
Blok Tours busreizen:
Sfeervol, modern,

veilig en toch niet duur!



Voorwoord

Voor u ligt de nieuwe groepsreizen brochure. U vindt hierin een groot aantal uitgewerkte
ideeën voor een dagje uit met uw vereniging, club, bedrijf, familie of in ander groepsverband.

Wanneer een bepaalde reis uit deze brochure u aanspreekt, maar u er toch iets aan zou willen
veranderen voor uw reis, (i.p.v. een koffietafel  een diner of omgekeerd bijvoorbeeld) dan kan
dat natuurlijk. Wij stellen met plezier een groepsreis op maat voor u samen en willen u graag
behulpzaam zijn met een persoonlijk advies.

Touringcarbedrijf en reisorganisatie Blok tours is al meer dan een halve eeuw een vertrouwde
naam in de reiswereld. In al die jaren hebben we een goede reputatie opgebouwd als
betrouwbare reisorganisatie met tevreden passagiers. Service, gastvrijheid en
klantvriendelijkheid zijn dan ook zaken die in ons bedrijf hoog in het vaandel staan. We
beschikken over een modern wagenpark met touringcars met variërende zitplaatsen.
Gemotiveerde, goed opgeleide chauffeurs zullen u tijdens uw reis begeleiden. Wilt u één en
ander bespreken met ons over een bepaalde reis, of om ideeën uit te wisselen, bent u van
harte welkom bij ons op het kantoor te Steenwijk. Desgewenst komen we bij u thuis om tot
een geschikte reis te komen.

Als touringcarbedrijf zijn wij aangesloten bij de vervoersorganisatie Koninklijk Nederlands
Vervoer (KNV-Busvervoer Nederland). Op alle reisovereenkomsten betreffende reizen die in
dit programma worden aangeboden, zijn de algemene vervoer- en reisvoorwaarden van KNV-
Busvervoer Nederland van toepassing (op uw verzoek worden deze voorwaarden u kosteloos
toegezonden).

Met gastvrije groeten, en graag tot ziens!
Directie en medewerkers Blok tours.



 We beginnen deze dag bij uw
opstapplaats, en rijden vervolgens
naar Schokland: een uniek
fenomeen,'een eiland op het
droge'.  Waar ooit de Zuiderzee was
is nu de polder met wegen, huizen,
bedrijven en het leven van alledag.
U kunt het zich haast niet meer
voorstellen dat hier ooit de zee was.
Behalve bij Schokland, een klein

eilandje, vlakbij Urk waar u vrijwel alles nog kunt zien, het dorpje, het haventje, het
kerkje. Het steekt nog boven het land uit en alles is er bewaard, het is tegenwoordig zelfs Unesco Werelderfgoed. U wordt
ontvangen met koffie en huisgemaakte ‘Schokkerbrok’. U krijgt een film van ± 15 minuten gepresenteerd, een rondleiding door het
museum en de museumkerk. Vanaf Schokland rijden we naar een andere toeristische trekpleister: Urk. We stappen aan boord van
passagiersschip ‘De Zuiderzee’, en varen 2 uur over het IJsselmeer. U kunt genieten van een prachtig uitzicht op het voormalig
eiland Urk. U kunt goed het verschil zien tussen het hoger gelegen gedeelte dat
vroeger het eiland was en het nieuwe gedeelte wat vroeger nog de Zuiderzee was.
We varen niet alleen langs het voormalig eiland Urk, maar ook langs het grootste
windmolenpark van Nederland. Met de Zuiderzee is het mogelijk om te
varen langs het nieuwe windmolenpark in het IJsselmeer nabij Urk. Windpark
Noordoostpolder is een windmolenpark bestaand uit 86 turbines met een
piekhoogte van 190 meter en is gerealiseerd in de periode 2013 - 2016. We varen
met het schip zo dicht mogelijk langs het park zodat u de mogelijkheid hebt de
windmolens van dichtbij te bekijken. Aan boord geniet u van een plate met sla,
patat en versgebakken kibbeling als lunch. Wanneer we aangemeerd zijn en van
boord stappen, kunt u afhankelijk van de tijd nog even een kijkje nemen ‘op’ Urk of keren we huiswaarts.

We toeren vanaf uw opstapplaats naar
Nieuw-Amsterdam. U wordt met koffie
en gebak ontvangen bij
Aspergeboerderij Sandur. Hier heeft
men u enorm veel te vertellen over ‘het
witte goud’. Er wordt u een film
getoond over het proces van het
groeien van de asperge, en daarna krijgt

u een rondleiding over het bedrijf en u krijgt tips voor het koken van, en met, asperges. In het
streekproductenwinkeltje kunt u allerlei streekproducten kopen als wijnen, sauzen,
krielaardappeltjes en ham. Uiteraard kunt u ook kakelvers geschilde asperges mee nemen
voor thuis! Er is hier veel te zien, zoals de volautomatische schil- en sorteermachine en er is een terras met wijds uitzicht op de
aspergevelden. Het asperge seizoen is hier van begin april tot eind juni, dan is alles in bedrijf. Tussen de middag rijden we naar een
restaurant voor een heerlijke jachtschotel geserveerd met aardappelpuree, rode kool, stoofperen en appelmoes. Als voorgerecht

krijgt u eerst soep en er is ijs met slagroom na. Na het diner neemt onze chauffeur u mee
naar Boerin Agnes, u wellicht bekend van ‘Boer zoekt Vrouw’ (enige tijd geleden).  U wordt
ontvangen in de Oude Melkput met koffie/thee en iets lekkers. Tijdens een presentatie
wordt u meegenomen in het boeren leven en in de historie van het gebied waar de
boerderij ligt: de Drentse Hondsrug en de Veenkoloniën. Daarna volgt de advocaat
proeverij. U krijgt vijf verschillende soorten advocaat te proeven. Dit in combinatie met een
kaasplankje. U kunt eventueel (tegen meerprijs) ook een rondleiding over de boerderij
krijgen. Nadat we Agnes gedag hebben gezegd stappen we in de touringcar en rijden we
naar uw opstapplaats terug.

1. Schokland & Rondvaart Urk met Windmolens Inclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met Schokkerbrok
 Entree Museum
 Rondleiding Museum
 Entree Museumkerk
 Rondleiding Museumkerk
 Film (15 min.)
 2 Uur rondvaart
 Plate sla, patat en

versgebakken kibbeling

2. Het Witte Goud & Gele lekkernijInclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met gebak
 Entree Sandur
 Film en rondleiding
 Jachtschotel met soep en

dessert
 Entree en presentatie
 Proeverij



De Utrechtse Vecht is een Nederlandse rivier
die in de stad Utrecht begint en bij Muiden in
het IJsselmeer uitmondt. Hiertussen stroomt
de Vecht langs of door de gemeenten
Maarssen, Breukelen, Nieuwersluis ,Loenen
aan de Vecht en Vreeland. Tot de kastelen
die om strategische redenen aan de Vecht
werden gebouwd behoren Kasteel Nijenrode
en het Muiderslot. De rivier maakte ook deel
uit van de Hollandse Waterlinie. In de 17e eeuw, de Gouden Eeuw, lieten succesvolle
Amsterdamse handelaren langs de Vecht buitenplaatsen bouwen of verbouwen. Veel

ervan zijn tijdens de economische malaise aan het begin van de 19e eeuw verkocht en gesloopt, maar bijvoorbeeld Gunterstein in
Breukelen en Goudestein bij Maarssen bestaan nog. Maar ook de buitenplaatsen van ’s-Graveland zoals het bekende Schaep en
Burgh met het Capitool en Trompenburgh worden tijdens deze rondrit niet vergeten. U wordt in Ankeveen ontvangen met
onbeperkt koffie/thee en iets lekkers. Aansluitend maakt u onder leiding van de gids bovenomschreven Vechttour van ± 1,5 à 2 uur.
Bij terugkomst wordt er een Ankeveense koffietafel met kroket aan u geserveerd. Onze route wordt vervolgd naar Amsterdam waar
we aan boord stappen voor een mooie rondvaart door de Amsterdamse grachten. Beleef Amsterdam vanaf het water, terwijl de
historische koopmanshuizen glimlachend op u neerzien. Indrukwekkende gevels, tientallen varianten in ramen en beschilderde
plafonds en overal die bomen en bruggen, met als contrast het moderne verkeer; fascinerende tegenstellingen.

Vandaag halen we uw vrouwenvereniging op vanaf uw opstapplaats en zetten we
koers naar Boskoop. Hier organiseert Vander Klooster Mode een geweldig leuke
'Ladies Day'! Kopen mag, maar hoeft nooit! De modeshow is niet statig, maar
gezellig en interactief. In de
ontvangstruimte krijgt u een lunch met
belegde broodjes, krentenbol,
mandarijntjes, jus d'orange, koffie en
thee. Na de lunch begint de modeshow
met muziek en accessoires door meerdere
mannequins. De ladyspeaker presenteert
alles met goede informatie. Vervolgens is
er een kop koffie of thee met cake en
daarna gaat de ene helft van de groep naar

een gezellige bingo. De andere helft kan kijken en eventueel kopen in de winkel van 150
m2. De dames leveren vrijblijvend deskundig advies. Daarna wisselen de groepen. De
middag wordt afgesloten met een feestelijk advocaatje met slagroom, waarna we
terugrijden naar uw opstapplaats. Voor we daar aankomen zullen we eerst nog even genieten van een goed verzorgd 3- gangen
diner.

Spakenburg is nog één van de dorpen waar de klederdracht nog
dagelijks door ca. 350 vrouwen wordt gedragen. Het meest
opvallende kledingstuk is de kraplap. De met bloem versierde
harde doek die men over de schouders heeft kenmerkt de dracht.
De gehaakte muts die daar bij hoor blinkt uit door eenvoud. We
bezoeken het Klederdracht & Visserijmuseum, waar we o.a. meer
dan 120 poppen in allerlei variaties van de historie van de plaatselijke klederdracht zien. Van originele
‘dooppakken’ tot huwelijksdracht en rouwkleding aan toe. Naast de unieke klederdracht wordt de aandacht
getrokken door een groot aantal voorwerpen dat met de visserij van vroeger te maken had. Er is een
schitterende collectie miniatuur-botters, visnetten en andere gebruiksvoorwerpen. Ook het speciale
Spakenburgse handwerk zoals kralentassen, merklappen, porselein- en stofbeschilderingen is tentoongesteld,

evenals een verzameling antieke, geborduurde Bijbelse voorstellingen. Na dit fascinerende bezoek toeren we richting de Utrechtse
Heuvelrug naar Maarsbergen voor een goed verzorgde koffietafel. Na deze koffietafel nemen wij u mee naar Bennekom. In het Kijk-
en Luistermuseum kunt u genieten van nostalgische zaken zoals een klaslokaal, een winkel en een slaapkamer uit grootmoeders tijd.
Het wordt helemaal indrukwekkend als uw groep plaats neemt in de ruimte waar de meest gecompliceerde muziekdozen, pianola’s
en mechanische muziekinstrumenten worden gedemonstreerd. Alles werkt echt en is verbluffend ingenieus. Na afloop van dit
bezoek kunt u in de gezellige koffiekamer gebruik maken van een kopje koffie of thee. Via de Veluwe toeren wij weer naar uw
opstapplaats.

3. Vechttour & Amsterdam Inclusief:
 Touringcarvervoer
 Onbeperkt koffie met iets

lekkers
 1,5 à 2 uur Vechttour o.l.v.

gids
 Ankeveense Koffietafel

met kroket
 Rondvaart Amsterdam

4. Ladies Day in BoskoopInclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met gebak
 Modeshow
 Lunch met belegde

broodjes, krentenbol,
mandarijntjes, jus
d’orange, koffie en thee

 Prijsvraag
 Bingo
 Koffie/thee met cake
 Advocaatje slagroom
 3- Gangen diner

5. Spakenburg & Utrechtse Heuvelrug Inclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met Spakenburgse

koek
 Entreegelden
 Koffietafel met kroket



Urk is een levendig en karakteristiek vissersdorp en een voormalig eiland. Een
pittoresk dorp waar nog steeds dat eilandgevoel kan worden beleefd met een
wandeling door het doolhof van steegjes, waar ieder huisje anders is. We beginnen
deze belevenis in een restaurant waar de koffie met gebak geserveerd wordt.
Tijdens de koffie zal u vermaakt
worden door iemand van de Urker
klederdrachtgroep die u alle facetten

van de klederdracht laat zien. Hoe kleed je je als je in de rouw bent, waarom dragen
de vissermannen hun trouwring om hun hals? Ook krijgt u door middel van verhalen
en gedichten een goed inzicht hoe het er vroeger op Urk aan toe ging. Na deze
interessante voorstelling kunt u op eigen gelegenheid Urk bezichtigen. Verrassende
doorkijkjes, knusse pleintjes, karakteristieke geveltekens en de vele sierlijke decoraties
met ankers en scheepjes zijn werkelijk een ommetje waard! Tevens kunt u deze tijd
benutten om te lunchen. Tegen 13.30 uur zullen wij ons verzamelen bij de
IJsselmeervisafslag. Deze is gevestigd in het havengebied onder het havenkantoor. De
IJsselmeervis wordt vooral per schip aangevoerd in de Urker haven en verhandeld via deze visafslag. Dit is nog het "oude systeem".
De IJsselmeervisserij speelt een grote rol in de historie en cultuur van de Urker gemeenschap en in 1997 is de gemeente begonnen
met het maken van plannen voor een nieuwe IJsselmeerafslag. Tijdens de Urkerdag van 2001 is de nieuwe afslag aan de haven
geopend, welke voldoet aan alle moderne eisen. Hierdoor is er een toename in de aanvoer gekomen. Behalve Urkers voeren ook
vissers uit Harderwijk, Lemmer, Hindelopen, Enkhuizen en Volendam hun vangsten aan bij de afslag. Tijdens het bezoek krijgt u
vooraf enige uitleg en een filmpje over de visserij te zien, bij het interactieve veilingspel waant u zich even als een echte
vishandelaar. Voor de beste handelaar is er een leuke prijs beschikbaar gesteld. Vanaf 13.30 uur wordt de aangevoerde vis gewogen
en geregistreerd. Vanaf 14.00 uur wordt de vis verkocht in de mijnzaal. Het is altijd weer leuk om te zien hoe het proces van vraag
en aanbod verloopt tijdens een veiling. Na dit interessante bezoek rijden we toeristisch naar Luttelgeest waar u een bezoek kunt
brengen aan de winkel van de Orchideeënhoeve. U kijkt uw ogen uit wat hier allemaal te koop is! Desgewenst kunt u hier ook
genieten van de tuinen die de Orchideeënhoeve biedt (entree niet inbegrepen) of genieten van een kop koffie of thee.

Tijdens deze dagtocht nemen wij u mee naar het hart
van de Kromme Rijnstreek, waar de kersenteelt een
belangrijke rol speelt, en bezoeken wij het
fruitteeltbedrijf van Theo en Martine Vernooy "de
Kersenhut". In dit (interactieve) museum kunt u kennis
maken met de rijke historie van de kersenteelt waarbij
begrippen als traditie, trots, cultuur, mooie verhalen,
nostalgie en saamhorigheid terug te vinden zijn.
Hoewel we spreken van  een eeuwenoude traditie, is deze met de kennis van toen en de
technieken van nu, verder nieuw leven ingeblazen. Een bijzonder aspect in dit museum is de
afmijnzaal. In 1999 is de gehele fruitveiling gesloopt maar zijn de veilingklok, de bankjes en het
tegeltableau behouden gebleven en hebben hier hun plekje gekregen. U kunt hier de afmijnzaal
met de originele klok, bankjes en alle overige zaken in de oorspronkelijke staat bezichtigen en
het veilingspel spelen. Daarnaast beschikken zij over een gevarieerd aanbod van ambachtelijke- en
eerlijke streekproducten in de ‘Landwinkel’. Na het bezoek wordt er een heerlijke lunch

geserveerd bestaande uit zachte bolletjes, kaas, diverse soorten vleeswaren, rozijnenbol met roomboter, melk, jus d’orange en
appel-kersensap. Voor het middagprogramma verwelkomen wij een gids in de touringcar welke ons meeneemt voor een rondrit
door de Kromme Rijnstreek. Tijdens deze schitterende route staan de Kromme Rijn met zijn omliggende landerijen centraal, en de
route voert ons ook langs enkele kastelen langs de Langroerkerwetering en richting het Amsterdam Rijnkanaal. Het belang hiervan
wordt door de gids aan u uitgelegd, evenals de rest van de route uiteraard. Na deze fascinerende rondrit krijgt u nog even de
gelegenheid te genieten van een consumptie bij de Kersenhut, of hier nog even wat te wandelen door de boomgaard. Ter afsluiting
van deze dagtocht maken we op de terugreis nog een stop voor het 3- gangen diner.

6. Parels van FlevolandInclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met gebak
 Klederdrachtpresentatie
 Bezoek Visafslag met

uitleg, film, veilingspel
 3- Gangen diner

7. Kersen & Kromme Rijnstreek Inclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met huisgemaakte

kersenvlaai
 Entree
 Veiling
 Lunch
 Rondrit met gids
 3- Gangen diner



Wanneer u vanaf uw opstapplaats bent
ingestapt nemen wij u mee voor een
bijzondere dagtocht! Een Smokkeltocht
door de Kempen. Onderweg naar
Brabant, stoppen we nog even voor
een kop koffie met gebak, om

vervolgens door te rijden naar ‘Streekmuseum de Acht Zaligheden’. Hier krijgt u een
vertoning van een dvd-serie over de Kempen met een kort overzicht van wat u in het
museum kunt zien over o.a. de agrarische ontwikkeling van de Kempen. Aansluitend
stapt de gids bij ons in de touringcar. Terwijl u kunt genieten van de uitgereikte lunchpakketten (broodje ham, broodje kaas,
krentenbol, pakje drinken, appel en stukje chocolade) neemt de gids u mee voor de ‘Smokkelroute’. Deze tocht voert u door het
prachtige ‘Grenspark de Kempen’. Onderweg wordt u vermaakt met spannende smokkelverhalen, doorspekt met anekdotes. Ook
aan het landschap en de geschiedenis van de Kempische mens wordt uitvoerig aandacht besteed. Na afloop brengen we de gids
terug, en eindigen we op de historische markt in Eersel, één van de mooiste pleinen van Brabant welke onder toezicht staat van
monumentenzorg. Hier kunt u nog even genieten op een terrasje van iets te drinken voor we huiswaarts rijden. De reis wordt
uiteraard nog even onderbroken voor een goed verzorgd 3- gangen diner.

Met deze dagtocht nemen wij u mee naar
het vierde Oranjemuseum in Nederland. Het
museum is te vinden in het prachtige
twentse coulissenlandschap te midden van
de alom bekende zes kastelen van
Diepenheim. In september 2006 heeft het museum haar deuren voor het eerst geopend
voor het publiek. In het museum vind u Twents boerenantiek en veel Oranjecuriosa zoals
herinnerings- en herdenkingsborden, tegeltjes, glazen, lepeltjes, schilderijen, platen,
munten, wandkleden en boeken over Oranje- en/of Koningshuis en hun telgen. Ook vindt

u hier een grote poppenverzameling met de uitdorsting van het Koninklijk Huis. Het nieuwste van de drie Oranjemusea in Nederland
heeft de enige en grootste bordencollectie van Het Huis van Oranje in Nederland. Ze hebben er hier ruim 1000 verzameld! Een
pronkstuk in het museum is ook de Koninklijk gedekte tafel waar tijdens de rondleiding uitgebreid bij stilgestaan wordt. De
rondleiding is zeer persoonlijk en enthousiast, met oog voor detail en allerlei leuke anekdotes. Het museum heeft een traplift,
invalidentoilet en een schitterende ontvangstruimte. Vanaf dit mooie museum vervolgen we onze route naar ons restaurant waar
we genieten van een goed verzorgde koffietafel. Als u uw buik vol heeft brengen wij u naar Groenlo, en kunt u instappen in de
Groenlo Vestingstad Express. Deze trein rijdt een prachtige route door de Achterhoek en het Duitse Zwillbrock. Via een mooie route
rijden we vervolgens naar het dineradres alwaar u nog even gezellig na kunt praten over de indrukken die u deze dag hebt
opgedaan.

’s Morgens verwelkomt uw chauffeur u in de touringcar en neemt hij u mee naar
Volendam. We onderbreken de route eerst voor koffie met gebak onderweg.
Vervolgens brengt de chauffeur u naar het centrum van Volendam. Voor de
middag staat een bezoek aan Paviljoen Smit-Bokkum. De 5e en 6e generatie
Smit-Bokkum, Jan, Evert en Jan Jr., verzorgen rondleidingen waarin zij een tipje
van de sluier oplichten omtrent het al 6 generaties lang bewaarde geheime
rookprocedé en waarin bevlogen wordt verteld over de roemruchte Volendamse

palingindustrie. Hier wordt al meer dan 150 jaar verschillende vissoorten gerookt. Nog steeds wordt er dagelijks gerookt Jan Smit en
zijn zoon Evert en in het hoogseizoen wordt de hele familie opgetrommeld voor het snijden, gromen, villen, spitten en fileren van de
paling. In de rokerij worden rondleidingen gegeven waarin u wegwijs wordt gemaakt in de wereld van de paling en het
ambachtelijke palingroken. Uiteraard is de heerlijke paling te proeven. Na dit bezoek heeft u de gelegenheid heerlijk rond te
wandelen over de dijk en Volendam op eigen gelegenheid te bekijken
tijdens de vrije lunchpauze. ’s Middags stappen we aan boord van de ‘
Volendam-Marken Express’ Dit schip neemt u mee naar een prachtig
schiereilandje: Marken. De boottocht op zich is een leuke belevenis en op
Marken aangekomen kunt u een bezoekje brengen aan Sijtje Boes en door
de de vele smalle straatjes wandelen die Marken rijk is. Een kopje koffie in
het sfeervolle haventje moet u zeker niet vergeten voor u weer met de
boot wordt teruggebracht. Aan het eind van de middag rijden we terug
naar uw opstapplaats, met een tussenstop voor een 3- gangen diner.

8. Smokkelen in de KempenInclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met gebak
 Entree
 Lunch
 Rondrit met gids
 3- Gangen diner

9. Oranjemuseum & Vestingstad - Express Inclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met Oranjegebak
 Entree
 Koffietafel
 Rondrit met treintje
 3- Gangen diner

10. Volendam & MarkenInclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met gebak
 Entree Palingrokerij met

rondleiding en paling
proeven

 Overtocht Marken
 3- Gangen diner



Vandaag nemen wij u mee voor een interessante tocht door de Weerribben en het
schitterende ‘Hollands Venetië’ Giethoorn. Vanaf uw opstapplaats rijden we naar
Paasloo waar we genieten van koffie met gebak. Na de koffie maken we kennis met de
gids die u meeneemt door de mooie omgeving van de Weerribben. We zien o.a. de
kunstbunker in Paasloo, rijden over de ‘TT baan’ van de Basse, en gaan via de Wetering,

Muggenbeet, Blokzijl, Blankenham
en Kuinre terug naar Paasloo waar de tafel voor u gedekt staat. Uiteraard wordt
er onderweg van alles verteld over de omgeving en de Weerribben. Na de
koffietafel rijden we naar Giethoorn, waar u aan boord gaat voor een
schitterende rondvaart door dit toeristische dorp. Tijdens de rondvaart verteld
de schipper u over Giethoorn en kunt u genieten van het uitzicht. Na de
rondvaart kunt u nog even op eigen gelegenheid rondwandelen in Giethoorn. Ter
afsluiting zullen we onderweg naar uw opstapplaats nog stoppen voor een goed
verzorgd 3- gangen diner.

Vandaag nemen wij u mee naar
een mooi stukje Friesland:
Opsterlân! Ga mee terug in de
tijd en beleef het verleden in
Museum Opsterlân. Het museum
is gevestigd in een markant

voormalig schoolgebouw uit 1887. In het museum maakt u kennis met de rijke,
bewogen en gavariëerde geschiedenis van Opsterland. Het museum schenkt
aandacht aan de ontstaansgeschiedenis van Opsterlân, o.a. middels vele
archeologische en geologische vondsten. We volgen de ontwikkeling van de
menselijke beschaving, van de eerste nomadische jagersvolken naar de tijd van de
boerennederzettingen. Ook de gevolgen van de vervening voor landschap en mensen worden belicht.Beleef het verleden in
Museum Opsterlân. Kijk, luister en geniet van de Opsterlandse historie. Origineel, interactief, verrassend en uitdagend. Het museum
biedt een mooie mix van een vaste en wisselende exposities. De vaste collectie is opgebouwd uit vijf thema’s: Weldoeners &
Aristocratie, De Vlecke Gorredijk, Vervening & Socialisme, Geologie & Archeologie en Joodse Historie. De tijdelijke exposities
hebben vaak een link met de gemeente Opsterland of Gorredijk. Altijd verrassende onderwerpen op een eigentijdse manier
gepresenteerd. Dankzij de lift is iedereen in de gelegenheid om ook de bovenverdieping te bezichtigen. Na het bezoek aan dit mooie
museum nemen wij u mee naar een restaurant om te genieten van een 3- gangen diner. Na het diner zal een gids u per touringcar
meenemen door Opsterland, een gemeente van 16 dorpen in Friesland. Onderweg verteld de gids u van alles over onder andere de
Friese turfroute en –gronden, de Opsterlandse Adel en hoort u gedichten. Na afloop van de rondrit brengen we de gids terug naar
zijn opstapplaats, genieten wij nog even na van tijdens de vrije theepauze.

De locomotief fluit en de stoker schept
kolen op het vuur. Klaar voor vertrek?
Een avontuurlijke reis door een andere
tijd begint! Tussen de historische
Zuiderzeesteden Hoorn en Medemblik v.v. rijden de stoomtrams van dorp naar dorp
over het platteland. Tussen Enkhuizen en Medemblik v.v. vaart het museumschip
'Friesland' over het IJsselmeer. Stap in voor de Spannendste Tijdreis door de
Historische Driehoek. De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik vertelt over de
geschiedenis van de stoomtram in Nederland. De collectie stoomtramlocomotieven,
rijtuigen en wagens wordt gerestaureerd en rijdend gepresenteerd op de 20 km
lange lokaalspoorweg tussen Hoorn en Medemblik uit 1887, die compleet met de
oorspronkelijke stations bewaard is gebleven. Op de heenreis wordt er koffie met

iets lekkers geserveerd, en op de ‘Friesland’ kunt u genieten van een Westfriese koffietafel. Na de rondvaart rijden we naar ‘Mooi
Volendam’ waar u op eigen gelegenheid deze muzikale plaats kunt bekijken. Wij raden u daarbij aan om even naar de Hollandse
Markt tegenover het beroemde Hotel Spaander te gaan. Hier verkoopt men alles van tafelkleden tot porties poffertjes!

11. Weerribben & Hollands Venetië Inclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met gebak
 Rondrit o.l.v. gids
 Koffietafel met kroket
 Rondvaart
 3- Gangen diner

12. Dagje OpsterlânInclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met gebak
 Entree Opsterlân Museum
 Rondrit o.l.v. gids
 3- Gangen diner

13. Historische Driehoek & Volendam Inclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met gebak
 Stoomtram
 Varen met Museumschip
 Westfriese Koffietafel



Met deze dagtocht nemen wij u mee naar
Zeewolde, waar we Flevotin vinden. U wordt
hier warm verwelkomd met koffie en gebak.
Nico, Karin en Paul laten u kennis maken met
ambachtelijk gemaakte tinnen miniaturen en
sculpturen. U vindt in de showroom tientallen
modellen tinnen beeldjes, zoals oude
ambachten, molens, draaiorgels,
Amsterdamse gevels enz. Deze beeldjes zijn
zilvertin of verbronsd afgewerkt. Alles wat
hier gemaakt wordt, zijn of worden

vervaardigd uit tenminste 95% tin. U ziet het tingieters proces van achter de schermen, en
Nico, Karin en Paul geven u een enthousiaste uitleg. Zij zullen u versteld doen staan van wat u
ziet! Vanuit Zeewolde toeren we verder naar Ankeveen, waar een goed verzorgde koffietafel
gereserveerd is. Hotel-Partycentrum De Drie Dorpen in Ankeveen ligt aan de rand van ‘t Gooi in
een prachtige natuurlijke omgeving. U vindt er unieke landgoederen en buitenverblijven,
uitgestrekte natuurgebieden met bossen, heidevelden en plassen en veel wandel- en
fietspaden. Na de koffietafel neemt de gids ons mee in de bus, en zullen we een rondrit maken
in deze schitterende en indrukwekkende omgeving. Na deze boeiende rondrit brengen we de gids terug, en kunt u nog even
genieten een kopje thee met iets lekkers. Vervolgens rijden we met een tussenstop voor het diner, terug naar uw opstapplaats.

Deze dagtocht brengt ons eerst in Emst, waar we ’t
Hinkel bezoeken. Hier worden we ontvangen met
koffie en koek, waarna u kunt genieten van alles wat
Ben en Trees Doorn hebben verzameld uit het
boerenleven en deze streek. Naast antieke boeren
karren, wagens en koetsen is er ook op huishoudelijk
gebied veel te zien als een woonkamer, keuken en
slaapkamer welke zijn ingericht met oud meubilair,

textiel en gebruiksvoorwerpen van 1900 – 1960. Ook de verzameling antieke blikken en
trommels, de vitrine met knipmutsen, verzameling speldjes, sigarenbandjes en het
heilig hoekje zullen u kunnen bekoren. En uiteraard het pronkstuk: het poppenhuis!
Iemands levenswerk in minatuur... Voor het middagprogramma toeren we naar Elburg.
Hier schuiven we aan voor de lunch en krijgt u een rondleiding door de prachtige
desembakkerij, chocolaterie en ijsmakerij waarbij u mag proeven van producten. Ook krijgt u
een molenpresentatie waarbij u plaats neemt in de voet van de molen en uitleg krijgt van de
molenaar over de geschiedenis en werking van de molen aan de hand van een schaalmodel en
film. Daarna gaat de molenaal de Bakkersmolen beklimmen, uitgerust met camera en headset!
U kijkt virtueel live mee via een beeldverbinding met groot scherm in de molenvoet, terwijl de
molenaar u alles laat zien! Na afloop rijden we richting uw opstapplaats, maar maken we nog
een laatste stop voor een heerlijk 3- gangen diner.

14. Kunstzinnige Ambacht & Rondrit VechtInclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met gebak
 Entree, uitleg, rondleiding,

demonstratie,
informatiepakket en
presentje Flevotin

 Koffietafel
 Rondrit o.l.v. gids
 Koffie/thee met iets lekkers
 3- Gangen diner

15. Boeren & Bakkers Inclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met koek
 Entree en uitleg ’t Hinkel
 Lunch met luxe belegde

broodjes, een
Holtkampkroket, melk,
verse jus d’orange, koffie en
thee

 Entree met rondleiding en
presentatie Bakkersmolen

 3- Gangen diner

Voor al onze reizen geldt dat er
wijzigingen, aanpassingen en/of
aanvullingen mogelijk zijn. Deze

reizen dienen slechts als voorbeeld
programma. Uiteraard kunt u uw
eigen invulling geven aan de dag!
Wilt u bijvoorbeeld een diner i.p.v.

koffietafel of andersom?  Of wilt u ’s
avonds aanvullend een diner, en
dan tussen de middag een vrije

lunchpauze of koffietafel?
Alles is bespreekbaar!

Bel, mail of bezoek ons!



Stichting ‘Oudheid Enter’ bewaard 3 bijzondere
oudheden…
U ontdekt de Enterse Zomp, een
platbodemschip met spectaculaire
eigenschappen. Ze kon varen ‘waar geen water
was’, zoals een historicus eens omschreef. De
‘Regt door zee’, diverse zompmodellen en een
scheepswerkplaats verteld u over het
vervoersmiddel op de Regge. In Klompenmuseum ‘Sköpke’ vindt u bijzonder
schoeisel uit het van oudsher Klompendorp. Een authentieke ‘smokkelaarsklomp’,

of een gebruiksklare voetbalklomp maar ook de bruidsklomp en de muziekklomp zijn hier te bezichtigen, evenals honderden
handgemaakte en machinaal vervaardigde draagklompen uit binnen- en buitenland en de benodigde gereedschappen en zelfs nog
twee machines uit de jaren dertig. In de Oudheidkamer ‘Buisjan’ vindt u een snoepwinkeltje uit grootmoeders tijd, een stoffen- en
kledingwinkeltje, een winkeltje met producten uit de jaren vijftig, een unieke collectie knipmutsen en gerold linnen. Vanaf Enter
rijden we naar Diepenheim waar we gastvrij ontvangen worden voor de koffietafel met kroket. Na deze lunch brengt de chauffeur u
naar Delden, waar u alles te weten komt over zout in het Zoutmuseum met aansluitend een rondrit ‘Zoutroute’. Het Zoutmuseum
vertelt het complete verhaal over zout. In het museum gaat het niet alleen over de geschiedenis rondom Twickel, Boekelo en
Hengelo, maar ook om de periodes veel verder terug in de tijd. Zout is in de wereldgeschiedenis een belangrijke component in de
chemie. Dit wordt op een speelse en educatieve manier belicht. U ziet het belang van- en de mogelijkheden, die zout biedt. In

Delden werd 1886 zout in de Nederlandse bodem gevonden. In het Zoutmuseum ontdekt u
wat men vroeger met zout deed en waarom het nu nog steeds belangrijk voor ons is. De kern
van het museum is de basisexpositie. Hier worden verschillende facetten van het zout belicht
zoals: het ontstaan van de zoutlagen, de ontdekking van zout in de Twentse bodem, de
zoutwinning vroeger en nu op verschillende plaatsen in de wereld, de toepassing van zout,
zout en chemie, zout en leven, de symboliek van zout, zout en milieu en zout en cultuur. Ook
de verzameling zoutvaatjes is zeer de moeite van het bekijken waard. In het
zoutvatenkabinet van het museum staat een selectie van de mooiste, ludiekste en
opvallendste modellen opgesteld. Na afloop van de rondleiding, stappen we in de touringcar
voor een rondrit met een gids door het mooie Twentse landschap met de typische

zouthuisjes en boortorens van de zoutwinning in Twente.

We nemen u mee naar ‘Oald Heldern’ (oud Hellendoorn) waar we ontvangen worden
met koffie en krentenwegge. Vervolgens bezoeken we het museum met een smederij,
een ouderwets erf met waterput, tredmolen, bijenkasten in de imkerschuur en
prachtige tuin. Er zijn demonstraties van o.a. zandstrooien, spinnen, smeden en weven,
er wordt altijd wel wat gedaan. Ook heeft men een geconditioneerde ruimte met sinds
2015 de grootste klederdrachtcollectie van Overijssel van Wielent Harms. In het
voorhuis is een kamer ingericht over het leven en werk van Johanna van Buren (1881-
1962), de populaire Hellendoornse streektaaldichteres. U kunt haar gedichten lezen én
horen. Voor de lunch rijden we naar Luttenberg waar de koffietafel voor u klaar staat. ’s Middags blijven we in Luttenberg waar we

een bijzondere man bezoeken… Zo'n klompenmaker zag u nog nooit:
een verrassend moderne jonge man met humor en creativiteit! Hij al de
vierde generatie, maar wat hij doet is pure kunst. Martin reist dan ook
de hele wereld over voor demonstraties. Zijn missie: het oude ambacht
van klompen maken in ere houden. Hij maakt daarbij met veel
creativiteit en humor de vertaalslag naar (n)u. Martin leeft voor de
klomp. Zijn kunstenaarschap gaat echter veel verder dan klompen
maken, een aantal jaren geleden is hij begonnen met het maken van
mozaïek van mini klompjes. Zijn levenswerk is echt ongelofelijk: De
Nachtwacht in 30.000 miniklompen! Tijdens uw bezoek is er een
humoristische demonstratie klompen maken en een presentatie over
het tot stand komen van zijn kunstwerk. Alles wordt door hem uitgelegd
aan de hand van foto's, het gordijn gaat open... en dan OOOH en AAAH
als u de echte KlompenNachtwacht ziet.

16. Bijzonder Enter & ZoutrouteInclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met gebak
 Entree Klompen-

zompenmuseum en
oudheidkamer

 3- Gangen diner
 Entree met rondleiding

Zoutmuseum
 Zoutroute o.l.v. gids

17. Oald Heldern & Bijzondere Nachtwacht Inclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met krentenwegge
 Entree en rondleiding ‘Old

Heldern’
 Koffietafel
 Koffie/thee met

klompenkoekje
 Entree, demonstratie en

uitleg Klompenmaker
 3- Gangen diner



Vanaf uw opstapplaats neemt de chauffeur
u mee naar IJsselmuiden. Hier wordt u
ontvangen met koffie en een heerlijke
aardbeienschelp. Daarna volgt een leuke
rondleiding door de kwekerij. De kwekers
doen dit al 15 jaar, en kunnen hier boeiend
en grappig over vertellen. Dankzij de
headset is het verhaal voor iedereen goed

te volgen. Wie dat wil kan in het winkeltje nog iets kopen, of zelf aardbeien plukken in de
pluktuin (half april tot eind oktober). We vervolgen onze route naar Elburg waar we aan
boord stappen bij Rederij Randmeer. Om 12.00 uur vertrekken we vanuit de haven, en maakt u een 3 uur durende rondvaart over
het Veluwemeer richting Harderwijk. Vanaf dit meer heeft u een mooi panorama naar de Veluwe en de eilandjes me
natuurgebieden. Aan de andere kant ziet u Flevoland met de stranden, jachthavens en recreatie. Kortom: er is altijd wat te zien en
te beleven. Tijdens de rondvaart wordt het 3- gangen diner geserveerd. Wanneer we weer in Elburg aanmeren, kunt u op eigen
gelegenheid dit historische stadje bezoeken. Aan het eind van de middag rijden we terug naar uw opstapplaats.

Tijdens deze dagtocht nemen wij u mee
naar de provincie Groningen, waar we in
Houwerzijl ‘de Theefabriek’ vinden in een
voormalige kerk. In het unieke
theemuseum wordt in verschillende
theatrale decors het complete verhaal
van de thee vertelt. Een bezoekje aan het
museum is een boeiende ontdekkingsreis door wereld van de thee, van de plant tot
het drinken. Kijken, ruiken, aanraken, bijna alles mag! U krijgt hier antwoord op veel
vragen: Waar wordt thee verbouwd, hoe ziet een theeplant eruit en welke blaadjes

plukken ze nou precies. Hoe worden de geplukte blaadjes verwerkt; worden ze alleen gedroogd of gebeurt er nog iets meer? Hoe
kweken ze nieuwe theeplanten, door stekken of door zaaien? Wat is een nursery? Wat is nou precies een theefabriek en wat
gebeurt daar allemaal? Wat zit er in thee? Welke rol hebben de Nederlanders bij de verspreiding van thee over de wereld gespeeld?
Wat is een theeklipper? Wat doen ze in de consumptielanden met de thee? Hoe krijgt thee een extra smaakje, zoals aardbeien- of
kaneelthee. Wie heeft eigenlijk het theezakje uitgevonden en hoe krijgen ze die thee er toch in? Wat kun je verder met die zakjes
doen? Hoe drinken ze thee in Japan, Australië, Nederland, Ost-Friesland, Engeland, Duckstad, Bedrock, Zuid-Amerika, China, … Niet
alleen een theemuseum, maar ook een theefabriek en theeschenkerij zijn hier te vinden. Uiteraard geniet u in de theeschenkerij van
heerlijke koffie of thee met een plak theecake… Tussen de middag rijden we naar een restaurant voor een goed verzorgd 3- gangen
diner en we vervolgen onze route naar de Blauwe Stad. Wanneer we aan boord zijn gestapt maken we een rondvaart van ± 1,5 uur
door dit mooie gebied. Blauwe stad is een uniek stukje Nederland in een bijzonder deel van Groningen: het Oldambt. Wat ooit
akkerland was, is nu een geweldig woongebied, omgeven door
een groot meer en ongerepte natuur. Deze streek, vroeger de
graanrepubliek van Nederland genoemd, is bekend om zijn
uitgesrekte graag- en koolzaadvelden. Middenin al die ruimte
ontdekt u monumentale boerderijen met prachtige slingertuinen,
historische kerken en karakteristieke litdorpen. Bijna alle kavels
hier liggen aan het Oldambtmeer. De inwoners mochten de
woningen zelf (of laten) ontwerpen, en dat resulteert in
archetectonische hoogstandjes aan het water. Aan het eind van de
middag stappen we weer in de touringcar en rijden we huiswaarts.

18. Kalter Aardbeien & VeluwemeercruiseInclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met aardbeienschelp
 Entree met rondleiding

aardbeienkwekerij
 3- Gangen diner
 3 uur Veluwemeer

rondvaart

19. Alles over thee & Rondvaart Blauwe Stad Inclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie/thee met thee cake
 Entree Theefabriek, -

schenkerij en –winkel
 3- Gangen diner
 Rondvaart Blauwe Stad



Papier is overal om ons heen, je kunt het zo gek niet
verzinnen of er zit wel een papiertje omheen. In
Nederland gebruikt men zo’n 210 kilo papier per jaar per
persoon. De papierfabriek welke wij gaan bezoeken
vandaag produceert al sinds 1622 papier. Het is de enige
papierfabriek in Nederland die nog in oude staat
bewaard is gebleven. Als u de molen op een draaidag
(woensdag en donderdag, afhankelijk van de orders
maar van te voren aan te vragen) bezoekt is dat een

unieke ervaring. U waant zich in de 19e eeuw wanneer u tussen de ratelende en bonkende machines
het productieproces volgt van het oeroude Hollandse papier. Niet alleen het proces van de machinale
papierproductie, ook het handgeschept papier, al dan niet voorzien van een watermerk komt aan bod.
Na de papiermolen rijden we door naar het restaurant waar u geniet van een goed verzorgd 3- gangen
diner. Aansluitend wordt u op cabareteske wijze meegenomen naar de Gouden Eeuw; de periode
waarin alle Oudhollandse likeuren hun oorsprong vinden. Tijdens de pauze heeft u onbeperkt toegang tot het  ‘likeurbuffet’ met
ruim 50 verschillende soorten likeur. Na de pauze volgt het 2e hilarische deel van de humoristische proeverij en ter afsluiting krijgt u
nog een drankje voordat de chauffeur u naar uw opstapplaats terugbrengt.

Vindt u het ook zo mooi? Het Friese paard… We toeren
vanaf uw opstapplaats naar Hemrik waar u ontvangen
wordt met koffie en cake. Stoeterij "Het Swarte Paert"
heeft als doel om het Friese paard in al zijn facetten aan
hun gasten te tonen. Zo hebben zij een expositieruimte
met prachtige rijtuigen, klederdrachten met bijbehorende
sieraden en arrensledes. Daarbij vertellen zij over de
Friese cultuur en over de geschiedenis van het Friese
paard. Tijdens deze rondleiding nemen zij u mee om te laten zien waarom het Friese paard ( het
enige inlandse ras wat Nederland rijk is) zo belangrijk is voor hen en voor de Friese cultuur. In het EU
gecertificeerde hengstenstation komt de fokkerij aan bod wat op een stoeterij met zijn eigen
fokprogramma en dekhengst natuurlijk niet mag ontbreken. Tot slot van de rondleiding bezoeken we
het luxe stallencomplex waar de zwarte parels gestald staan en u ze van dichtbij kunt bewonderen.
Als ultieme afsluiting kunt u het Friese paard ook nog in actie zien want aansluitend wordt er in de
rijhal een demonstratie gegeven met een Fries paard onder het zadel of aangespannen, voorzien van

live-commentaar en ondersteund door bijpassende muziek. We verlaten na deze demonstratie Hemrik en rijden naar een restaurant
voor een goed verzorgd 3- om hier een schitterende 2 uur durende rondvaart door het natuurgebied van de Goëngarijpsterplassen
en Terkaplester Poelen. Ook varen we een gedeelte van het Sneekermeer en langs het beroemde Starteiland. Na deze rondvaart
rijden we middels een mooie route terug naar uw opstapplaats.

De zilverstad Schoonhoven dankt zijn
naam aan de hier gevestigde
zilverindustrie. Rond 1880 waren er
zo’n 80 zilversmederijen en nog
steeds speelt dit ambacht een
belangrijke rol in Schoonhoven. Na

een kopje koffie onderweg met gebak zult u kennismaken met een traditionele
zilversmederij. Hier worden op ambachtelijke wijze sierraden vervaardigd. Na het bezoek
aan het “Silverhuys” in Schoonhoven heeft u de gelegenheid tot een vrije lunchpauze.
Nadat u Schoonhoven per veerpont over de drukbevaren Lek heeft verlaten rijden we
met de bus langs het ooievaarsdorp Liesveld naar de Biesbosch. De Biesbosch en zijn
omsluitende grote rivieren Maas, Merwede en Amer zijn het meest imposant, als u ze vanaf het water beleeft. Het Nationaal Park is
een uitzonderlijk natuurgebied dat grote bekendheid en waardering heeft gekregen o.a. door zijn unieke landschap, brede en smalle
kreken, spaarbekkens voor de drinkwatervoorziening en natuurlijk de bevers. Vanuit de haven van Drimmelen maken we daarom
een ruim twee uur durende rondvaart door dit unieke gebied. Tijdens deze rondvaart heeft u de gelegenheid een consumptie te
nuttigen. Ter afsluiting van deze dagtocht volgt een diner.

21. Swarte Paert & Rondvaart Friesland Inclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met cake
 Entree, rondleiding en

paardenshow Swarte
Paert

 3- Gangen diner
 Rondvaart

22. Zilverstad Schoonhoven & de BiesboschInclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met gebak
 Entree, rondleiding film en

demonstratie Silverhuys
 Rondvaart Biesbosch
 3- Gangen diner

20. Papier & HumorInclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met verpakte koek
 Entree en rondleiding

Papiermolen
 3- Gangen diner
 Humoristische

likeurshow en proeverij



Via een vlotte route rijden we naar Den Helder. Onderweg maken we een korte stop
om koffie te drinken. Om 10.30 uur gaan we in Den Helder aan boord voor een ca. 20
min. durende overtocht naar ons grootste Waddeneiland. Aangekomen op het eiland
beginnen we met een boeiende excursie o.l.v. een plaatselijke gids. Allereerst rijden
we naar het havenplaatsje Oudeschild en vervolgens gaan we naar Den Burg. In Den
Burg heeft u de gelegenheid tot een vrije lunchpauze (woensdag tijdens het
zomerseizoen is er een folkloremarkt). We vervolgen de rondrit over het eiland en rijden o.a. langs Oosterend, De Waal en we
nemen een kijkje bij de vuurtoren en het strand. Via De Koog bereiken we het
strandjuttermuseum waar u een rondleiding krijgt van een ervaren strandjutter. Hij
toont u de spullen die op het strand gevonden werden. Het is te veel om op te
noemen. Vanaf De Koog rijden we door bos en duin, langs het dorp Den Hoorn met
zijn karakteristieke kerkje om vervolgens aan te komen bij de veerpont voor de
oversteek naar Den Helder. We onderbreken de terugreis voor een goed diner ter
afsluiting van deze dag.

In 2020 is dit de enige dagtocht uit ons
individuele programma geweest. Deze dagtocht
is met groot succes ontvangen door onze gasten!
’s Morgens rijden we vanaf uw opstapplaats
naar Delft, maar we onderbreken de route voor
een koffiepauze. Wanneer we in Delft
aankomen, bezoeken we eerst de Nieuwe Kerk.

U komt ogen tekort bij dit bezoek en tijdens de rondleiding. Denk bijvoorbeeld aan de glas-in-lood
ramen met Bijbelse thema’s en de gedenkramen als het Prins Willemraam of het Wilhelminaraam.
Verder de orgels, kroonluchters, preekstoelen, graven, epitafen, de beide torens, de kunst… Verder
is er natuurlijk de band van het Huis van Oranje, die te zien is aan onder meer het praalgraf van
Willem van Oranje. De lunchpauze kunt u naar eigen inzicht invullen in de prachtige stad Delft. ’s
Middags ontmoet u elkaar weer bij Rederij Brands. De vriendelijke en gastvrije schipper helpt u
graag aan boord, ook met uw rollator! Wanneer iedereen aan boord is maken we een mooie rondvaart door de stad. Delft is een
stad met een rijke geschiedenis. Deze geschiedenis is heel goed te bewonderen vanaf het water. Een rondvaart door het hart van
Delft duurt drie kwartier en tijdens de tocht zijn veel historische bezienswaardigheden, eeuwenoude boogbruggen, schattige
doorkijkjes en prachtige zestiende- en zeventiende eeuwse huizen te zien. Een gids vertelt tijdens de vaart alles over de Delftse
historie. Na deze prachtige rondvaart rijden we huiswaarts, en onderweg zullen we nog bij een restaurant genieten van een goed
verzorgd 3- gangen diner.

Vandaag vertrekken wij iets later dan
gebruikelijk, namelijk om ± 10.30 uur
(afhankelijk van uw opstapplaats). Wij nemen u
eerst mee voor een goed verzorgde koffietafel
onderweg, en rijden dan door naar Culemborg waar we het Elisabeth Weeshuis bezoeken.
Hoe was het in het weeshuis? Het was er toch erg streng en liefdeloos? Of had het leven er
ook zonnige kanten? In totaal groeiden meer dan 700 kinderen op in het oudste
nieuwgebouwde weeshuis van Nederland uit 1560. Maar waar wonen kinderen zonder
ouders nu? In het Elisabeth Weeshuis Museum komen de verhalen van de weeskinderen tot
leven. Ze woonden van 1560 tot 1952 in dit huis. Zo kunt u in de oude keuken vragen stellen

aan de keukenmeid. Zij weet leuke anekdotes op te dissen. U mag een vergadering van de Protectoren bijwonen, waarin de heren
beslissen wie in het weeshuis mag en wie niet. In de vader- en moederkamer staat de religie centraal. De films daar gaan over een
unieke situatie in Nederland: vanaf 1818 worden er naast protestante ook katholieke kinderen in het Culemborgse weeshuis
verzorgd. En tot slot zin een potje memory? Neemt u er even de tijd voor en leer over de kinderrechten van de weeskinderen van
nu. Vervlochten met de wezengeschiedenis presenteert het museum de Culemborgse stadsgeschiedenis. Bekijk in de refter het
schitterende drieluik van Jan Deys en lees over de Beeldenstorm onder aanvoering van graaf Floris I. Ook de zorg in de
middeleeuwen komt er aan bod. In de spinzaal hangen de portretten van de graven en gravinnen van Culemborg en in de slaapzaal
wordt aandacht besteed aan de meubel-, tabaks- en jeneverindustrie. Bijzonder is de collectie kerkzilver. Vergeet bij mooi weer niet
om een kijkje in de tuin te nemen, hun geheime schat. Uiteraard kunt u er een kopje koffie, thee, of frisdrank met een lekkere koek
nuttigen. In de kleine maar fijne museumwinkel vind je wellicht nog een aandenken aan je bezoek of een cadeau om iemand mee te
verblijden. Voor we u terugbrengen bij uw opstapplaats genieten we gezamenlijk nog van een goed verzorgd 3- gangen diner.

23. Texel Inclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met gebak
 Overtocht
 Rondrit o.l.v. gids
 Juttersmuseum
 3- Gangen diner

24. Dagje Delft met Koninklijk tintje
24. Dagje Delft met Oranjetintje

Inclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met gebak
 Entree en rondleiding

Nieuwe Kerk
 Rondvaart Delft
 3- Gangen diner

25. Elisabeth Weeshuis
24. Dagje Delft met Oranjetintje

Inclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffietafel
 Entree en rondleiding
 3- Gangen diner



Een mooie nieuwe dagtocht in onze
brochure! Vanaf uw opstapplaats
nemen wij u eerst mee naar Almere,
waar we een unieke
bezienswaardigheid vinden: Almere
Jungle, een overdekte dierentuin
waar 135 mensen werken met een
verstandelijke beperking of een
afstand tot de arbeidsmarkt, ze
zetten zich met hart en ziel in om
hier iets leuks van te maken en dat lukt ze echt geweldig! In het Jungle Café kan uw

groep ontvangen worden en is het ook mogelijk voor groepen ouderen om met dieren naar de mensen toe te komen. In ‘the
jungle’ leven vogels, zoogdieren, vissen, reptielen, insecten en ongewervelde dieren. Voorheen hielden zij enkel opvang dieren maar
breiden zich steeds verder uit naar meer exotische dieren. Het is oorspronkelijk begonnen als opvang voor exotische huisdieren. Om
educatie te geven over dit onderwerp zijn zij deze dieren tentoon gaan stellen in hun natuurlijke omgeving. Op die manier kunt u als
bezoeker goed zien welke behoeftes deze dieren hebben en leren dat ze dus niet allemaal geschikt zijn als huisdier. Op dit moment
vangen zij nog steeds diverse soorten exotische dieren op maar de collectie is inmiddels uitgebreid met andere dieren om nog meer
natuureducatie te kunnen geven. In de botanische tuin van Almere Jungle is een grote hoeveelheid bijzondere planten te
bewonderen. Al meer dan tien jaar wordt hier hard gewerkt aan de aanleg van een tropische tuin. De afgelopen twee jaar hebben zij
als botanische tuin veel vooruitgang geboekt met de komst van vele exotische, beschermde en bijzondere planten zoals de
Reuzenwaterlelie en nog veel meer andere soorten. In het Jungle Café wordt u ’s morgens getrakteerd op koffie met huisgemaakt
gebak, en tussen de middag geniet u van de mini lunch (soep en een bolletje ham of kaas). U wordt bediend door de enthousiaste
cliënten en medewerkers. Na deze lunch nemen wij u mee naar Hilversum, en wel naar het museum ‘Beeld & Geluid’. Hier zijn

diverse programma’s mogelijk maar u kunt bijvoorbeeld kiezen voor het
programma ‘TV-Nostalgie’: een feestelijk programma, bomvol topamusement uit
de Nederlandse televisiegeschiedenis. Beleef het verleden met de collectie van
Beeld en Geluid, vol onvergetelijke herinneringen in tal van bijzondere fragmenten
uit bijna 70 jaar televisiegeschiedenis en een aantal bijzondere objecten uit onze
depots. Twee uurtjes vol nostalgie, oude bekenden en onvergetelijke
hoogtepunten. Geniet onder andere van Swiebertje, de liedjes uit Ja Zuster Nee
Zuster, André van Duin, Zeg ‘ns Aaa, de cavia-race uit de Wie-Kent-Kwis en de
lopende band van Mies Bouwman. Een uur vol nostalgie, meezingen met
televisietunes en een hernieuwde kennismaking met alle grote televisiesterren van
vroeger. Vervolgens biedt de gastvrouw of - heer de unieke gelegenheid om een

aantal bijzondere objecten uit de depots van Beeld en Geluid te bekijken. Bijvoorbeeld de clownschoenen van Pipo de Clown,
poppen uit de Fabeltjeskrant, de kleding van Zuster Klivia uit Ja Zuster Nee Zuster en de bijzondere afstandsbediening waarmee
koningin Beatrix Beeld en Geluid in 2006 opende. Ook mogelijk is een programma met Radio van vroeger. Denk aan een spannend
hoorspel en Tineke in het Radio Veronica schip. Wij lichten e.e.a. graag aan u toe.

De familie De Weerd in Raalte maakt er een belevenis
van! Eerst wordt u welkom geheten door de
boerin. Onder het genot van koffie met gebak verteld
zij 'het verhaaltje' over het ontstaan, de groei van het
bedrijf, maar ook geven we aandacht aan de
werkwijze op de boerderij (niet of juist wel van deze
tijd !?!)
Daarna worden de twee roedels (groepen) herten

gevoerd met aansluitend een videopresentatie 'de herten, het hele jaar door' waarin u
ook de andere hoogtepunten kunt meemaken van het gedrag van de herten. Na dit
bezoek vervolgen we onze route naar Arnhem, waar u in het centrum de vrije
lunchpauze naar eigen inzicht in kunt delen. In de middag rijden we naar het Nederlands
Wijnmuseum in Arnhem. Het Nederlands Wijnmuseum exposeert onder andere
gebruiksvoorwerpen, flessen in alle vormen en maten, wijnstokken en smaakvolle scènes
van wijnambachten. Ook de door prominente Nederlanders (o.a. Paul van Vliet, Ko van
Dijk en Mary Dresselhuys) gesigneerde sherryvaten afkomstig van de fameuze
Continental Bodega te Amsterdam en een bijzondere collectie kurkentrekkers worden op
een bijzondere wijze gepresenteerd. We vervolgen onze route terug naar huis, waarbij
we onderweg nog zullen genieten van een goed verzorgd 3-gangen diner.

27. Herten & Wijn Inclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met gebak
 Entree, rondleiding,

beeldpresentatie en herten
voeren Hertenboerderij

 Entree, rondleiding en
glaasje wijn Wijnmuseum

 3- Gangen diner

26. Almere Jungle met Nostalgie bij Beeld & GeluidInclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met huisgemaakt

gebak
 Entree Almere Jungle
 Mini lunch: soep met

bolletje ham of kaas
 Programma Beeld &

Geluid met koffie/thee
met koekje en rondleiding
of presentatie



Onderweg naar Leerdam, waar de boot
vertrekt, maken we een stop voor
koffie met ‘iets’ erbij. We maken een
tocht over één van de mooiste rivieren
van Nederland, De Linge. Tijdens de
boottocht, langs pittoreske dorpjes,

mooie vergezichten gebruiken we een uitstekende koffietafel aan boord. Het personeel
aan boord beschikt over ruime ervaring en kennis over de streek. Tijdens de vaart worden,
indien u wenst, interessante details onder uw aandacht gebracht en leuke anekdotes uit
het verleden verteld. Dit gebeurt live, geen bandje. Ook kunt u uw vragen kwijt bij de
bemanning. Een brede vlakke loopplank biedt toegang tot het schip, en via een klein trapje of een rolstoel plateaulift komt u in de
gezellige salon. Na deze 2 uur durende tocht gaan we verder met onze touringcar naar Alphen aan de Maas waar we een

schitterende Tingieterij vinden. ’t Oude Ambacht Tin is een tingieterij met een sfeervolle
showroom. Ties van Son, de oprichter van dit bedrijf, heeft met hobby en vakmanschap het
bedrijf laten groeien tot een bloeiend bedrijf, dat garant staat voor exclusieve
relatiegeschenken en gebruiksvoorwerpen. Er wordt u nog het echte vakmanschap
gedemonstreerd zoals: gieten, forceren en polijsten. Al de artikelen zijn voorzien van een
certificaat van echtheid 94% tin en gegarandeerd loodvrij. Onder het genot van koffie laat
Martin van Son (neef van Ties) u de nostalgische sfeer proeven. U krijgt uiteraard nog even de
gelegenheid om de showroom door te struinen, waarin meer dan 900 verschillende artikelen
tentoongesteld staan.

We rijden toeristisch over de Veluwe via
natuurbezienswaardige wegen. De rondrit wordt
onderbroken bij een restaurant voor een lekkere kop
koffie met gebak. Daarna vervolgen we onze route naar
Terschuur. In dit dorpje vindt U het Oude Ambachten en Speelgoed Museum. Eigenlijk zijn het
twee musea in één, met een totale expositieruimte van wel 4000 m2. Bij aankomst in het
museum krijgt u een goed verzorgde koffietafel geserveerd. Vervolgens krijgt u tekst en uitleg
over wat er in het museum mogelijk is. Als volwassene mag u zelfs overal aanzitten (dat is erg

uniek!). Het museum biedt een werkelijk unieke en veelzijdige verzameling oude ambachten. Er zijn wel zo'n 100 kleine winkeltjes,
kamertjes en werkplaatsen, met allerhande oude gereedschappen en attributen uit de vorige eeuw en soms
nog ouder. Er is een oude smidse, een scharensliep, een drogisterij, een mandenvlechter, een leerlooier,
een slagerij, een drukkerij en talloze andere neringdoenden, die hun ambacht in de vorige eeuw
uitoefenden; teveel om op te noemen. En dat allemaal, zoals het vroeger was! 100 kleine musea, die bij de
ouderen een gevoel van herkenning oproepen. Er vinden ook regelmatig demonstraties plaats, zoals b.v.
mandenvlechten, stoelenmatten en het maken van glas in lood. In het speelgoedmuseum vindt u o.a.
prachtige antieke poppen, vernuftige constructies van Meccano, Dinky Toys, oude kinderserviesjes,
poppenhuizen, stoommachines, rijdende treinen, mechanisch blikken speelgoed, poppenhuizen,
modelbouw, spellen en nog veel meer. Na het bezoek aan dit grote museum rijden we toeristisch huiswaarts.

Via een mooie route nemen wij u mee naar ‘Bep Glasius’ in Stavoren. De
veerboot ‘Bep Glasius’ maakt ieder seizoen ca. 1.000 keer de oversteek tussen
Enkhuizen en Stavoren. Aan boord ziet u de
mooiste jachten en klassieke schepen voorbij
varen of u kunt de vluchten aalscholvers

bewonderen. Het IJsselmeer is schitterend om vanaf de veerboot te beleven! Onder het genot
van een kopje koffie en een lekker gebakje kunt u genieten van deze ervaring. Aangekomen in
Enkhuizen krijgt u de gelegenheid om in dit prachtige stadje de lunchpauze te gebruiken. De
touringcar staat voor u klaar, en brengt u naar de Zaanse Schans. In deze typische Hollandse,
historische omgeving is veel te zien en te beleven: diverse musea, oude ambachten en werkende
molens als verf, olie, hout en mosterdmolens. Er zijn dagelijks demonstraties klompen maken, plateel schilderen, tin gieten en kaas
maken. De gezellige straatjes kenmerken zich door de authentieke, groene houten huisjes, waar nu veel leuke winkeltjes in zitten.
Na dit bezienswaardige bezoek aan de Zaanse Schans vervolgen wij onze reis richting uw opstapplaats. Voordat wij bij uw
opstapplaats aankomen, zullen we onderweg nog gezamenlijk afsluiten met een 3- gangen diner.

28. De Linge & Ties van SonInclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met gebak
 2 uur Boottocht
 Koffietafel
 Entree
 Koffie/thee met koekje

29. Oude Ambachten & Speelgoedmuseum Inclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met gebak
 Entree
 Koffietafel met soep

30. Stavoren – Enkhuizen & Zaanse SchansInclusief:
 Touringcarvervoer
 Overtocht met koffie en

appelgebak
 Bezoek Zaanse Schans
 3- Gangen diner



Vanaf uw opstapplaats rijden we naar
Boerakker, voor een bezoek aan de
schitterende struisvogelfarm van de
familie de Krey. U wordt hier ontvangen
met koffie en een struisvogeleierkoek,
waarna u een korte film te zien krijgt
over het dagelijks leven van een
struisvogel op het bedrijf. Daarna volgt
een korte presentatie, waarin u van alles

te weten komt van de struisvogel, zijn gedrag en de producten die zij voortbrengen. Buiten gaan we de struisvogels (en emoe's en
nandoe's) van heel dichtbij bekijken. U kunt ze zelfs aanraken en voeren. Maar pas op! Struisvogels kunnen ook heel gevaarlijk zijn.
Na de rondleiding kunt u nog wat drinken of even in de winkel gaan kijken voor een souvenir of een van de vele
struisvogelproducten. Rond het middaguur nemen wij u mee voor een rondvaart over het Lauwersmeer. Tijdens de lunch aan boord
kunt u genieten van wat deze prachtige omgeving u te bieden heeft. Onderweg vertelt de kapitein over de historie van het gebied
maar ook over alle flora en fauna die er onderweg te zien zijn. In de vroegere Lauwerszee is er sinds 1969 van alles gaan groeien en
bloeien. Door de diverse ecologische ontwikkelingen zijn er ruim 40 jaar na de afsluiting van het gebied onder andere allerhande
soorten watervogels te zien zoals lepelaars en diverse zwanen, roofvogels als kiekendieven en diverse arenden; maar ook
konikpaarden en schotse Hooglanders die hier als begrazers zijn ingezet. Beleef aan boord deze prachtige reis van verleden naar
heden en ondervind hoe de natuur zich nog steeds ontwikkeld. Wanneer u weer van boord komt brengen wij u middels een
toeristische route weer terug naar huis. Indien gewenst kunnen we de terugreis onderbreken voor een diner.

Vandaag nemen wij u mee naar een mooi stukje
Nederland: de Noord-Oost Polder. Waar begin 20e
eeuw nog Zuiderzee was, vind je nu dichte bossen,
afgewisseld met bloemrijke graslanden en het open
water van de randmeren. We beginnen deze dag
met koffie en gebak. Vervolgens brengen we een
bezoek aan een witlofkwekerij en krijgt u een
deskundige rondleiding. Ontdek het bijzondere

proces en de manier van telen van deze heerlijke groente die we het hele jaar in de winkel
zien liggen. Tussen de middag genieten we bij het restaurant van een heerlijk diner met
witlofsalade, een stoofpotje oma’s gehaktballen in jus, witlofstamppot, andijviestamppot,
appelcompote of stoofpeertjes en een nagerecht bestaande uit chocoladetaartjes met cocos,
ijs en slagroom. Na het diner gaat een deskundige gids met ons mee voor een rondrit door de
mooie Noordoostpolder. De gidsen kijken wat er die dag een mooie route is en welke
actualiteiten er zijn om u een mooie belevenis te geven. Na de rondrit komen we terug bij het
restaurant en genieten we nog even van een kop koffie of thee met een lekker
saucijzenbroodje als afsluiter.

We rijden via Appelscha langs het mooie
natuurgebied Fochteloërveen naar Veenhuizen.
De geschiedenis van Veenhuizen is er één van
dwang en straf. Duizenden hebben er gezeten
in de rijkswerkinrichtingen en de
gevangenissen. Nog steeds worden er mensen
gedetineerd. In het gevangenismuseum worden we ontvangen met koffie en gebak, gevolgd
door een film en rondleiding door dit bijzondere gebouw. In het Gevangenismuseum

herleven de tijden van de inrichtingen voor landlopers en bedelaars. Een wereld apart waar gewone burgers
geen toegang hadden. Een gemeenschap van tot elkaar veroordeelde ambtenaren en gedetineerden. Voor een
vrije winkel- en lunchpauze rijden we naar Drachten. In Drachten heeft u de gelegenheid om te lunchen en het
gezellige centrum te verkennen. Op een afgesproken tijdstip rijdt u met de touringcar naar Terherne alwaar we
worden ingescheept voor een 2 uur durende rondvaart door Goëngarijpsterplassen en Terkaplester Poelen. Ook
varen we een gedeelte van het Sneekermeer en langs het beroemde Starteiland. Nadat u weer aan wal gekomen
bent, vervolgen we onze route naar uw opstapplaats. Alvorens daar aan te komen, nuttigen we gezamenlijk nog een afscheidsdiner.

31. Struisvogels & Lauwersmeer Inclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met struisvogeleierkoek
 Entree en rondleiding

Struisvogelsfarm
 Lunch: soep, 3 belegde broodjes

en 1x
koffie/thee/melk/karnemelk

 2,5 uur Rondvaart

32. Witlof & de mooie NoordoostpolderInclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met gebak
 Entree en rondleiding

witlofkwekerij
 Diner als omschreven
 Rondrit o.l.v. gids
 Koffie/thee met

saucijzenbroodje

33. Gevangenismuseum & Terkaplester Poelen Inclusief:
 Touingcarvervoer
 Koffie met gebak
 Entree, film en rondleiding

Gevangenismuseum
 Rondvaart
 3- Gangen diner



Nadat u in de touringcar bent gestapt rijden we toeristisch
naar Joure. In het oorspronkelijke bedrijfs-/ woonpand van
Egbert Douwes wordt u in de oorspronkelijke tuinkamer
ontvangen met een kopje koffie. Aansluitend brengen we
een bezoek aan het Douwe Egberts museum. Hier vindt u
behalve de DE ook de stelkamer, drukkerij, Friese klokken

en Bakkerijmuseum. In 1871 opende de firma Douwe Egberts
Weduwezoon een grossierwinkel in Joure. Nog steeds
bestaat het winkeltje ‘De Witte os’, nu als museumwinkeltje.
Bezoekers kunnen in het winkeltje versgebrande koffie, losse thee en ook kandij, snoep,
anijs, nootmuskaat en andere producten kopen.  U kunt een bezoek aan dit museum
winkeltje brengen. Na het bezoek aan ‘de Witte Os’ rijden we naar het nabij gelegen
restaurant waar u een koffietafel wordt geserveerd. In de namiddag kunt u genieten van
een mooie rondvaart over de Terkaplester- en Goëngarijpster Poelen en het Snekermeer.
Na de rondvaart rijden we toeristisch huiswaarts.

Laat u verrassen door wat Genemuiden
u te bieden heeft: Het Tapijtmuseum! Na
ontvangst met een heerlijk kopje koffie
met een echte Genemuider Brok wordt
u meegenomen in de historie van het
tapijt. Het museum maakt gebruik van mensen die betrokken zijn geweest bij de
ontwikkeling van biezenmat tot kamerbreed tapijt. De aanpak en demonstraties van
deze mensen maken het museum tot een uniek gebeuren. Zij brengen de
geschiedenis in levende lijve in beeld. Zij vertellen u hoe het was om tien uur per dag
tot je middel in het water te staan om biezen te snijden. Bovendien is er en rijke

collectie te zien van alle soorten vloerbedekking door de eeuwen heen, en houten weefgetouwen, maar natuurlijk ook de nodige
gebruiksvoorwerpen. Eigenlijk te veel om op te noemen. Na de lunch nemen wij u mee naar ’t Veluws
Zandsculpturenfestijn. Zandkunstenaars uit alle delen van de wereld creëren jaarlijks de meest schitterende
zandsculpturen in Garderen op de Veluwe. Het terrein van het Zandsculpturenfestijn wordt omringd door
nostalgische kasteelmuren met verrassende decoraties en muurgraveringen. Het festijn staat garant voor een
uniek en attractief uitje voor iedereen! De zandkunstwerken en de ambiance er omheen zijn een trekpleister
voor binnen- en buitenlandse toeristen en zetten de Veluwe nog meer op de kaart. Het festijn is een
eyecatcher van formaat. Bij aankomst staan de deelnemers van Stichting De Rozelaar uit Barneveld, die hulp
biedt aan mensen met een verstandelijke beperking, voor u klaar en helpen op een vriendelijke en
behulpzame manier mee in de bediening. Een deel van de opbrengst van `t Veluws Zandsculpturenfestijn
gaat elk jaar naar een goed doel in de gemeente Barneveld. Het Zandsculpturenfestijn vindt plaats bij de
Beeldentuin in Garderen. Deze Beeldentuin is al jaren een begrip in Garderen en wijde omgeving. Het is de
grootste beeldentuin in Nederland, met een Authentiek showroomdorp waar een uitgebreid assortiment
sokkels, dierfiguren, vogelbaden en nog veel meer te bewonderen is. Aan het eind van de middag nemen wij
u mee naar een goed restaurant op de Veluwe voor een heerlijk 3- gangen diner, waarna we huiswaarts
zullen rijden.

Tijdens onze reis naar de havenstad stoppen we onderweg voor een kopje koffie
met gebak. In Rotterdam aangekomen maken we met onze touringcar een
bezienswaardige rondrit door de stad. U ziet o.a. het beroemde Feijenoord stadion
‘de Kuip, het Zuidplein met Ahoi, de Erasmusbrug, het Noors houten kerkje, de
Euromast, de Coolsingel met het oude monumentale raadhuis, het beroemde

flatgebouw ‘de Piloot’, de kubuswoningen, de oude haven en de Maasboulevard.
Eigenlijk te veel om op te noemen. Na deze tocht brengen wij u naar het bruisende
centrum van de stad voor een vrije lunchpauze. Vervolgens rijden we naar rederij Spido
en gaan we aan boord voor een avontuurlijke vaartocht door de Rotterdamse havens. U
zult getuige zijn van de bedrijvigheid in het enorme havengebied. U zult onder de indruk
raken van de vele zeeschepen die worden gelost en geladen. Op de terugreis naar uw
opstapplaats gebruiken we nog een goed verzorgd afscheidsdiner.

34. Douwe Egberts & de Friese MerenInclusief:
 Touingcarvervoer
 Koffie met oranjekoek
 Entree
 Koffietafel met kroket
 Rondvaart

35. Tapijtmuseum & Veluwse Zandsculpturen Inclusief:
 Touingcarvervoer
 Koffie met

Genemuiderbrok
 Entreegelden
 3- Gangen diner

36. RotterdamInclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met gebak
 Stadsrondrit
 Havenrondvaart
 3- Gangen diner



Wanneer onze chauffeur u verwelkomt heeft,
rijdt hij met u naar Barneveld. Onder het genot
van een kop koffie met gebak krijgt u een
levendige en interactieve presentatie over de
geschiedenis van het museum en het borduren. U
hoort tijdens deze half uur durende presentatie
veel bijzonder en interessant nieuws, zoals dat mannen ook borduurden…. Aansluitend
bezoekt u het bijzondere museum. Maar liefst 1.500 verschillende borduurwerken sieren de
wanden van het 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 Anton Pieck, Rembrandt en Vermeer. Het museum heeft naast een grote vaste
collectie aan borduurwerken met Bijbelse taferelen, jachttaferelen, scheepvaart,
portretten, dieren, bloemen, kinderen en merklappen. Regelmatig zijn er ook
wisselexposities. Het borduurmuseum heeft ook rekening gehouden met mannelijke
bezoekers! Zij kunnen een complete afdeling met allerhande houtsnijwerk bezoeken.
Voor tussen de middag reserveren wij uw diner in een restaurant. Na het diner halen we
onze gids op en gaat de gids mee in de touringcar voor de Sageroute…  Een leuke
spannende tocht door de Veluwse natuur en door kleine dorpjes. Hierbij neemt de gids u
tijdens deze tour mee met verhalen die veelal terug gaan naar de tijd van weleer, oude
gebruiken, de spannende verhalen over de Witte Wiev'n, Vrouwtje Echo en andere
bijzondere Juffers, het Aardmannetje enz. We rijden ook langs een kasteel met een
bijzondere geschiedenis. We brengen na de tour de gids weer terug, en indien de tijd het
toelaat kunnen we eventueel nog een vrije theepauze ergens genieten.

Vanaf uw opstapplaats nemen wij u mee naar
Wageningen… Beleef de wonderlijke wereld van
de honingbij bij het Bijenhuis. Hier heeft men
alle ingrediënten bij elkaar voor een
geslaagde excursie. De imker vertelt het
verhaal over de hongingbij, het imkervak en
alle producten die de bijen maken. Na
ontvangst met koffie en een honingwafel,

geeft de imker een lezing. De gehele groep wordt meegenomen naar de bijentuin, en aangekleed in
een imkerpak om de bijen nader te bekijken. Leer meer over het verwerken van honing, bijenwas en

diverse soorten honing. Na dit zoete bezoek rijden we naar
Millingen aan de Rijn waar u een koffietafel met kroket
geserveerd krijgt. Na de lunch gaat u fluisterstil door de Ooijpolder met de zonnetrein. U
hoort de vogels fluiten, de koeien loeien en de gids vertelt over dit unieke stukje natuur
langs de Waal bij Nijmegen met terpen, oude kerkjes, kleiputten en oude steenfabrieken. In
een geweldig boeiende rondrit van ca. 1 uur valt men van de ene verbazing in de andere,
wat een mooi gebied en wat een schitterende vergezichten! Alsof u in het buitenland
bent… Bij terugkomst heeft u nog even de gelegenheid voor een kop koffie, thee of glaasje
fris. Wanneer we naar huis rijden stoppen we nog even voor een 3- gangen diner op
terugreis.

38. Bijen & ZonnetreinInclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met honingwafel
 Entree, rondleiding en

lezing
 Koffietafel met kroket
 Rondrit Zonnetrein
 3- Gangen diner

37. Borduren, Houtsnijden & Sagentour Inclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met gebak
 Entree met rondleiding
 3- Gangen diner
 Rondrit o.l.v. gids



Groningen, een provincie die van oudsher bekend
staat om de vele boeren kruideniers die hun eigen
producten maakten. Zij hadden hun eigen fabriekjes
waar met eigen receptuur hun afzetgebieden
bedienden. Door de jaren heen zijn de meeste
verdwenen of opgekocht door grotere fabrieken. Bij
Abrahams Mosterdmakerij in Eenrum daarentegen
wordt er tot op de dag van vandaag op ambachtelijke wijze mosterd geproduceerd. Dit
gebeurt volgens traditioneel Groninger receptuur. Inmiddels is het één van de weinige
locaties – zo niet enige – in Nederland waar nog ambachtelijk én biologisch mosterd gemaakt

wordt. U krijgt te zien hoe men hier mosterd maakt en u maakt kennis het proeftuintje, waarin u ziet hoe mosterdplanten groeien
én hoe de bladeren en bloemen ervan smaken! U geniet in het sfeervolle restaurant van de goed verzorgde lunch, terwijl u door de
glazen wand de mosterdmakerij kunt zien. Na de lunch nemen wij u mee naar Grootegast, waar we maar liefst 3 musea onder 1 dag
bezoeken onder de naam Legiomuseum! U kunt deze alle drie, of slechts één of twee bezoeken, de keus is aan u. Het Victory
Museum is een voortzetting van het Canadian Allied Forces museum. Dit museum beeldt door middel van een aantal diorama’s en
objecten verschillende facetten van de Tweede Wereldoorlog uit, waaronder de Bevrijding van Noord-Nederland door de
Canadezen en Polen, een vliegveld van de Royal Air Force, Duitse troepen in Nederland, Canadese veldradio operaties en nog veel
meer. In het drukkerijmuseum laat men u zien over het vele werk wat verzet moest worden om een boek, krant of folder te drukken
in de tijd dat er nog geen computers en printers waren. Een heuse drukkerij uit het verleden, waar het ambacht gedemonstreerd
wordt. Verder wordt er een grote keur aan typmachines tentoongesteld, van de
vroegste tot de meest recente exemplaren. U kunt zelfs uw eigen brief typen in de
typmachinehoek! Het laatste, maar niet het minste museum gaat over alles wat te
maken heeft met LEGO. Het is gevestigd aan de Legolaan, een historische plek van
LEGO, aangezien het bedrijf hier gevestigd is geweest van 1963 tot 1998. Het museum
beschikt over een eigen collectie, maar ook stellen diverse verzamelaars hun materiaal
beschikbaar om zo een zo breed mogelijk beeld te kunnen bieden over LEGO. Aan het
eind van de middag nemen wij u mee richting uw opstapplaats, maar stoppen we
onderweg nog voor een gezamenlijk 3-gangen diner.

Vanmorgen nemen wij u mee naar Epe waar de vrijwilligers
van Veluws Museum Hagedoorns Plaatse u hartelijk
ontvangen met koffie en krentewegge. Dit museum is
ondergebracht in een prachtige boerderij uit 1715 maar
toont nu het boerenleven op de Veluwe van rond 1900.
Voor veel seniorengroepen is dit echt een feest van
herkenning! Kijk rond in de boerenwoning en ervaar hoe
daar een Veluws boerengezin leefde aan het begin van de

vorige eeuw. In de deel staan voorwerpen en gereedschappen die gebruikt werden bij het dagelijs werk
van de boer op zijn land en in de stal. In de moestuin groeien bijna vergeten groenten als palmkool en
spekbonen. Neem ook een kijkje in de bijenstal, of expositieruimte. In deze ruimte zijn elk jaar andere tentoonstellingen te zien op
het gebied van streekgeschiedenis en eigentijdse kunst. In 2020 zal deze expositieruimte geheel in het teken staan van onderduinen
in WOII in Epe. Tussen de middag is er een goed verzorgde koffietafel voor u gereserveerd bij een restaurant onderweg naar het
middagprogramma. ’s Middags nemen wij u mee naar het Historisch Museum Vriezenveen met unieke bezienswaardigheden van de
handel en pioniersgeest van de Rusluie, Textielnijverheid en de eeuwenoude dorpsgeschiedenis. In het museum ziet u originele
documenten, voorwerpen een een indrukwekkende collectie brei- weef- en naaimachines die allemaal nog werken. Ook maakt u

kennis met de geschiedenis van Jansen & Tilanus, de gebr. Hospers, De Lange
& Jonker en leert u over de duidelijke kentering in de textielwereld door de
lage lonenlanden. Naast de textiel is er ook de afdeling ‘Rusluie’, over de
handelsnijverheid met de Russen, de hoogtij dagen en het einde van deze
handel. Uiteraard mag de geschiedenis van het dorp zelf niet ontbreken.
Onder andere de Grote Brand in 1905 en de Westfaalse invloeden op het
Twentse dialect komen aan bod. Aan het eind van de middag stappen we
weer in de touringcar om huiswaarts te keren. We sluiten deze dag uiteraard
nog even af met een heerlijk 3- gangen diner.

39. Veelzijdig Groningen Inclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met Groniner koek
 Entree en rondleiding

Mosterdmakerij
 Koffietafel
 Entree Legiomuseum
 3- Gangen diner

40. Ontdek de geschiedenis van de Veluwe & VriezenveenInclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met Krentenwegge
 Rondleiding in

klederdracht
 Entreegelden
 Koffietafel
 3- Gangen diner



Nadat alle opstapplaatsen zijn aangedaan
rijden we naar de koffiestop. Onze route
wordt vlot vervolgd naar Eindhoven. We
brengen een bezoek aan het Philips
museum. Wie heeft er geen artikelen van dit
wereldberoemde merk in huis? Het Philips
Museum is gevestigd in de eerste gloeilampenfabriek van Philips in het centrum van
Eindhoven. De vaste tentoonstelling en wisselende grotere en kleinere exposities nemen
u mee op reis door het indrukwekkende Philips-verhaal. In de vaste tentoonstelling krijgt
u een fascinerend beeld van hoe Philips zich van een kleine gloeilampenfabrikant tot een

groot en toonaangevend wereldconcern heeft ontwikkeld. Vanaf de start van de onderneming in 1891 tot en met de innovaties van
morgen. Aan de hand van opmerkelijke verhalen en historische producten maakt de tentoonstelling voelbaar wat de impact van
Philips op het leven van mensen is. Bovendien toont de nieuwe experience in het Philips Museum hoe innovaties op het gebied van
gezondheid en duurzame verlichting bijdragen aan het verbeteren van het leven van miljarden mensen wereldwijd. In deze
prachtige ‘lichtstad’ heeft u tussen de middag de gelegenheid voor een lunchpauze. Op zeer korte loopafstand (ca 200 m) zijn er
diverse restaurantjes te vinden. Na de lunchpauze nemen wij u mee naar De Brabantse Kluis, een geweldige herberg met boerderij
die hoort bij het naastgelegen klooster, in Brabant noemen ze een klooster ook wel een kluis. De zusters van het naastgelegen
Missieklooster Heilig Bloed geven u graag een rondleiding. De rondleiding begint in de herberg waar u wordt opgehaald door de
zuster. Tijdens de rondleiding vertelt zij over het ontstaan van de congregatie, het ontstaan van het klooster en de missiewerken die
zij verrichten. In het klooster neemt u een kijkje in het echte kloosterleven. De
rondleiding voert u naar de kapel, het museum, de refter en meerdere ruimtes in het
klooster. Soms volgt een rondleiding een alternatieve route, afhankelijk van het tijdstip
van de dag, het museum en de kapel komen natuurlijk altijd aan de beurt. Na afloop van
de rondleiding kunt u op eigen gelegenheid een bezoek brengen aan de kloostertuin en
de Mariagrot. Hier kunt u bijvoorbeeld een kaarsje aansteken.  De tuin is toegankelijk via
een doorgang in de stal op de binnenplaats van de herberg. Aan het eind van de middag
rijden we terug naar uw opstapplaats, maar eerst kunt u gezellig napraten over deze
dagtocht tijdens een heerlijk 3- gangen diner.

Uw gasten worden vanmorgen ontvangen met
onvervalste Achterhoekse gastvrijheid bij
Chocolade Atelier ‘Magdalena’. Vanuit het
chocolade-atelier worden vele soorten bonbons
met de hand gemaakt. De passie voor chocolade
is bij binnenkomst in het atelier een ware
belevenis. Alleen al de heerlijke geur van
chocolade maakt je gelukkig. Bij aankomst krijgt
u koffie of thee met gebak. Er wordt een
videofilm vertoont en u krijgt een live demonstratie. Uiteraard mag er geproefd
worden! Na dit heerlijke bezoek rijden we naar Doetinchem waar men op eigen
gelegenheid van de lunch kan genieten. Na de lunchpauze rijden we naar Lievelde en

ontmoeten we Johannes de Stoker. Hij stookt op ambachtelijke wijze heerlijke fruitlikeuren, en zijn ouders runnen een grote
moderne kaasboerderij. Tijdens uw bezoek krijgt u een demonstatie met uitleg over hoe ‘Johannes de Stoker’ fruitlikeur maakt en

hoe dit is begonnen. Uiteraard mag ook hier geproefd worden! Er is tevens een film over
het reilen en zielen op de kaasboerderij het jaar rond en daarna is er een rondleiding over
de ‘beleef boulevard’ met diverse etalages waarbij u langs de kaasmakerij, moderne stal,
melkrobot, botermakerij en de kaasopslag komt. Onderweg naar huis onderbreken we de
route nog één maal voor een heerlijk 3- gangen diner.

41. Philips & het Kloosterleven Inclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met gebak
 Entree Philipsmuseum
 Entree en rondleiding

klooster
 3- Gangen diner

42. Chocolade Magdalena & Johannes de StokerInclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met gebak
 Entree, videofilm,

demonstratie en
proeven
Chocoladeatelier

 Entree, demonstatie,
rondleiding likeur- en
kaasmakerij en proeven
fruitlikeur

 3- Gangen diner



Nadat u bent ingestapt rijden we naar Itterbeck,
waar onbeperkt koffie én onbeperkt gebak voor u
klaar staat. Daarna rijden we naar Emsbüren.
‘Emsflower’ is de grootste kwekerij van Europa in
pot- en perkplanten met bezoekerspark, gelegen in Duitsland, net over de grens. Deze
kwekerij produceert elk jaar maar liefst 500 miljoen planten op een oppervlakte van
750.000m2! In het vrijwel geheel overdekte Erlebnispark kunt u een kijkje nemen in de
productiehal. Ook wandelt u door de tropische- en cactustuin waar ontelbare soorten
inheemse en exotische planten te bewonderen zijn. De showkas geeft u veel informatie over
de groei en bloei van vele soorten snijbloemen en groentes en van midden mei tot oktober
kunt u ook het Buitenpark ‘Mini-Emsflower’ bewonderen, evenals de naastgelegen fruittuin
met vele soorten bomen en bessenstruiken welke een bezoek zeker waard zijn. In 2014 is het

Erlebnispark uitgebreid met een heuse vlindertuin. Ontdek de adembenemende wereld van kleurrijke vlindersoorten, die vrij
rondvliegen tussen tropische planten en bomen. Er vliegen 40 tot 50 verschillende soorten (meer dan 1000 vlinders in totaal)
afkomstig uit de exotische landen Costa Rica en Maleisië. Tussen de middag wordt er een koffietafel geserveerd, en aan het eind van
de middag verlaten we Emsflower om via het Twenteland en het Sallandse land (ook wel ‘de tuinen van Overijssel’ genoemd) weer
huiswaarts te keren. Onderweg zullen we nog stoppen voor een vrije theepauze.

Vanaf uw opstapplaats rijden we naar een restaurant waar u verwend word met
onbeperkt koffie en gebak. Ja, ook het gebak is
onbeperkt! Middels een mooie rondrit langs oa ,
Uelsen, Neuenhaus, Wietmarschen, Lingen,
Bawinkel, Haselune, Westerloh, Klein Bessen en
Sögel bereiken we Werpeloh waar de lunch voor u
geserveerd wordt. De route vervolgen we naar

Rhauderfehn waar we een bezoek brengen aan het Fehn- und Schiffarhtsmuseum. U ziet hier een
oude smederij en een koetshuis op het buitenterrein en een Tjalk ligt buiten voor de deur. Binnen
maakt u kennis met oude apparatuur en turf van de teelt van hoogveen. In de categorie
scheepsbouw laat men oude scheepsbouwtradities en – ambachten zien. De ‘Fehntjer Seeleute’ bevoeren alle zeeën. Een deel van
de tentoonstelling laat u zien hoe ze werkten en wat ze mee brachten uit verre landen. Tijdens de Nederlands gesproken rondleiding
(indien beschikbaar) wordt alles duidelijk aan u verteld en laten zien. Indien de tijd het toelaat rijden we vanaf het museum naar
Papenburg, waar u op eigen gelegenheid even heerlijk door deze mooie stad kunt ‘dwalen’. Tegen het eind van de dag rijden we
weer richting de Nederlandse grens. Maar voor we deze oversteken maken we eerst nog een stop om samen van het diner te
genieten.

Een prachtige dagtocht naar Duitsland welke wij u
graag willen laten zien! Vanaf uw opstapplaats rijden
we naar een restaurant om de dag ‘lekker’ te
beginnen met koffie en gebak. Vervolgens toeren we
met een mooie route naar Rechtsupweg waar we genieten van de lunch. Voor ’s middags staat er
een bezoek aan een bijzonder Museumdorp op het programma: Dkörpermuseum Münkeboe. Hier
is werkelijk van alles te zien! Het geeft inzicht in het leven en werk van de bewoners van een klein

dorp aan de rand van de heide van vervlogen tijden… Verspreid over een groot gebeid vindt u alles wat vroeger een typisch
heidelandschap maakte. U vindt er o.a. een ‘ingangshus’, Dorpssmederij, wagenmaker, zagerij, ‘Dorpfkrug’, Spuithuis, Gulfhof,
Dorpsschool, bakkerij en kruidenierswinkel. Een prachtig museum met veel herkenning wellicht, maar ook met verschillen van ons
Nederlanders… Aan het eind van de dag nemen wij u mee huiswaarts en genieten we onderweg nog van een goed verzorgd 3-
gangen diner.

43. Emsflower (dld) Inclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met gebak ‘zo veel je

lust’
 Entree Emsflower
 Koffietafel

44. Fehn, Schiffahrt und PapenburgInclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met gebak ‘zo veel

je lust’
 Kalte Platte
 Entree
 3- Gangen diner

45. Dkörpermuseum Münkeboe Inclusief:
 Koffie met gebak
 Kalte Platte
 Entree
 3- Gangen diner



Vandaag nemen wij u mee naar Duitsland voor
een muzikale en culturele dagtocht. ’s Morgens
rijden we naar Weener, waar we het Organeum
bezoeken en ontvangen worden met koffie en
boterkoek. Het Organeum is gevestigd in een
prachtige villa uit 1870 en herbergt een

belangrijke collectie historische toetsinstrumenten. Drie dozijn klinkende tentoonstellingen,
huisorgels, orgelmodellen, klavecimbels, clavichords, hamerpiano's en harmonieën openen een
muzikaal spectrum van de renaissance tot de late romantiek. Na afloop van dit bezoek toeren we naar Leer waar u een vrije
lunchpauze kunt houden. ’s Middags maken we kennis met de ‘Ostfriesche Teekultur’ in het Teemuseum Bünting. Het Bünting
Theemuseum nodigt alle bezoekers uit voor een reis van de oorsprong van de theeplant naar genieten in de beker. In het historische
museumgebouw in de oude binnenstad van Leer illustreert de tentoonstelling de ontwikkeling van thee door de eeuwen
heen. Naast de theecultuur van Oost-Friesland toont het museum alle facetten van thee en de verschillende theeculturen. Met zijn
uitgebreide collectie vertelt het Bünting Theemuseum het verhaal van thee van de 17e eeuw tot nu. Exposities brengen een

veelheid aan informatie over - ze variëren van theeteelt, productie, verwerking, testen,
mengen en proeven tot theetransport op wereldwijde handelsroutes. Een opmerkelijke
verzameling objecten - van eenvoudige theeaccessoires tot kostbaar porselein - illustreert de
ontwikkeling van thee tot een van de meest populaire dranken ter wereld. De
tentoongestelde voorwerpen in het Bünting Teemuseum komen uit verschillende regio´s van
de wereld vandaan en tonen de diversiteit van wereldwijd bestaande theeceremonies. In de
Bünting Teemuseum-winkel kunt u thee en alle benodigdheden voor een echt Oostfriese
theeceremonie krijgen.

Met deze dagtocht naar Duitsland, gaan we bij een
Nederlands Museum in Duitsland op bezoek:
Kunztcentrum Coldam. Hier maken we kennis met
bijzondere glaskunst. Hier zijn glasblazen en
versmelten van glas een gangbare praktijk; dit is
wat hun vlakglas zo uniek maakt. Zij snijden, breken en knagen dit glas in basisvormen, die ze
vervolgens aan elkaar lijmen om spannende objecten en sculpturen te creëren. Het invallende
licht speelt met de gladde, egale oppervlakken en met de onbewerkte en onbewerkte
snijvlakken waardoor het object altijd lijkt te veranderen: het lijkt te leven! Breekbaar? U zult
versteld staan hoe duurzaam en sterk de objecten zijn! Ze gebruiken ook dikker glas om
sculpturen en andere objecten voor buiten te maken die bestand zijn tegen het weer in alle
seizoenen. Niet alleen in het Kunstzentrum is hun werk te bewonderen, zij lenen ook werken
uit aan diverse tentoonstellingen, kunstweekeinden en bijvoorbeeld de Keukenhof. Na dit
bezoek nemen wij u mee naar het Leraner Miniatur, waar de regio met zijn talrijke
bezienswaardigheden op meer dan 1.500
vierkante meter in een uniek modellandschap op

schaal 1:87 met een hoge herkenningswaarde te zien zijn. Beleef de regio's Emsland,
Oost-Friesland, Oldenburg, het Ammerland en Berlijn. Bezoek de steden Papenburg,
Leer, Aurich, Emden, Bad Zwischenahn, Oldenburg en nog veel meer in slechts één
dag. Start meer dan 130 ontroerende scènes en kijk uit naar vele details, zoals de Ems-
transfer van de cruisereuzen van Meyer Werft naar de Noordzee. Bekijk ook een van
de grootste showcase-modeltentoonstellingen in het noorden met meer dan 5.000
auto's en treinen uit verschillende tijdperken. U kunt bij aankomst in het park op eigen
gelegenheid een lunchpauze genieten, met een eigen meegebrachte lunch, of iets
kopen in de bistro van het park. Aan het eind van de middag rijden we terug naar uw
opstapplaats, en genieten we onderweg nog van een goed verzorgd 3- gangen diner.

46. Muziek & Teecultuur in DuitslandInclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met boterkoek
 Entree Organeum
 Entree Teemuseum
 3- Gangen diner

47. Glas & Miniatuur in Leer Inclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met gebak
 Entree en rondleiding

Glaskunst
 Entree Miniatuurland
 3- Gangen diner



Noord Duitsland kent vele mooie historische haven- en handelssteden, en met
name Emden is hier een goed voorbeeld van. Vanaf uw opstapplaats toeren we
naar het in het Emsland gelegen Rhede voor een kopje koffie met ‘Kuchen’.
Aansluitend rijden we langs Bunde en Leer naar de boeiende havenstad Emden
voor een ontdekkingstocht per rondvaartboot door de haven. Na ontscheping

krijgt u de gelegenheid voor een bezoek en lunchpauze in de oude binnenstad en kunt u kennismaken met de vele historische
bouwwerken die deze stad rijk is, wat mede te danken is aan de gunstige ligging aan de rivier de Ems. ’s Middags stapt een
Nederlands sprekende gids in de touringcar, en zij verteld onderweg naar het oude vissersstadje Greetsiel een boeiend verhaal over
de prachtige omgeving waar we doorheen toeren. Zij laat ons plaatsen zien waar men
normaal niet komt. Greetsiel werd vooral bekend door zijn prachtige haven en de
Tweelingmolens. De haven en de historische gebouwen in de kernplaats dienden de laatste
eeuw als achtergrond voor bioscoop- en televisiefilms. Talrijke restaurants, café’s en winkels
die ook in het weekend geopend zijn, nodigen de bezoekers uit in Greetsiel te vertoeven. U
krijgt natuurlijk de gelegenheid om dit stadje te bezoeken en er een consumptie te
gebruiken, en onze gids laat u hier nog een aantal bezienswaardigheden zien. Nadat we in
Emden afscheid hebben genomen van onze gids, rijden we naar het restaurant alwaar u ter
afsluiting van deze mooie dag, kunt genieten van een heerlijk 3- gangen diner.

Vandaag ziet u weer een veelzijdig stukje
Duitsland! ’s Morgens nemen wij u mee
naar het Dollartmuseum van het Dollart
Natuu- en Cultuurpark. Centraal staat de
geschiedenis van de Dollart en dijkaanleg.
In detail bevat het museum informatie
over natuurlijke schoonheden in het Dollartgebied, de ontwikkeling van flora en fauna,
het Rheiderland als rustplaats voor vogels, het ontstaan van de Dollart, stormvloeden
in het Rheiderland, de verzonken dorpen met hun sagen en legenden, landaanwinning
door dijkaanleg, Terpen, afwatering door sluizen, wadvisserij, verwerking van de nieuw
verworven poldergebieden, tulpenteelt, -oogst en –verwerking. Genoeg om u over te
verbazen en uw ogen uit te kijken! ’s Middags nemen wij u mee naar Westerstede,

waar we naar Hobbie Rhodondendron gaan. Dompel uzelf onder in de idylle van het grootste rododendronpark van Duitsland: een
schilderachtige bloemenzee midden in het oude familiebos, vogelgezang, verleidelijke geuren en het paradijselijke vijversysteem
maken van uw bezoek een feest voor de zintuigen. Het rododendronpark van de familie Hobbie is al decennia lang een
aantrekkelijke bestemming en wordt steeds populairder. In seizoen 2018 vierde het park zijn 90-jarig jubileum. De bomenpopulatie
waarin het park zich bevindt, is zelfs meer dan 300 jaar oud - en dus ook zonder
de rododendronbloesem een ware oase van rust. Met een totale oppervlakte
van 70 hectare is het niet alleen het grootste rododendronpark van Duitsland,
maar wordt het door experts ook beschouwd als een van de grootste en
mooiste van Europa. Een 2,5 km lang rond pad leidt door het park met veel
banken om te ontspannen en te vertoeven. De meeste rododendrons bloeien in
mei. De vroege soorten en variëteiten beginnen echter al in maart met hun
betoverende bloei en de laatste bloeien in juli. Bij aankomst krijgt u een lunch
geserveerd in de vorm van Ammerlander Ham met brood en een koude drank.
Desgewenst zijn er ook andere mogelijkheden. Aan het eind van de middag is
het tijd om via een tussenstop voor een 3- gangen diner terug te rijden naar uw
opstapplaats.

49. De Dollart & Rhodondendrons Inclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met gebak
 Entree Dollartmuseum
 Entree en lunch

Rhodondendronpark
 3- Gangen diner

48. Emden, een bezoek meer dan waardInclusief:
 Touringcarvervoer
 Koffie met gebak
 Rondvaart
 Gids
 3- Gangen diner



Voorwaarden

Op al onze reizen zijn de KNV-reisvoorwaarden van toepassing. Deze kunt u bij ons opvragen.

Indien u een reis heeft uitgekozen, zullen wij altijd een offerte voor u op maat maken. U kunt
nog wijzigingen aanbrengen in de verzorging als koffie, gebak, koffietafels, diners etc.

Eventuele prijs- en/of programmawijzigingen zijn onder voorbehoud van wijzigingen van
derden en/of typfouten.

Uiterlijk 2 werkdagen voor vertrek dient u het definitieve aantal personen aan ons door te
geven, hierna kunnen er wijzigingskosten worden berekend.

Alle koffietafels/ lunches zijn standaard zonder een warm gerecht (soep, kroket e.d.) mits
anders vermeld. De diners zijn gebaseerd op het volgende menu: soep, schnitzel/rollade, div.
soorten aardappelen en groenten en een nagerecht (mits anders vermeld).

Indien de rit op uw verzoek langer duurt dan overeengekomen of er wordt afgeweken van de
route, behouden wij het recht de extra kilometers en/of uren aan u door te berekenen.

Indien uw gezelschap uit minder personen bestaat dan het minimum aantal van 35 wordt er
een vast bedrag, per ontbrekende passagier, doorberekend.

Diëten welke, ruim van tevoren, aangegeven zijn worden aangemeld bij de restaurants e.d.
Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de niet nagekomen afspraken
door derden.

Corona-voorwaarden

Tijdens de reizen gelden de op dat moment aanwezige maatregelen.
Annulering of het verzetten naar een andere datum van uw dagtocht i.v.m. Coronamaatregelen kan

kosteloos.

Wij sturen u de maatregelen van het moment van reizen toe, en mochten deze tussentijds wijzigen
zullen wij u de update toezenden.


