag 15 februari 2022
Vertrektijd tussen 08.00 en 09.00 uur.

Kosten per persoon: € 52,00
Thuiskomst tussen 18.00 en 19.00 uur

Vanaf de opstapplaatsen rijden we naar restaurant de Weistaar in
Maarsbergen. Een kopje koffie of thee met een gebakje krijgt u aangeboden.
Na het tweede kopje heeft u even de gelegenheid het in het restaurant
gevestigde mini-museum met indrukken van vroeger o.a. kaas en boter
maken, klederdracht, te bekijken of iets te kopen in het landwinkeltje.
Vervolgens rijdt de chauffeur richting Hoog Soeren (op de Veluwe). In het
prachtige bos- en heidegebied van Hoog-Soeren in de gemeente Apeldoorn
ligt het sfeervolle pannenkoekenrestaurant ‘Berg en Dal’ dat helemaal is ingericht met hout- en
wildversieringen. In restaurant Berg en Dal serveert men u een pannenkoekenmaaltijd bestaande uit
soep naar keuze vooraf, een pannenkoek appel, spek of naturel en een ijsje toe. Na deze maaltijd
neemt de gids u mee voor een rondtour over de Veluwe. Bij terugkomst in het restaurant serveert
men u nog een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij.
Voor deze dag geldt de opstaproute: Hoofddorp, Nieuw Vennep, Hillegom, Heemstede,
Haarlem, Laan van Angers en Haarlem, Briandlaan. Overige opstapplaatsen in overleg.
Graag na het toesturen van uw opstaplijst eventuele diëten bv vegetarisch, suikervrij etc. doorgeven.
Op de dag van de dagtocht kunnen deze diëten niet altijd meer geregeld worden.

2. De Veluwe (we mogen weer!)
Incl. 2 x koffie/thee gebak, pannenkoekenmaaltijd, rondtour met gids, koffie met lekkers

Donderdag 17 februari 2022

Kosten per persoon: €

Vertrektijd tussen 08.00 en 09.00 uur.

Thuiskomst tussen 18.00 en 19.00 uur

52,00

Vanaf de opstapplaatsen rijden we naar restaurant de Weistaar in Maarsbergen. Een kopje koffie of
thee met een gebakje krijgt u aangeboden. Na het tweede kopje heeft u even
de gelegenheid in het restaurant gevestigde mini-museum met indrukken
van vroeger o.a. kaas en boter maken, klederdracht, te bekijken of iets te
kopen in het landwinkeltje. Vervolgens rijdt de chauffeur richting Hoog
Soeren (op de Veluwe) In het prachtige bos- en heidegebied van HoogSoeren in de gemeente Apeldoorn ligt het sfeervolle
pannenkoekenrestaurant ‘Berg en Dal’ dat helemaal is ingericht met hout- en
wildversieringen. In restaurant Berg en Dal serveert men u een pannenkoekenmaaltijd bestaande uit

soep naar keuze vooraf, een pannenkoek met appel, spek of naturel en een ijsje toe. Na deze
maaltijd neemt de gids u mee voor een rondtour over de Veluwe. Bij terugkomst in het restaurant
serveert men u nog een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij.
Voor deze dag geldt de opstaproute: Haarlem, Oosten de Bruinstraat, Rijksstraatweg,
Schoterweg, Marsmanplein, Prins Bernhardlaan, Briandlaan Overige opstapplaatsen in
overleg.
Graag na het toesturen van uw opstaplijst eventuele diëten bv vegetarisch, suikervrij etc. doorgeven.
Op de dag van de dagtocht kunnen deze diëten niet altijd meer geregeld worden.

2. Een prachtige rit en een gezellige muziekmiddag
Incl. 2 x koffie/thee met gebak, schnitzelmaaltijd met ijsje toe, kopje koffie of thee

Dinsdag 1 maart 2022
Vertrektijd rond 09.00 uur.

Kosten per persoon: € 61,00
Thuiskomst rond 18.00 uur

Vanaf de opstapplaatsen rijden we naar het plaatsje Houten. In restaurant de Engel krijgt u een kopje
koffie of thee met een gebakje aangeboden. Na het tweede kopje rijdt de chauffeur via een mooie
route naar het plaatsje Haastrecht. In restaurant cq theater Concordia aldaar serveert men u een
schnitzelmaaltijd (geen soep vooraf). 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. U hoort geen orkestbanden maar echte instrumenten:
gitaren, mondharmonica, ukelele, banjo, mandoline, keyboard en Hawaiiangitaar.
In de pauze serveert men u een heerlijk ijsje. Na de tweede ronde muziek
krijgt u nog een kopje koffie of thee aangeboden en brengt de chauffeur u
weer terug naar uw opstapplaatsen.
Graag na het toesturen van uw opstaplijst eventuele diëten bv vegetarisch,
suikervrij etc. doorgeven. Op de dag van de dagtocht kunnen deze diëten niet altijd meer geregeld
worden.

3. Varen met partyschip ‘Domani’
Incl. 2 x koffie/thee gebak, drie uur varen met lunch aan boord en als afsluiting aan
boord een kopje koffie of thee met cake.

Vrijdag 25 maart 2022
Vertrektijd rond 09.00 uur.

Kosten per persoon: € 63,00
Thuiskomst rond 18.00 uur

Vanaf de opstapplaatsen rijden we naar restaurant Onder de Pannen in
Leerbroek. U krijgt 2 kopjes koffie of thee met een heerlijk gebakje
geserveerd. Via een mooie route brengt de chauffeur u naar Vianen voor
een prachtige drie uur durende rondvaart, ‘De vijf 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 koffie, thee of
melk.
Voordat we de boot verlaten serveert men u nog een kopje koffie of thee met een plakje cake. Graag
na het toesturen van uw opstaplijst eventuele diëten bv vegetarisch, suikervrij etc. doorgeven. Op de
dag van de dagtocht kunnen deze diëten niet altijd meer geregeld worden.

4. Een rondje (bloembollen) polder met ‘Paas’ bingo.
Incl. 2 x koffie/thee met taart, diner, bingo in paassfeer, koffie met lekkers

Donderdag 7 april 2022
Vertrektijd tussen 08.00 en 09.00 uur.

Kosten per persoon: € 59,00
Thuiskomst tussen 18.00 en 19.00 uur

Vanaf de opstapplaatsen rijden we naar de Oostvaardersplassen, in het restaurant aldaar serveert
men u twee kopjes koffie of thee met zelfgebakken taart. U heeft een mooi uitzicht over de
Oostvaarderplassen. Via een mooie route in de polder, waar de bollenvelden
waarschijnlijk al in bloei zullen staan, rijdt de chauffeur richting restaurant de
Strandhoeve in Baarlo. U krijgt een heerlijk diner geserveerd. Na het diner
worden de tafels leeggeruimd en spelen we een aantal ronden bingo met
prijsjes in ‘paassfeer’. Voor vertrek serveert het restaurant u nog een kopje
koffie of thee met lekkers.
Voor deze dag geldt de opstaproute: Haarlem, Oosten de Bruinstraat, Rijksstraatweg,
Reviusstraat, Schoterweg, Marsmanplein, Prins Bernhardlaan, Briandlaan. Overige
opstapplaatsen in overleg.
Graag na het toesturen van uw opstaplijst eventuele diëten bv vegetarisch, suikervrij etc. doorgeven.
Op de dag van de dagtocht kunnen deze diëten niet altijd meer geregeld worden.

5. Een rondje polder met ‘Paas’ bingo.
Incl. 2 x koffie/thee met taart, diner, bingo in paassfeer, koffie met lekkers

Donderdag 14 april 2022
Vertrektijd tussen 08.00 en 09.00 uur.

Kosten per persoon: € 59,00
Thuiskomst tussen 18.00 en 19.00 uur

Vanaf de opstapplaatsen rijden we naar de Oostvaardersplassen, in het restaurant
aldaar serveert men u twee kopjes koffie of thee met eigen gemaakte taart. U heeft
een mooi uitzicht over de Oostvaarderplassen. Via een mooie route in de polder,
waar de bollenvelden waarschijnlijk al in bloei zullen staan, rijdt de chauffeur richting
restaurant de Strandhoeve in Baarlo. U krijgt een heerlijk diner geserveerd. Na het
diner worden de tafels leeggeruimd en spelen we een aantal ronden bingo met
prijsjes in ‘paassfeer’. Voor vertrek serveert het restaurant u nog een kopje koffie of thee met
lekkers.Voor deze dag geldt de opstaproute: Hoofddorp, Nieuw Vennep, Hillegom, Heemstede,
Haarlem, Laan van Angers en Haarlem, Briandlaan. Overige opstapplaatsen in overleg.
Graag na het toesturen van uw opstaplijst eventuele diëten bv vegetarisch, suikervrij etc. doorgeven.
Op de dag van de dagtocht kunnen deze diëten niet altijd meer geregeld worden.

7. ‘Ambachtelijk’ Gouda met een rondtour Wassenaar
Incl. 2 x koffie/thee met stroopwafel, diner, rondtour in paardentram

Donderdag 28 april 2022
Vertrektijd tussen 08.00 en 09.00 uur.

Kosten per persoon: € 72,00
Thuiskomst rond 18.00 uur

Vanaf de opstapplaatsen rijden we naar ‘Ambachtelijk Gouda’ in Gouda. In het gebouw bevindt zich
een restaurant waar u twee kopjes koffie of thee met een Goudse
Siroopwafel geserveerd krijgt. Tevens heeft men in het gebouw zes
oude trapgevelhuisjes van rond 1800 nagebootst. U krijgt daarin een
beeld van zes typisch Goudse ambachten, o.a. het maken van
siroopwafels, Goudse pijpen, Gouds aardewerk en bier. Dit doen ze
door middel van origineel beeldmateriaal en originele attributen van het
ambacht. Uiteraard kan men van elk ambacht producten kopen en
sommige zelfs proeven!

Na deze bezichtiging rijdt de chauffeur naar Wassenaar. In restaurant ‘de Baron’ in Wassenaar krijgt
u een drie-gangen diner aangeboden. Na de maaltijd staat een paardentram van een stoeterij uit
Wassenaar bij het restaurant te wachten. We maken met deze Jan Plezier een rondtour door de
prachtige omgeving van Wassenaar.
Terug gekomen serveren we op de terug weg nog een heerlijk …………. in de touringcar om weer
een beetje warm te worden.
Voor deze dag geldt de opstaproute: Hoofddorp, Nieuw Vennep, Hillegom, Heemstede,
Haarlem, Laan van Angers en Haarlem, Briandlaan. Overige opstapplaatsen in overleg.
Graag na het toesturen van uw opstaplijst eventuele diëten bv vegetarisch, suikervrij etc. doorgeven.
Op de dag van de dagtocht kunnen deze diëten niet altijd meer geregeld worden.

8. ‘Ambachtelijk’ Gouda met een rondtour Wassenaar
Incl. 2 x koffie/thee met stroopwafel, diner, rondtour in paardentram

Dinsdag 3 mei 2022
Vertrektijd tussen 08.00 en 09.00 uur.
Zie omschrijving nummer 7.

Kosten per persoon: € 72,00
Thuiskomst rond 18.00 uur

Voor deze dag geldt de opstaproute: Haarlem, Oosten de
Bruinstraat, Rijksstraatweg, Reviusstraat, Schoterweg,
Marsmanplein, Prins Bernhardlaan, Briandlaan. Overige
opstapplaatsen in overleg.

9. Dagje na Moederdag!!!! Zeg het met bloemen!!!!
Incl. 2 x koffie/thee met gebak, entree Tulpentuin, diner, 1 x koffie/thee met appelgebak
Maandag 9 mei 2022
Kosten per persoon: € 53,00
Vertrektijd rond 09.00 uur.
Thuiskomst rond 18.00 uur
Op zondag druk gehad met Moederdag! Of heerlijk een dagje uit ! Laat u deze
dag verwennen. We maken er een vrouwen ‘bloembollendag’ van voor een
speciale prijs. ( De mannen mogen ook mee!)
In Hillegom is een speciale bloembollentuin genaamd The Tulip Barn. Het is
een volledig nieuwe bloemenbeleving voor jong en oud. Midden tussen de
bloemenvelden in Hillegom geniet je vanaf 1 april t/m zondag 15 mei van
de unieke tuin, waarin u niet veel hoeft te lopen maar wel kunt genieten en
foto’s kunt maken van de maar liefst 400.000 kleurrijke tulpen. Ook is er een authentieke
bloemenkas die omgebouwd is tot een sfeervolle horecagelegenheid. In deze kas drinken we twee
kopjes koffie of thee met iets lekkers erbij.
Op zoek naar bollenvelden rijden we naar de kop van Noord-Holland. Bij restaurant Stam in Wognum
wordt een driegangendiner geserveerd. Later in de middag drinken we nog een kopje koffie of thee
bij Brasserie Bianca in Oterleek, uiteraard met zelfgebakken appeltaart. Hierna rijden we via een
mooie route terug naar uw opstapplaatsen.

Het nieuwe ‘gele boekje’ met dagtochten vanaf mei sturen wij u eind
april. Wilt u in de toekomst een boekje gestuurd? Bel ons dan noteren
wij uw gegevens.

10.

Dahlia corso in Zundert.

Incl. 2 x koffie/thee met gebak, lunchpakket, entreeticket en besproken tribuneplaatsen,
koffie/thee met lekkers terugweg in touringcar

zondag 4 september 2022
Vertrektijd tussen 08.00 en 09.00 uur.

Kosten per persoon: € 79,00
Thuiskomst afhankelijk duur van de optocht
tussen 19.00 en 20.00 uur

Het dahlia corso van Zundert is het grootste corso van de wereld. Het is louter vrijwilligerswerk.
Twintig buurtschappen strijden met elkaar om de mooiste wagen te bouwen, ter beoordeling van een
vakkundige jury. En dat al meer dan tachtig jaar. Met uitzondering
van de laatste ‘Corona’ jaren.
De wagens zijn reusachtig. Negen meter hoog en negentien meter
lang. In 1989 zijn de maximale afmetingen vastgesteld.
Wij hebben zitplaatsen in optie kunnen nemen voor besproken
tribune plaatsen. De stoet passeert onze tribune twee maal. De
informatie over de tocht en de prijsuitreiking horen we via
speakers.
De corso begint om 13.30 uur. Wij zullen er voor zorgen op tijd
aanwezig te zijn zodat u voldoende tijd heeft bij de tribune te komen. Toiletten zijn aanwezig, ook
diverse kramen om iets te eten of drinken te kopen. Wij geven u een tas mee met een lunchpakket
bestaande uit een broodje kaas, een broodje ham, een krentenbol, pakjes drinken en een stukje fruit.
Graag na het toesturen van uw opstaplijst eventuele diëten bv vegetarisch, suikervrij etc. doorgeven.
Speciaal voor deze dagtocht bv het niet gebruiken van boter op uw broodjes, liever geen kaas of
ham! Op de dag van de dagtocht kunnen deze diëten niet altijd meer geregeld worden.
Vanaf uw opstapplaats rijden we naar Leerbroek. In restaurant ‘Onder de Pannen’ krijgt u twee
kopjes koffie of thee met een heerlijk gebakje aangeboden. Hierna rijden we rechtstreeks naar
Zundert. Tot hoe laat de corso duurt en hoe laat u thuis bent kunnen we helaas niet met zekerheid
zeggen; de stoet kan soms enig oponthoud hebben. Op de terugweg in de touringcar serveren wij
nog een warm kopje koffie of thee met lekkers of een drankje!

Musicals
Ook dit jaar hopen we weer diverse musicals en theatervoorstellingen te bezoeken. Heeft u een wens
geeft u het a.u.b. door wie weet kunnen we het voor meerderen organiseren.

Donderdag 12 mei 2022
Vertrektijd rond 18.00 uur.

Kosten per persoon: € 115,00
Thuiskomst rond 24.00 uur

1. Disney’s Aladdin in theater Afas in Scheveningen
Incl. 1e rang tickets, inclusief koffie voor de voorstelling en
een drankje met hapje in de pauze en drankjes met …. op de
terugweg
Bent u klaar voor het wereldberoemde verhaal uit Duizend-eneen-nacht? Kom dan naar Disney ’s ALADDIN in het AFAS
Circustheater Scheveningen. De grote Broadway-musical over de
charmante straatdief Aladdin en de prachtige prinses Yasmin is al jaren een daverend succes in
internationale theaters. Een wervelende show vol humor, kleurrijke kostuums en special effecten die
de harten gaat stelen van het Nederlandse publiek.
Spring op het vliegende tapijt en ga mee met Aladdin op avontuur in een heel nieuwe wereld. Het
wordt een rit om nooit te vergeten. In een duizelingwekkend tempo wordt u meegenomen in het overweldigende verhaal over romantiek, vriendschap en verraad.
We bestellen voor u 1e rang tickets inclusief een kopje koffie vooraf in het theater en een drankje met
hapje in de pauze. De kosten van de tickets zijn best hoog echter het is een prachtige musical in een
mooi theater. Na afloop brengen wij u zoals u van ons gewend bent in Haarlem, Hoofddorp, Nieuw

Vennep thuis zodat u niet in het donker naar huis hoeft te lopen. Dat kost tijd maar we maken het gezellig met een drankje en een hapje in de touringcar.

Opstapplaatsen Vijftig plus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nieuw Vennep, Westerdreef bij de Westerkim.
Hoofddorp, Burg van Stamplein, bij bushalte.
Hoofddorp, Brievenbus, bij busbaan, Marga Klompésingel
Hillegom, Groot Veenenburg
Heemstede, de Dreef, bushalte Bibliotheek
In overleg

Haarlem

13.

Rijksstraatweg, bushalte, Reviusstraat
Oosten de Bruijnstraat 60, het Trefpunt
Rijksstraatweg, bushalte Reviusstraat
Rijksstraatweg, bushalte Marsmanplein
Schoterweg, Bushalte t.h.v. Pijnboomstraat
Prins Bernhardlaan, bushalte Jac. v. Looystraat
Briandlaan 39, bushalte Nieuw Meerwijk

14.
15.

Laan van Angers, bushalte Londenstraat
Laan van Angers, bushalte Kopenhagenstraat

16.

In overleg

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Oskam Reizen,
Bramerveld 36
2151 AC Nieuw Vennep

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

