
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).

Blok Tours is lid van Stichting Keurmerk!

Directie en medewerkers Blok tours.



1. Bleijendael (Aangepast!)
(tijdsduur 09.00 – 20.00 uur)

Vanaf uw opstapplaats rijden we via een
koffiestop naar Sellingen waar we
ontvangen worden bij Kloosterboerderij
Bleyendael. We wanen ons in de tijd van
de kruisheren en kloosterlingen. Vroeger
stonden in deze regio wel 34 kloosters en
ruim 80 kloosterboerderijen. Deze

boerderij is ingericht met oude kloosterbeelden, authentieke bidstoelen en prachtige kandelaars. In de
stal gaat alles hypermodern en automatisch. U krijgt een leuke en leerzame inleiding, een film over de
oude kloosterboerderijen en het leven van de kloosterlingen. Uiteraard spieken we ook nog even in de
stal en bij de boerderij. Tussen de middag genieten we van een koffietafel, waarna we samen met een
gids in de touringcar stappen en maken we een rondrit langs de mooiste onverwachte plekjes van dit
gebied, en horen alles over smokkelaars en methoden. Na de rondrit kunt u nog even genieten van
een vrije theepauze (locatie in overleg) voordat wij u mee nemen naar het dineradres om  de dag
lekker af te sluiten

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met gebak, entree+rondleiding+film Kloosterboerderij,
koffietafel, rondrit o.l.v. gids en 3- gangen diner.

2. Schaatsen & Fonteinen (Nieuw!)
(tijdsduur 08.30 – 18.00 uur)

’s Morgens toeren we naar het mooie Friesland, waar we onze eerste stop houden voor een lekkere
kop koffie met gebak. We vervolgen onze route naar Hindeloopen waar
we een bezoek brengen aan het Schaatsmuseum. U zult ontdekken dat
het schaatsen al een eeuwen oude historie kent, die de moeite van het
bewaren voor het nageslacht zeker loont. Het Schaatsmuseum bezit
niet alleen de grootste collectie schaatsen en sleeën ter wereld, maar
de complete geschiedenis van de Elfstedentocht is hier te bewonderen.
Naast de vaste expositie proberen zij enkele keren per jaar een
speciale tentoonstelling te maken. Na dit bezoek nuttigen we
gezamenlijk een koffietafel. Hier vandaan gaat ook de gids mee voor
het middagprogramma. De Bolswarder renaissanceschrijver Gijsbert en
zijn vrouw Sijcke Japicx leefden in de 17e eeuw. Hij was de voorvechter
voor het in stand houden van de Friese taal. In die tijdsgeest stapt (een
verklede) Gysbert of zijn vrouw in de bus en geven zij hun heldere
Friese kijk op de 11steden fonteinen Bolsward, Workum en
Hindeloopen. Natuurlijk verteld hij over de Friese taal, gelardeerd met
de mooiste verhalen. Deze schitterende route wordt dwars door het oude Friesland gereden,
waaronder ook de bijna vergeten Aldfears Erf route. Bij terugkomst kunt u eventueel nog een
theepauze houden. Afhankelijk van uw wensen rijden we aansluitend naar uw opstapplaats of een
diner adres.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met gebak, entree Schaatsmuseum, koffietafel en rondrit
o.l.v. gids

3. Kastelen en Kristallen
(tijdsduur 08.00 – 18.30 uur)

Ten Oosten van de Rijn en de IJssel liggen, net boven de Gelderse Achterhoek, bijzondere kastelen
en een ‘schitterend’ museum. Het landschap met z’n essen, watermolens en monumentale
boerderijen zal u zeker boeien. Na de koffie met gebak, maken we o.l.v. een deskundige gids een
mooie rondrit langs de 8 Gelderse kastelen.  Na de rondrit gaan we genieten van een goed verzorgde
koffietafel. Vervolgens rijden we naar het plaatsje Borculo voor een bezoek aan het Kristalmuseum.
Dit ‘schitterende’ museum herbergt een enorme collectie exclusieve sieraden, halfedelstenen en
mineralen. Veel van de edelstenen worden tot sieraden verwerkt in eigen
slijperij en atelier. Er zijn regelmatig zeldzame en speciale stukken te
bewonderen, gedeeltelijk door de mensen van het museum zelf gezocht, of
door de mensen ter plekke verzameld t.b.v. het museum er is ook een aparte
winkel in het museum. Vanuit Borculo rijden we via een toeristische route
terug naar uw opstapplaats.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met appelgebak, rondrit o.l.v. een gids, koffietafel, entree
kristalmuseum met koffie/thee en een bonbon.



4. Vechttour & Rondvaart Amsterdam (Nieuw!)
(tijdsduur 08.00 – 18.30 uur)

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.

Inclusief: touringcarvervoer, ontvangst met onbeperkt koffie/thee en iets lekkers, 1,5 à 2 uur
durende Vechttour olv een gids, Ankeveense koffietafel met kroket en rondvaart Amsterdam

Een diner op de terugreis kunnen wij eventueel voor u reserveren.

5. Veilen bij de Broekerveiling (Aangepast!)
(tijdsduur 08.00 – 19.45 uur)

Vandaag nemen wij u, na de koffiepauze onderweg, mee naar
Broek op Langedijk waar we de Broeker Veiling vinden. Dit is de
oudste doorvaargroenteveiling ter wereld. Op deze historische
plek in Broek op Langedijk is in 1887 het veilen bij afslag ontstaan
Dit systeem wordt tegenwoordig bij alle grote veilingen toegepast.
De herinnering wordt levend gehouden door het historische
veilinggebouw en de markante lighallen die boven het water zijn
gebouwd. Het museum bestaat uit twee gebouwen: gebouw De
Toekomst en gebouw Het Verleden. Tevens is er een prachtig
buitenterrein. Vroeger brachten de tuinders uit dit waterrijke
gebied met hun platte schuiten hun koopwaar naar de veiling. De
producten werden door het gebouw naar de veilinghal gevaren waar de handelaren erop konden
bieden door middel van de veilingklok. Een belevenis die u nog mee kunt maken! De gidsen nemen u
mee voor een rondleiding waar zij u van alles vertellen over het leven van de tuinders en hun familie
rond het jaar 1900. U geniet hier ook van de koffietafel en neemt u plaats op de plek van de handelaar
in de authentieke veilingbanken. U voelt de spanning als de veilingmeester de groenten aanprijst en u
de veilingklok stopt en de prijs bepaalt! Na deze zenuwslopende veiling stappen we weer in de
touringcar om huiswaarts te keren. Uiteraard zullen we onderweg nog even stoppen voor een 3-
gangen diner om deze dag goed af te sluiten.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met gebak, veiling, koffietafel, rondleiding, en 3- gangen
diner.



6. Spakenburg &  Utrechtse Heuvelrug (Aangepast)
(tijdsduur 08.00 – 18.30 uur)

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.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met Spakenburgse koek, entreegelden  en  koffietafel met
kroket.

Een diner op de terugreis kunnen wij eventueel voor u reserveren.

7. Tin uit Alphen aan de Maas & Marechaussee in Buren
(tijdsduur 08.00 – 20.00)

Middels een vlotte route rijden we naar Alphen in het Land van Maas en
Waal. Hier brengen we een bezoek aan de ambachtelijke tingieterij “het
oude Ambacht”. Na de koffie met gebak krijgt u een uiteenzetting over het
ontstaan van dit bedrijf. Op humoristische wijze wordt u op de hoogte
gebracht hoe tin gewonnen wordt en wat er van gemaakt kan worden.
Tijdens een demonstratie komen alle facetten van het bewerken van tin
aan de orde. Na een vrije lunchpauze rijden we naar Buren waar we het
indrukwekkende Marechausseemuseum bezoeken. De rondleiding neemt u mee door de

geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee. Het museum is in het bezit
van een imposante collectie uniformen, uitrustingsstukken en voertuigen
van de Koninklijke Marechaussee en andere organisaties die belast zijn
(geweest) met het politietoezicht in Nederland en overzeese Gebiedsdelen.
Daarnaast wordt u ook geleid langs opstellingen van de Rijksveldwacht, het
Korps Politietroepen, de gemeente- en de Rijkspolitie van ongeveer 1800
tot heden. Na dit bezoek rijden we terug naar uw opstapplaats, maar zullen
onderweg nog bij een restaurant genieten van een 3- gangen diner.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met gebak, entreegelden, verloting, demonstratie, en 3-
gangen diner.



8. De Parel(s) van Flevoland
(tijdsduur 08.30– 20.30 uur)

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. Het bezoek aan de visafslag sluiten we af met het proeven van een heerlijk vers gebakken
scholfiletje. 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.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met gebak, klederdrachtpresentatie, bezoek visafslag met
uitleg, film, veilingspel met cadeau, versgebakken scholfilet, bezoek orchideeënhoeve (eigen
gelegenheid) en 3- gangen diner.

9. Gelderse Vallei / Breierij
(tijdsduur 08.00 – 18.30 uur)

De touringcar brengt ons naar Elburg waar we onze reis onderbreken voor een koffiepauze. We
vervolgen onze reis via Harderwijk, Nijkerk en over de Leusderheide naar Maarsbergen. In dit groene
hart van Nederland vindt u kaas- en partyboerderij ‘de Weistaar’. Al wandelend door het museum zult
u vele indrukken opdoen van vroeger. Het museum geeft een beeld van het maken van kaas en boter.
Verder vindt u boerderijgevels en een dorpsplein met authentieke winkeltjes, aangekleed met
levensechte poppen in klederdracht. In de kaasmakerij vindt u alle attributen voor het maken van
kaas. Videobeelden vertellen u het kaasverhaal. In de Vallei-landwinkel wordt winkelen een belevenis

en is een initiatief van boeren en boerinnen uit de omgeving.
Tevens wordt u in ‘de Weistaar’ een prima verzorgde
koffietafel geserveerd. ’s Middags brengen we een bezoek aan
de ambachtelijke ‘Breierij’. De meeste mensen kunnen zich er
niet zoveel bij voorstellen en zijn vaak verbaasd als ze worden
ontvangen en ineens oog in oog staan met een moderne
breimachine en vaak duurt het niet lang of men wil er het fijne
van weten. Onder het genot van een kopje koffie of thee wordt
u dit alles haarfijn uitgelegd. Tijdens deze excursie wordt u nog
verrast met een modeshow.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met gebak, entreegelden, koffietafel met kroket en 1x
koffie/thee

Wij kunnen eventueel een diner voor de terugreis voor u reserveren.



10. Spreuken en de Brandweer (Nieuw!)
(tijdsduur 08.30 - 18.30 uur)

Midden in de driehoek Almen, Laren en Harfsen ligt een gebied dat het
Haarbroek wordt genoemd. De vijvertuin die u hier kunt bezichtigen is
heel uniek; nergens anders in Nederland vindt u zo´n aparte tuin. De
tuin bestaat uit twee vijvers. Over de ene vijver ligt een brug en bij de
ander kunt u met een pontje naar de overkant. Rondom deze vijvers
staan diverse (kunst) objecten. Vaak zijn deze voorwerpen gemaakt
van oude materialen die op een boerenerf werden, of nog steeds
worden gebruikt. Een mooi voorbeeld van zo´n object is een kapel.
Deze is gemaakt van een oude brokkensilo, die op de kop in de grond
is geplaatst. De silo is ook van binnen ingericht als een kapel. Verder is
er ook nog een uitkijktoren, waaruit u het Haarbroek en verdere omgeving kunt bekijken. Een aantal
voorwerpen, die zich in de tuin bevinden, beelden bepaalde spreuken uit. Bij aankomst wordt u
ontvangen met koffie en cake en kunt u deze unieke tuinen bezichtigen. We vervolgen na dit bezoek
onze route naar Borculo waar u de geschiedenis van de Brandweer aantreft. Het museum is in het
bezit van veel brandweermateriaal dat in vroegere dagen behoorde tot de uitrusting van menig
brandweerkorps. Het is één van de twee grootste brandweermusea in Nederland. Het museum
herbergt een unieke verzameling. Hierdoor krijgt u een zeer goed beeld van de brandbestrijding vanaf
het allereerste begin tot aan het eind van de jaren zeventig. Te bezichtigen zijn o.a: leren emmers,
stortzakken, emmerspuiten, een pomp gebouwd op een kruiwagen, verschillende handbediende
pompen welke werden getrokken door manschappen, een fraaie stoomspuit en diverse pompen
aangedreven door benzine- of dieselmotoren.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met cake, bezoek spreukentuin, Gelderse koffietafel met
kroket en entree Brandweer- en Stormrampenmuseum.

Een diner op de terugreis kunnen wij uiteraard voor u reserveren!

11. Kersen & Kromme Rijnstreek (Nieuw!)
(tijdsduur 08.00 - 20.30 uur)

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.

Inclusief: touringcarvervoer, Busreis, koffie met huisgemaakte kersenvlaai, entree, veiling,
lunch, rondrit met gids en 3- gangen diner.



12. Smokkelen in de Kempen (Nieuw!)
(tijdsduur 08.00 – 20.30 uur)

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.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met gebak, entree, lunch, gids en 3- gangen diner.

13. Oranjemuseum Diepenheim & Vestingstad-Express (Aangepast)
(tijdsduur 08.00 – 20.00 uur)

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.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met oranjegebak, entree, koffietafel, rondrit met treintje en
een 3- gangen diner.



14. Rondrit Gaasterland & Sonnema
(tijdsduur 08.00 – 20.30 uur)

’s Morgens halen wij u op voor een heerlijk dagje Friesland… We toeren naar een restaurant in het
Gaasterland voor de koffie met gebak, en vervolgen onze route naar Hindeloopen. Onderweg naar
Hindeloopen rijden we langs een afgesproken plek in het Gaasterlandse bos alwaar “toevallig” een
boer(in) de touringcar laat stoppen en vraagt om een lift naar Hindeloopen. Hij (zij) wil daar gerookte
paling gaan kopen. De boer(in) stapt in en vertelt onderweg over de Friese taal, de Friese boerderijen,
de Friese klederdracht en de omgeving. Rond het middaguur arriveren we in Hindeloopen en stoppen
bij het restaurant. De boer(in) bedankt iedereen voor de lift en stapt uit. Bij het restaurant staat een
koffietafel voor u klaar. Na de koffietafel rijden we naar Bolsward waar we een bezoek brengen aan
het bezoekerscentrum van Sonnema. Jazeker, die van de Berenburg! In het Sonnema
bezoekerscentrum ontdekt u de 150 jarige geschiedenis van Sonnema. U duikt even terug in de tijd,
naar 1860. Direct wordt duidelijk waarom Sonnema zo’n bijzondere drank is. We worden ontvangen in
het Fries Café met een kopje koffie of thee met Fryske Dûmke, u krijgt een interessante dvd-

presentatie over Friesland en Sonnema Berenburg en we brengen
een bezoek aan de productiehal met uitleg. Daarna volgt er natuurlijk
een gezellige proeverij en is er de mogelijkheid voor uw groep om de
in het museum aanwezige Sonnema-winkel te bezoeken. We
vervolgen onze route vanuit Bolsward naar een restaurant in
Friesland om deze ‘heerlijke’ dag af te sluiten met een goed verzorgd
3- gangen diner.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met gebak, rondrit o.l.v. gids,
koffietafel, entree, koffie/thee met Fryske Dûmke, consumpties proeverij en 3- gangen diner.

15. Volendam & Marken (Nieuw!)
(tijdsduur 08.00 – 20.30 uur)

’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.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met gebak, entree Palingrokerij, rondleiding, paling
proeven, overtocht Marken en een 3- gangen diner.



16. Terug naar toen & IJzer (Nieuw!)
(tijdsduur 08.00 - 20.30 uur)

Deze reis voert ons via Wijhe, Olst, Deventer naar Almen waar  de koffie
met gebak op u wachten. We rijden verder via Vorden, Ruurlo naar
Lievelde. Museum Erve Kots, gelegen onder aan de Lievelder Es. De
herberg staat tot ver in den lande bekend, hier gebruiken we dan ook een
goed verzorgde koffietafel. Tevens laat men u hier een prachtig landleven
zien met authentieke boerderijen, rosoliemolen, houtzagerij en andere
ambachten met geregeld demonstraties. Een bezoek aan dit
openluchtmuseum is inbegrepen. Het hele jaar door zijn er demonstraties
van verschillende ambachten zoals spinnen, weven, breien van Grolse wanten, knipmutsen opmaken,
planken zagen in de houtzagerij, klompen maken, olie slaan in de Rosoliemolen. Ook is er een eigen
bierbrouwerij gevestigd (voor groepen is er mogelijk de rondleiding te doen op afspraak voor € 5,- incl.
een glas Bosebier). Uiteraard is dit bier gebrouwen in ons eigen Brouwhoes waarvan de kelders vrij te
bezichtigen zijn. Vanaf Lievelde rijden we naar Ulft. Al enkele millennia lang maakt de mens gebruik
van het materiaal ijzer. Het heeft de mens veranderd en gemaakt tot wat hij nu is, zeker de voorbije
tweehonderd jaar. Wat zou de huidige maatschappij zijn zonder ijzer (en staal)? In het Nederlands
IJzermuseum wordt de geschiedenis van ijzer verteld: de lange weg die het de mens heeft gekost, van
het eerste gebruik van het materiaal tot aan de talrijke mogelijkheden die het hedendaagse staal hem
biedt, toegespitst op de regio en op de Nederlandse situatie. Het IJzermuseum is gevestigd in de
Afbramerij in Ulft, eeuwenoud industrieel erfgoed, rijksmonument, waar al meer dan 250 jaar met ijzer
werd gewerkt. Waar kun je beter de geschiedenis van het ijzer vertellen dan hier? Maar het museum
vertelt niet alleen de verhalen uit het verleden, er is ook volop aandacht voor de industriële
bedrijvigheid vandaag aan de dag, m.n. het innovatieve karakter van veel bedrijven in de grote regio
komt aan bod. We sluiten de dag gezellig af met een heerlijk 3- gangen diner onderweg.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met gebak, Saksische koffietafel, entree Erve Kots, entree
IJzermuseum en 3- gangen diner.

17. Naald, draad, houtsnijwerk en de Posbank met gids (Nieuw!)
(tijdsduur 08.00 – 18.00 uur)

Het wordt ook wel schilderen met draad genoemd… borduren. Met
evenveel zorg waarmee schilderijen worden gemaakt, worden garen en
zijde geselecteerd, in de naald gestoken en creëren vaardige handen
de mooiste werken. 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. Een echte aanrader! Tijdens uw bezoek krijgt u onder het genot van een kopje koffie of
thee een levendige en interactieve presentatie over de geschiedenis van het museum en het
borduren. Bezoekers horen tijdens deze half uur durende presentatie veel bijzonder en interessant
nieuws. Na het bezoek rijden we naar een restaurant voor een goed verzorgde koffietafel. Aansluitend
maken we een Posbank tocht met een gids, een bijzondere tour met fraaie uitzichten… De gids stapt
bij uw groep in de touringcar, en we doorkruisen verschillende landschappen, waar veel over te
vertellen valt door de gids. Bij het terugbrengen van de gids kunt u op eigen gelegenheid nog even de
theepauze doorbrengen voordat we huiswaarts keren.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met gebak, entree ’t Losse Steekje, koffietafel met kroket
en rondrit o.l.v. een gids.

Wij kunnen eventueel een diner voor de terugreis voor u reserveren.



18. Genieten van de Weerribben & Hollands Venetië
(Tijdsduur 08.30 – 20.00 uur)

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.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met gebak, rondrit o.l.v. gids, koffietafel met kroket,
rondvaart en 3- gangen diner.

19. Historische Driehoek & Volendam
(tijdsduur 08.15 – 19.00 uur)

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!

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met gebak, Stoomtram, Museumschip en lunch.

20. Eelde en Aduard.
(tijdsduur 08.30 – 18.30 uur)

We rijden via Appelscha, door het natuurgebied Fochteloërveen,
Westervelde en Norg naar Eelde. Hier brengen we een bezoek aan het
klompenmuseum gebr. Wietzes. Alvorens het museum te bezoeken
worden we ontvangen met koffie en cake. De gebr. Wietzes vervaardigde
niet alleen op vakkundige wijze zelf een groot aantal gebruiksklompen, ze
legden bovendien een verzameling aan van bijzondere klompen. Deze
kollektie werd aangevuld met de verzameling klompen en gereedschappen en wordt nog steeds
uitgebreid. Het museum 'Gebr. Wietzes' geeft u een goed en overzichtelijk beeld van de ontwikkeling
van de klomp van eenvoudige houten sandaal tot het vaak prachtig versierde schoeisel in de
karakteristieke vorm die u ook nu nog kent. We vervolgen onze route via Noord- en Midlaren naar de
toeristische plaats Zuidlaren voor een goed verzorgd drie gangen diner. Daarna rijden we toeristisch
naar het plaatsje Aduard. In Aduard brengt u onder leiding van een gids een bezoek aan een 13e

eeuwse ziekenzaal in het voormalige St. Bernardusklooster (ook wel de Abdijkerk genoemd). Hierna
gaan we verder naar het befaamde kerkje van Harkema. Dit kerkje is eigenhandig door de heer
Harkema gebouwd. Op unieke wijze verteld men alles over zijn kerkje, de geschiedenis en de regio
waar hij woonde.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met cake, drie gangen diner, entreegelden en
’s middags een kopje koffie of thee.



21. Manderveense Aardbeien & Twentse Gastvrijheid (Nieuw!)
(tijdsduur 08.30 – 20.30 uur)

Geschikt vanaf 1 mei tot half oktober

Aardbeien, aardbeien en nog eens aardbeien. Alles staat in het teken van deze lekkere, rode vrucht
op het bedrijf van de familie Hendriksen. Op de (rode) stoelen liggen aardbeienkussentjes, voor de
ramen hangen aardbeiengordijntjes, koffie drink je uit een beker met aardbeien erop en je eet er
natuurlijk een sneeuwwafel met aardbeien bij! Zelfs op de toiletten heeft de luchtverfrisser de geur
van......aardbeien! De aardbeien worden op een bijzondere manier geteeld, namelijk niet op de grond,
maar in de lucht! De aardbeienplanten staan op stellingen, zodat het plukken makkelijker gaat en de
aardbeien mooi schoon blijven. Het ziet er ook  prachtig uit, al die aardbeien en je mag er gewoon
tussendoor lopen. U wordt hier ontvangen in het koffieschuurtje met koffie en een sneeuwwafel met
verse aardbeien en slagroom. Tevens wordt er een film over het bedrijf getoond. Daarna kunt u vrij
rondkijken en uiteraard een bezoek brengen aan het aardbeienwinkeltje. Als afsluiting krijgt u allen
een presentje mee in de vorm van een flesje zelfgemaakte aardbeiensaus. Tegen het middag uur
rijden we verder naar Diepenheim, waar wij een goed verzorgde koffietafel voor u hebben

gereserveerd. Na de koffietafel neemt een ervaren gids u mee in de
touringcar voor een prachtige rondrit langs de kastelen in en om
Diepenheim. In de geschiedenis van Diepenheim nemen de
kastelen Huis te Diepenheim, Nijenhuis, Westerflier en Warmelo en
de bijbehorende landgoederen een voorname plaats in. Ook komen
we langs de oudste watermolen van Nederland. Bij terugkomst is er
indien gewenst nog gelegenheid voor een vrije theepauze.
Wanneer wij onze weg vervolgen richting uw opstapplaats, zullen
wij de reis nog één maal onderbreken voor een goed verzorgd 3-
gangen diner.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met sneeuwwafel met verse aardbeien en slagroom,
koffietafel, rondrit o.l.v.gids, 3- gangen diner en presentje.

22. Chocolade & Johannes de Stoker (Nieuw!)
(tijdsduur 08.30 – 20.30 uur)

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.

Inclusief: touringcarvervoer, 2x koffie met gebak, videofilm en demonstratie incl. proeven bij
Chocolade Magdalena, demonstratie + proeven fruitlikeur, film + rondleiding kaasmakerij en 3-
gangen diner.



23. Champignons & Kant in Limburg
(tijdsduur 08.00 – 21.00 uur)

Vanaf uw opstapplaats rijden we, met een onderbreking voor de
koffiepauze, naar het zuiden waar we het vernieuwde museum ‘De Locht’
vinden. Het museum is bijna drie keer zo groot geworden. Blikvanger is
het splinternieuwe champignonpaviljoen. Het heeft de vorm van een
‘doorgesneden’ champignon. Het museum is in twee jaar tijd uitgebreid
met drie paviljoens voor respectievelijk champignons, asperges en
tuinbouw. Ook is er een kapel verrezen die gebouwd is met materialen
afkomstig van het kerkje in Heierhoeve en heeft de voormalige kiosk van
het Wilhelminaplein in Horst een plaats op het terrein gekregen. Het museum geeft een boeiend beeld
van de wijze waarop men tussen 1850 en 1950 leefde, woonde en werkte op het platteland. Zo ziet u
o.a. op het terrein schuren en gebouwen staan, die elders zijn afgebroken en hier in hun
oorspronkelijke staat weer zijn opgebouwd. Hierin staan veel grote landbouwwerktuigen, zoals
zaaimachines, aardappelpoot- en rooimachines, ploegen, sorteermachines. U vindt hier ook een
tentoonstelling over turfsteken. In deze gebouwen zijn ook een zuivelmakerij, smederij, zadelmakerij,
stroopmakerij en huisbakkerij ondergebracht. Verder is er een aspergeveld en een moes- en
kruidentuin en nog zo veel meer! Aansluitend aan dit bezoek zal er een koffietafel geserveerd worden.
Voor de middag staat een bezoek aan de Kantfabriek in Horst op het programma. Wat is dit een leuk
museum! Alles draait, rammelt en werkt! Hier werd vroeger al prachtig kant gemaakt en er wordt
vandaag de dag nog steeds kant gemaakt, dat in hun winkel te koop word aangeboden. Het museum

is gevestigd in het originele fabrieksgebouw dat samen met haar
machines werd uitgeroepen tot officieel rijksmonument. Vrouwen
vinden dit museum leuk vanwege het prachtige kant, mannen vinden
de nog werkende ingenieuze techniek van de machines weer reuze
interessant. Daar komt nog bij dat de vrijwilligers hier aanstekelijk
enthousiast vertellen. Op de terugreis zullen we nog eenmaal stoppen
om gezamenlijk te genieten van en goed verzorgd 3- gangen diner.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met gebak, entree ‘de Locht’, koffietafel, entree Kantfabriek
en 3- gangen diner.

24. Rondje IJsselmeer
(tijdsduur 08.30 – 20.30 uur)

Afhankelijk van uw opstapplaats
rijden we over de Afsluitdijk of de
Houtribdijk naar Medemblik. Hier
brengen we een bezoek aan het
lekkerste museum van Nederland:
Bakkerijmuseum “De oude Bakkerij”.
U wordt ontvangen met 2 kopjes
koffie met een, op ambachtelijk wijze
gemaakte, gevulde koek. Hier bakt de bakker nog op ambachtelijke manier zijn waren. Hij maakt
gebruik van de oude gereedschappen die in het museum te zien zijn. De uitgebreide collectie omvat
onder andere een grote sortering speculaas- en suikerwerkplanken, chocoladevormen, taartvormen,
marsepeinvormen (welke nog regelmatig gebruikt worden), bakkerskar en -manden,
bakkerijgrondstoffen en -machines. De bakker is altijd aanwezig en kan u, tijdens de bakdemonstratie,
alles vertellen. Natuurlijk ontbreekt het ouderwetse winkeltje niet waar u de lekkernijen kunt kopen. We
vervolgen onze route via Hoorn naar de Zaanse Schans  waar u een bezoek brengt aan dit uniek
stukje Nederland. Op de Zaanse Schans proeft u de sfeer van het verleden, van het typisch Hollandse
landschap met vele groene houten huizen en molens. Er zijn oude ambachten te zien als kaas,
klompen en tin, kleine musea te bezoeken en in de kleine straatjes en op de pleinen zijn er tal van
souvenirwinkels en restaurants. Dit alles op een heel bijzondere plek vlak onder de rook van
Amsterdam. Ons rondje gaat verder via de Houtribdijk of via Muiden, Oostvaardersplassen en
Lelystad (met eventueel een bezoek aan winkelcentrum ‘Bataviastad’) naar het restaurant voor een
goed verzorgd 3- gangen diner.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met gevulde koek, entree Bakkerijmuseum,  bezoek Zaanse
Schans en diner.



25. Kunstige Ambacht & Rondrit langs de Utrechtse Vecht
 (tijdsduur 08.00 – 20.30)

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.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met gebak, entree, uitleg + rondleiding met demonstraties,
koffietafel, rondrit o.l.v. gids, koffie/thee met iets lekkers, 3- gangen diner en informatiepakket
met presentje.

26. Kalter Aardbeien & Veluwemeer Cruise (Nieuw!)
(tijdsduur 08.30 – 18.00 uur)

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.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met aardbeienschelp, entree en rondleiding
aardbeienkwekerij, 3- gangen diner en 3 uur rondvaart.

Het is tegen meerprijs mogelijk om aan boord een koffietafel te nuttigen en ’s avonds af te sluiten met
een 3- gangen diner onderweg.



27. Oald Heldern & een bijzondere Nachtwacht (Nieuw!)
(tijdsduur 08.30 - 18.00 uur)

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.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met krentenwegge, entree en rondleiding ‘Oald Heldern’,
koffietafel, koffie/thee en klompenkoekje, demonstratie en uitleg klompenmaker en 3- gangen
diner.

Wij kunnen op de terugreis nog een 3- gangen diner voor u reserveren.

28. Rozen & Molenrondvaart over de Kagerplassen (Nieuw!)
(tijdsduur 08.00 – 20.30 uur)

Na dat u bent ingestapt, rijden we via een koffiepauze onderweg naar Rozen &
Radijs,  een familiebedrijf te Burgerveen. Al generaties lang kweekt de familie
Vis rozen in talloze variëteiten. Tijdens presentaties in de kwekerij vertellen zij u
alles wat u moet weten over de koningin der bloemen en waarom juist de roos
de koningin der bloemen is. Ook adviseren zij u over de verzorging van rozen en
andere snijbloemen bij u thuis. In Rozen & Radijs is een kas omgetoverd in een
tuin een prachtige tropische tuin met waterpartijen, vissen, vogels, schildpadden,
bananenplanten, ficussen, orchideeën etc. ’s Middags nemen wij u mee voor een
bijzondere rondvaart met een koffietafel aan boord. De mooiste molens ziet u in
de gebieden rondom Warmond en het Kaaggebied. Maar liefst 18 molens sieren
de unieke omgeving. Stap bij ons aan boord voor

een tocht over de Kagerplassen. U heeft uitzicht op 14 gerestaureerde
molens en plaatsen zoals Kaageiland, Huigsloot en Rijpwetering. Na
deze 2 uur durende rondvaart stapt u weer in de touringcar en rijden we
richting uw opstapplaats. Onderweg zullen we gezamenlijk nog
genieten van een goed verzorgd 3- gangen diner voordat we afscheid
nemen.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met gebak onderweg, entree en uitleg Rozen & Radijs,
koffietafel, rondvaart en 3- gangen diner.



29. Het Swarte Paert & OpsterlandTour (Nieuw!)
(tijdsduur 08.00 – 18.30 uur)

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 verzorgde koffietafel met kroket. Na de koffietafel 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.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met cake, entree, rondleiding, paardenshow, koffietafel met
kroket, en een rondrit met gids.

Uiteraard is er de mogelijkheid om ’s avonds af te sluiten met een 3- gangen diner

30. Varen met Ot & Sien
(tijdsduur 08.30 – 20.00 uur)

Tijdens deze mooie en afwisselende dagtocht brengen we een bezoek aan een aantal locaties in
Friesland. Via een toeristische route bereiken we de Surhuisterveen. Museumboerderij Ot en Sien ter
Surhuisterveen is een plek waar de tijd 100 jaar heeft stilgestaan. Hier vindt u nog het winkeltje,
schooltje en de dokterspraktijk uit de tijd van toen. Unieke, nostalgische monumenten uit een periode
van uitvindingen en burgerlijke rust. Geniet en beleef de sfeer van toen! Aansluitend kunt u nog even
genieten van een heerlijk kopje thee of koffie. Via Buitenpost, Veenklooster, en dus langs het kleine
slot met de toepasselijke naam ‘It Lytse Slot’, toeren we naar Dokkum voor de vrije lunchpauze.
Dokkum die zeer belangrijk voor de Friese en Nederlandse geschiedenis was, is een stad die omringd
is met wallen en smalle straatjes en een gezellig winkelcentrum. Eén van de eerste belangrijke figuren
uit de geschiedenis is Bonifatius, en het Bonifatiusbeeld is maar liefst
2,5 meter hoog. Aansluitend rijden we een mooie route naar
‘Kameleondorp’ Terherne en maken hier een schitterende 2 uur
durende tocht 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 genieten we
gezamenlijk nog van een heerlijk 3- gangen diner voordat we
huiswaarts gaan.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met gebak, entree Ot & Sien,  2 uur boottocht  en
3- gangen diner.



31. de Wendezoele & Brandweer- & Stormrampenmuseum (Nieuw!)
(tijdsduur 08.30 – 20.30 uur)

In het mooie Overijsselse Delden staat één van de mooiste Saksische
boerderijen. Deze historische boerderij grenst pal aan het landgoed
Twickel. De gebouwen van deze boerderij bestaan uit een
boerenwoonhuis uit 19e eeuw, een  Saksische schuur, een
Wagenloods, een kookhok met daarin een ouderwetse bakoven, een
Paraplu (hooiberg), een Geubel (aandrijfmechanisme) en een
Iemenschoer (bijenstal). In de wagenloods op het erf zijn werktuigen
ondergebracht, die vroeger werden gebruikt in de landbouw en veeteelt,

maar die door mechanisatie overbodig zijn geworden. Alles wordt gedaan op de manier zoals het
vroeger ging. Een oude traditie is het zandstrooien. Dit werd toegepast om de lemen vloer schoon te
maken. Bezoekers kunnen zien hoe op kunstzinnige wijze prachtige zandtapijten tot stand kwamen.
Verder zijn er nog tal van oude ambachten te zien waaronder het maken van klompen, weven op een
antiek weefgetouw, mandenvlechten en nog veel meer. Voordat u begint met de excursie wordt u
ontvangen met een heerlijk kopje koffie met traditionele krentenwegge. Via een schitterende
natuurtocht door het Springendal bereiken we Ootmarsum. In dit karakteristieke stadje heeft u de
gelegenheid voor een vrije lunchpauze. Na de lunchpauze rijden we naar Borculo voor een bezoek
aan het Brandweer- en Stormrampenmuseum. Het museum is in het bezit van veel
brandweermateriaal dat in vroegere dagen behoorde tot de uitrusting van menig brandweerkorps. Het
is één van de twee grootste brandweermusea in Nederland. Het
museum herbergt een unieke verzameling. Hierdoor krijgt u een zeer
goed beeld van de brandbestrijding vanaf het allereerste begin tot
aan het eind van de jaren zeventig. Te bezichtigen zijn o.a: leren
emmers, stortzakken, emmerspuiten, een pomp gebouwd op een
kruiwagen, verschillende handbediende pompen welke werden
getrokken door manschappen, een fraaie stoomspuit en diverse
pompen aangedreven door benzine- of dieselmotoren. Het gedeelte
over de stormrampen beslaan 2 stormrampen waar de Achterhoek
mee te kampen heeft gehad. Op 10 augustus 1925 werd Borculo en
omgeving getroffen door een cycloon. Vrijwel geen huis heeft de storm ongeschonden doorstaan, en
zelfs hele gebouwen zijn compleet ingestort. Twee jaar later trok er opnieuw een windhoos over de
Achterhoek, langs de lijn Lichtenvoorde-Tubbergen. In het stormrampenmuseum vindt u foto’s,
artikelen en voorwerpen die herinneren aan de stormrampen. Zij geven u een duidelijk beeld van de
toen aangerichte ravage. Wanneer we weer huiswaarts keren wordt u op de terugreis nog een goed
verzorgd 3- gangen diner geserveerd.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met krentenwegge, entreegelden, rondleiding en een 3-
gangen diner.

32. Zilverstad Schoonhoven en de Biesbosch
(tijdsduur 08.00 - 21.00 uur)

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.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met gebak, entree Silverhuys, film, demonstratie,
rondleiding, 2 uur durende rondvaart en een 3-gangen diner.

Een diner op de terugreis kunnen wij eventueel voor u reserveren.



33. Alpaca’s & Jopie Huisman (Aangepast!)
(tijdsduur 08.30 – 20.00 uur)

Sinds hun eerste ontmoeting met alpaca’s is de familie
Dingemans gegrepen door hun uitstraling en mooie verschijning.
Inmiddels is hun kudde gegroeid tot een mooie en veelzijdige
groep van 50 alpaca's. Het is altijd weer een pracht om de
pasgeboren veulentjes in de wei te zien rennen en genieten! Met
het fokprogramma verbeteren we constant de kwaliteit van onze
kudde. Zij genieten erg van hun alpaca’s en willen dit graag met
anderen delen. Onder het genot van een kopje koffie of thee,
tonen zij u een introductiefilm over de alpaca's en hun boerderij.
Daarna bezoeken we de dieren in hun stal. In de
gezellige winkel bieden ze alpaca gerelateerde producten aan, zoals knuffels, poncho's, vachten, en
kleding voor zowel mannen, dames als kinderen. Aan het eind van de ochtend rijden via Lemmer naar
Rijs waar de koffietafel geserveerd wordt. Vanaf hier rijden we naar het Jopie Huismanmuseum in
Workum. Dit museum is gewijd aan het werk en het leven van de Friese autodidacte meesterschilder
Jopie Huisman. Liefde voor de natuur, mededogen, maar ook het onaanzienlijke waarde geven; het is
de menselijke maat die de rode draad vormt in zijn veelzijdige oeuvre. Jopie voert u mee in zijn wereld

en maakt u deelgenoot van zijn passies. Het gaat niet alleen om de
natuurlijke 'gave' die Jopie Huisman had om dingen op doek te
schilderen, maar zijn verhalen erbij !
Je begint met een film waarin je de markante figuur Jopie leert kennen,
hij ziet het leven op zijn eigen unieke en prachtige manier.  Hij geniet van
de eenvoud, armoede, humor en kunst van mensen om gelukkig te
kunnen zijn met weinig. Terug naar huis stoppen we nog even voor een
goed verzorgd 3- gangen diner om de dag samen af te sluiten.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met Ruttense Brok, entree+rondleiding+film Alpaca’s,
koffietafel, entree Jopie Huisman en 3- gangen diner.

34. Waddeneiland Texel
(tijdsduur 07.30 – 20.30 uur)

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.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met appelgebak, overtocht Den Helder-Texel v.v., rondrit
o.l.v. een gids, entree strandjuttermuseum en een 3-gangen diner.



35. De Linge en Ties van Son
(tijdsduur 08.00 – 18.00 uur)

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.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met gebak, 2 uur durende boottocht, koffietafel, entree en
een kopje koffie of thee met koek.

Een diner op de terugreis kunnen wij voor u reserveren.

36. Oude Ambachten & Speelgoedmuseum
(tijdsduur 08.30 - 18.00 uur)

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.

Wij kunnen eventueel een diner voor u reserveren.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met gebak, entree en een koffietafel met soep



37. Arnhem Anders
(tijdsduur 08.00 – 20.00 uur)

Vandaag nemen wij u mee naar Arnhem, om u twee bijzondere musea te
laten zien. De eerste is: Museum Bronbeek. Dit is het museum van het
koloniale verleden van Nederland in Nederlands-Indië. Centraal staat de
geschiedenis van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en de
gekoloniseerde tegenstanders. Museum Bronbeek wil de kennis en het
bewustzijn van het Nederlandse koloniale verleden vergroten en hiervoor
belangstelling wekken. In de vaste tentoonstelling 'Het verhaal van Indië'
staat de geschiedenis van de Nederlandse aanwezigheid in Nederlands-

Indië centraal. In tijdelijke tentoonstellingen worden thema's uit de vaste expositie uitgediept. Na dit
interessante bezoek, kunt u op eigen gelegenheid even in het centrum van Arnhem ‘neuzen’ en iets
eten. 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.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met gebak, entreegelden, rondleiding en een glaasje wijn en
3- gangen diner.

Bovengenoemd arrangement is uit te breiden met o.a. een proeverij. Vraagt u gerust naar de
mogelijkheden.

38. Struisvogels & Het Lauwersmeer (Max. 60 pers)
(tijdsduur 08.30 – 17.30 uur)

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.

Inclusief: touringcarvervoer,koffie met struisvogeleierkoek, programma en entree
Struisvogelfarm, lunch (soep, 3 belegde broodjes en 1x koffie/thee/melk/karnemelk) en 2,5 uur
durende rondvaart.

Tegen een meerprijs is een uitgebreidere lunch te reserveren.



39. Druiven & het Westland (Nieuw!)
(tijdsduur 08.00 – 21.00 uur)

Het Westland is vroeger groot geworden door de druiventeelt, deze
prachtige teelt onder glas stond aan de oorsprong van de glastuinbouw in
dit gebied.  Om dit verhaal levend te houden heeft het Westland nu
themapark 'De Westlandse Druif', de grootste overdekte tafeldruiventeelt
ter wereld! Van juli t/m november kunt u worden rondgeleid door
enthousiaste vrijwilligers die u vertellen over deze bijzondere teelt die aan
de basis heeft gestaan van het succes van de Westlandse glastuinbouw.
U hoort interessante feitjes over de druiventeelt, de werkzaamheden en
leuke anekdotes. Voor of na de rondleiding door de tuin kunt u een speciaal geproduceerde film van
ca 20 minuten bekijken én kunt u een kijkje nemen in ons kleine museum, waarin u wordt
meegenomen naar de hoogtijdagen van de druiventeelt in het Westland. Ter afsluiting is er altijd
gelegenheid nog even te snuffelen in de winkel met druiven gerelateerde producten. Voor het
middagprogramma stappen wij aan boord van een rondvaartboot. Aan boord wordt er een eenvoudige
broodjeslunch geserveerd, terwijl de schipper u mooie plekken van het Westland laat zien. Uiteraard
komen de kassen en de mooie natuur goed tot hun recht vanaf het water. Na de twee uur durende
rondvaart gaan we per touringcar huiswaarts. Voordat we bij uw opstapplaats terug zijn zullen we nog
van een 3- gangen diner genieten.

Inclusief: busreis, koffie met gebak, entree, rondleiding, film, glas druivensap, 2 belegde
broodjes +  melk/karnemelk/koffie, 2 uur durende rondvaart en 3- gangen diner.

40. Gevangenismuseum & Terkaplester Poelen
(tijdsduur 08.30 – 20.00 uur)

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.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met gebak, entreegelden, film, rondleiding, rondvaart en
een diner.



41. Alpaca’s & Bloemen op de kop (Nieuw!)
(tijdsduur 09.00 – 20.00 uur)

We starten deze dag met een bezoek aan een bijzonder dier: de Alpaca. U wordt hartelijk welkom
geheten door de familie Dingemans. Onder het genot van een kopje koffie of thee, tonen zij u een
introductiefilm over de alpaca's en hun boerderij. Daarna bezoeken we de dieren in hun stal. In de
gezellige winkel bieden ze alpaca gerelateerde producten aan, zoals knuffels, poncho's, vachten, en
kleding voor zowel mannen, dames als kinderen. Tegen het middaguur vervolgen wij onze route naar
een restaurant voor een 3- gangen diner. Daarna bezoeken we het bijzondere ‘park’, de
Orchideeënhoeve, wat altijd een bijzonder bezoek blijft. Dwaal door het tropische park en laat je
verrassen door de mooiste planten, bloemen en dieren. Bezoek Europa’s grootste vlindertuin, speel
met de papegaaitjes en ga op avontuur in het Mangrovebos. Er zijn verschillende ‘delen’ te vinden: het
Makirijk, de vlindervallei, de citruslaan, een Lorituin, het Amazone Regenwoud, de orchideeënkwekerij
en een rupsenkwekerij. In oktober 2016 heeft de geheel overdekte Orchideeën Hoeve een

gloednieuwe natuurervaring geopend, de ‘Zwevende’ Bloementuin.
Deze unieke bloemenattractie zuigt je mee in een sprookjesachtige
bloemenwereld waar duizenden kleurrijke bloeiers een oneindige
wolk boven het hoofd vormen. Meer dan
tweeduizend fuchsia’s, begonia’s, geraniums en vlijtige
liesjes zweven in de kersverse tuin boven je hoofd. Spiegelwanden
lijken de bloemenparade oneindig te maken en idyllische prieeltjes
nodigen je uit om plaats te nemen onder de bloemenzee en deze
intense beleving van natuurschoon tot je te nemen. Alleen de
winkel al is een bezoek meer dan waard. De mooiste creaties zijn
hier te koop, en heeft u vragen over de verzorging van uw Orchidee
dan kunt u deze hier ook stellen. Ter afsluiting zullen we nog naar
een restaurant rijden voor een goed verzorgd 3- gangen diner.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met Ruttense Brok, entree +rondleiding+film Alpaca’s, 3-
gangen diner en entree Orchideeënhoeve.

42. Douwe Egberts en Friese Meren
(tijdsduur 09.00 – 18.00 uur)

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.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met oranjekoek, entree DE, koffietafel met kroket en een
rondvaart .



43. Stavoren – Enkhuizen & Zaanse Schans
(tijdsduur 08.30 – 20.30 uur)

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.

Inclusief: touringcarvervoer, overtocht met koffie met appelgebak, bezoek Zaanse Schans en 3-
gangen diner.

44. Dagje handwerken: Borduren, Houtsnijden en Breien (Aangepast!)
(tijdsduur 08.00 – 19.00 uur)

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. 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 reserveren wij uw diner in een restaurant. Vervolgens rijden
we naar Beneden-Leeuwen waar we de Breierij vinden. Een bezoek
aan de Breierij begint met een leuke introductie en een kopje koffie met
gebak, waarna liefhebbers uit de groep op een professionele "catwalk"
voor één keer zelf mannequin mogen zijn in een heuse modeshow
voorzien van licht, muziek en leuke toelichting. De Breierij laat uw groep
vervolgens kennismaken met de geschiedenis van de breimachine en
alle mogelijkheden van de moderne techniek van tegenwoordig in een
uiterst interessante rondleiding door de fabriek. Aansluitend is er ook nog gelegenheid om in de
showroom rond te kijken, hier hangen natuurlijk de nieuwste modellen en kleuren van dit moment voor
scherpe fabrieksprijzen.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met gebak, entreegelden, rondleiding, thee/koffie met cake
en 3- gangen diner.



45. Tapijtmuseum & ’t Veluws Zandsculpturenfestijn en de Beeldentuin
(niet het hele jaar mogelijk, vraag naar de actuele openingstijden)

(tijdsduur 08.30 – 20.00 uur)

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.

Inclusief: touringcarvervoer,koffie met Genemuiderbrok, entreegelden en 3- gangen diner.

46. Windmolens & Orchideeën (Nieuw!)
(tijdsduur 08.30 – 20.30 uur)

Bij Urk staan de grootste windmolens van Europa, hier kun je
normaal gesproken niet komen, maar met de familie Renne
kan dat wel! Bij hun vinden we het windmolen
informatiecentrum in de Noordoost Polder. Een
belevingscentrum met film, windkracht experience,
interactieve presentaties, fietsen met tegenwind en heel veel
leuke informatie. De geur van verse koffie en huisgemaakte
appeltaart zorgen voor een warm ontvangst op de boerderij
van de familie Renne. U wordt ontvangen in het sfeervol
ingerichte horecagedeelte. Tijdens de koffie/thee volgt u de
interessante presentatie waarin zij u met mooie foto’s

meenemen in het verhaal over de aanleg van Nederlands grootste windmolenpark. Hierna openen de
deuren van het windmolen experience centrum 11 BEAUFORT voor u. U heeft uitgebreid de
mogelijkheid om rond te kijken en meer te weten te komen over wind(kracht) en het windmolenpark
Noordoostpolder. Alle informatie van deze ochtend gaat leven tijdens de rondleiding per touringcar
langs het grootste energiepark van Nederland. Comfortabel zittend in uw touringcar reist u met de gids
langs de windturbines. Laat u verwonderen over de adembenemende hoogtes en capaciteit van deze
turbines. Mooie verhalen en leuke anekdotes over de bouw van het windpark zullen met u gedeeld
worden en zullen u verrassen. Na deze indrukwekkende rondrit rijden we naar de Orchideeënhoeve in
Luttelgeest. Hier geniet u van de koffietafel. Na de koffietafel kunt u op eigen gelegenheid de
schitterende winkel bezoeken. Uiteraard kunnen wij (tegen meerprijs) ook de entree tot het bijzondere
park voor u reserveren. Aan het eind van de middag rijden we naar het diner adres om deze dag
gezamenlijk af te sluiten.

Inclusief: touringcarvervoer, 2x koffie/thee en appelgebak, entree informatiecentrum 11
Beaufort, rondrit met gids langs windmolenparken, koffietafel en 3- gangen diner.



47. Rotterdam
(tijdsduur 08.00 – 20.30)

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.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met gebak, stadsrondrit, rondvaart door de havens en
een drie gangen diner.

48. Bijzonder Enter & de Sallandse Heuvelrug (Nieuw!)
(Tijdsduur 08.00 – 18.00 uur)

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. Voor
de ‘lunch’ rijden we naar Holten. Hier staat een ‘pannetjesdiner’ voor u klaar. Geniet van het
vispannetje in rode wijnsaus, runderstoofpotje, varkensprocureur met cognacsaus, kip in paprikasaus,
2 aardappelgerechten, 2 warme groenten, rauwkostsalade en appelmoes. Na dit heerlijke maal stapt
de gids samen met u in de touringcar voor een rondrit van 75 minuten door Nationaal Park de
Sallandse Heuvelrug, een uniek natuurgebied in het Oosten van Nederland. De combinatie tussen
prachtige natuurschoon, cultuur, historie en recreatie zorgt ervoor dat de prachtige Sallandse
Heuvelrug het gebied bij uitstek is om te bezoeken, te beleven en hier vele malen terug te keren. Het
gebied is ongeveer 35 hectare groot en bestaat voornamelijk uit zandverstuivingen, heidevelden en
bossen. Wanneer we de gids terugbrengen, genieten we nog na met een kop koffie of thee met
krentenwegge voordat de chauffeur u naar uw opstapplaats brengt.

Inclusief: touringcarvervoer, 2x koffie met gebak, entree klompen- en
zompenmuseum+oudheidkamer, pannetjesdiner, rondrit o.l.v. gids en 1x koffie met
krentenwegge.

In plaats van de pannetjes is het mogelijk een koffietafel te reserveren. Ook kan er tegen een
meerprijs soep worden toegevoegd aan het menu.



49. Genemuiden en de Veluwe (Aangepast & Vernieuwd!)
(tijdsduur 08.00 – 18.00 uur)

Genemuiden is de tapijtstad bij uitstek, maar liefs 60% van de
totale Nederlandse productie van kamerbreed tapijt is afkomstig uit
Genemuiden. Het is dan ook geen wonder dat Genemuiden een
tapijtmuseum bezit, waar de boeiende geschiedenis is vastgelegd.
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. Via een rondrit over de Veluwe
bereiken we ‘de Weistaar’ waar we de koffietafel reserveren. Na het bezoek aan het kaas- en
botermuseum toeren we naar Epe voor een bezoek aan de Hagendoorns Plaatse. Het museumterrein
van Hagedoorns Plaatse is een boerenerf met een 300  jaar oude boerderij, schuren, een hooiberg,
een bijenstal, een moestuin,  een weide met fruitbomen en een moderne kapschuur. In de kapschuur

uit 2007 worden jaarlijks diverse tentoonstellingen georganiseerd op het
gebied van streekgeschiedenis en eigentijdse kunst. In 2019 zijn er weer
diverse nieuwe exposities. Vanaf april zijn maar liefst 60
streekdrachtpoppen van prinses Juliana te zien. De klederdrachtcollectie
van Eper klederdracht vormt de kern van de collectie van het museum.
Samen met een unieke collectie Kamper zilver toont Hagedoorns Plaatse
de authentieke dracht van omgeving Epe als men niet op het land werkte.
Nadat u vanmiddag het ‘land-leven’ van vroeger heeft beleefd toeren wij

terug naar uw opstapplaats.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met Genemuider Brok, entree en rondleiding Tapijtmuseum,
koffietafel met kroket en entree met rondleiding Hagendoorns Plaats

Ook voor deze reis kunnen we een 3- gangen diner op de terugreis reserveren, of indien gewenst
tussen de middag.

50. Swarte Paert & Terug in de tijd met Ot en Sien
(tijdsduur 08.00 – 20.00 uur)

’s Morgens ontmoet u onze chauffeur op uw opstapplek, om er samen
een onvergetelijke dag van te maken! In het centrale deel van de
Friese wouden ligt Stoeterij Het Swarte Paert: uniek als het Friese
paard zelf! In deze omgeving kunt u kennis maken met alle facetten
rond het Friese paard en haar cultuur, historie, fokkerij, sport en
training. In een rondleiding vertelt de gids honderduit over sport en
historie van het Friese paard in het inpandige museum met
klederdrachten, sjezen, arrensleden, koetsen, rijtuigen, etc. Ook volgt

een leuke dressuurshow met uitleg en prachtige muziek. Alles is zonder drempels en uitstekend
toegankelijk voor senioren en minder validen. Na dit indrukwekkende bezoek rijden we naar het
museum van Ot & Sien, waar we verwelkomt worden voor een goed verzorgde koffietafel. Na de lunch
bezoeken we dit nostalgische museum. Ot en Sien ter Surhuisterveen is een plek waar de tijd 100 jaar
heeft stilgestaan. Hier vindt u nog het winkeltje, schooltje en de dokterspraktijk uit de tijd van toen.
Unieke, nostalgische monumenten uit een periode van uitvindingen en burgerlijke rust. Geniet en
beleef de sfeer van toen! Aansluitend kunt u nog even genieten van een heerlijk kopje thee of koffie
voordat we u meenemen voor het afscheidsdiner.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met cake, entree+rondleiding+show Swarte Paert,
koffietafel, entree Ot&Sien, 1x koffie of thee en 3-gangen diner.



51. Lavendel & Nostalgie
(tijdsduur 08.30 – 18.30 uur)

Op de grens van Drenthe en Groningen staat de Lavendelboerderij
‘Ruitenborg’. Een prachtige 19e eeuwse Oldamster boerderij is
omgetoverd tot een zeepmakerij. De basis voor de meeste producten
is natuurlijk lavendel. Het ruikt er dan ook overheerlijk. Er worden
demonstraties zeep maken gegeven en er is een leuke winkel met
allerlei zeepjes en aanverwante artikelen. Ook aan de heren is er
gedacht. Zo is er een uitgebreide collectie scheerprodukten. Na
ontvangst met koffie en koek krijgt u deskundige uitleg en een
demonstratie over het maken van parfum en zeep. Aansluitend
maken we een mooie toeristische tocht via Vlagtwegge, het

vestingstadje Bourtange en door het natuurgebied de Hummelingen naar het Duitse plaatsje Werpeloh
voor een uitgebreide ‘Duitse Kalte Platte’. Na de lunch vervolgen we onze reis en langs Sögel, Lathen,
Haren (bekend van de Emser Dom) en Rütenbrock  bereiken we Emmer-Erfscheidenveen voor een
bezoek aan het nostalgische museum van Nelis en Lenie.  Nelis en Lenie de Boer zijn door het
geweldige succes van 't Oale Buurthuus', naar een nieuwe, veel
grotere en volledig rolstoeltoegankelijke locatie verhuisd met de
naam: 'De Woonboot van Nelis en Leentje'.  Ze hebben een
gezellige koffie en theeschenkerij in een museum met spullen uit
grootmoeders tijd waarbij Nelis na de rondleiding steevast de
accordeon pakt en er samen met Lenie een geweldig
meezingfeest van maakt.  Onder het genot van een kop koffie
met cake kunt u genieten van de verhalen van Nelis over de
nostalgische attributen die in het museum te vinden zijn, en
geloof ons, dat zijn er nogal wat! U zult ongetwijfeld genieten van deze mooie dag!

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met koek, entreegelden, koffietafel en thee/koffie met cake.

52. Tingieterij & Ooijpolder
(tijdsduur 08.00 – 20.00 uur)

Vanaf uw opstapplaats toeren we via de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug
naar de Betuwe. Pal aan de Maas ligt het mooie dorp Alphen aan de Maas
alwaar wij een bezoek brengen aan Tingieterij ‘de Oude Ambacht’. Onder
het genot van koffie met gebak wordt u verteld over het ontstaat van tin en
wat er allemaal van gemaakt kan worden. Hele kunstwerken kunnen uit tin
worden vervaardigd. Na de uitleg krijgt u een rondleiding door de werkplaats
om met eigen ogen te zien hoe de verwerking van tin in zijn werk gaat.
Natuurlijk brengen we ook een bezoek aan de showroom naast de
werkplaats. Daarna nemen wij u toeristisch mee naar een restaurant voor
een goed verzorgde koffietafel. Na de koffietafel wacht de gids op ons om
ons mee te nemen voor een prachtige rondrit door o.a. de Ooijpolder. De gids volgt een mooie route
langs de vele bezienswaardigheden. U komt van alles te weten over natuurgebieden de
Millingerwaard en de Ooijpolder. Als we de gids weer terug hebben gebracht toeren we naar
Bronkhorst (het kleinste stadje ter wereld) waar u op eigen gelegenheid de theepauze kunt gebruiken.
Op de reis naar huis zullen we nog genieten van een 3- gangen diner.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met gebak, entreegelden, rondleiding, koffietafel, gids en
een 3- gangen diner.



Duitsland:

53. de Vernieuwde & Uitbreide Bloemenwereld van ‘Emsflower’ (Dld)
(tijdsduur 08.30 – 18.30 uur)

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.

Wij kunnen eventueel een diner voor u reserveren.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met gebak, entree & gids Emsflower en koffietafel.

54. Fehn, Schiffahrt und Papenburg (Dld) (Nieuw!)
(tijdsduur 08.00 – 21.00 uur)

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.

Inclusief: touringcarvervoer, onbeperkt koffie met onbeperkt gebak, lunch, entree en
rondleiding Fehn- und Schiffahrtmuseum, 1x ‘Tee mit Kuchen’ en diner.



55. Emsland & de Hummelingen (Dld)
(tijdsduur 08.00 – 20.00 uur)

Een groot succes in 2009 was onze dagtocht Duitsland. Vandaar dat
wij u deze leuke reis niet wilden onthouden. We beginnen aan een
mooie reis door het Drentse landschap naar Emmer-Erfscheidenveen.
We worden in het bijzondere museum van Nelis en Lenie ontvangen
met koffie en gebak. Ondertussen verteld Nelis op humoristische wijze
over oude attributen uit vroegere tijden die tentoongesteld staan in het
museum. Kijkt u maar eens in het winkeltje waar vroeger de
levensmiddelen werden gekocht. Ook blijkt Nelis een artiest te zijn op
zijn accordeon en hij zal dat dan ook graag ten gehore brengen met gezellige deuntjes die u beslist
zult herkennen. Een bezienswaardige tocht door het natuurgebied de Hummelingen en door het
Emsland gebied via Haren (Emser DOM), Lathen en Sögel bereiken we Werpeloh. In restaurant
Werpeloher Hof wordt u een echt uitgebreide Duitse lunch met koffie of thee geserveerd. Na de
maaltijd vervolgen we onze route door het natuurgebied via Börger, Surwold naar Weener waar we
een bezoek zullen brengen aan ‘Rheiderland Museum’ in Weener. We nemen u mee terug in de tijd,
en onder deskundige leiding van een gids komt u alles te weten over hoe men werkte en woonde in
het Rheiderland, net over de grens met Nederland. Vervolgens zullen we op de terugreis nog van een
3- gangen diner genieten.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met gebak, entreegelden, uitgebreide Duitse lunch, Kaffee
mit Kuchen en 3- gangen diner.

Wij kunnen eventueel een diner voor u reserveren.

56. Emsland & Smalspoormuseum (Dld)
(tijdsduur 08.30 – 18.30 uur)

Nelis en Lenie de Boer zijn door het geweldige succes van ’t Olde Buurthuus naar een nieuwe, veel
grotere en volledig rolstoel toegankelijke locatie verhuist met de naam: ‘de Woonboot van Nelis en
Leentje’. Ze hebben een gezellige koffie en theeschenkerij waar wij worden ontvangen met een
heerlijk kopje koffie en een plak koek erbij. Ondertussen verteld Nelis op ludieke wijze over de vele
nostalgische attributen uit ‘Grootmoeders tijd’ die in het museum te vinden zijn, en geloof ons, dat zijn
er nogal wat. Na de rondleiding pakt Nelis steevast zijn accordeon en speelt een aantal heerlijke
deuntjes van vroeger. Vervolgens gaan we bij Rütenbrock de grens over en langs Haren (bekend van
de Emser D.O.M.) en Lathen (Zweefbahn) bereiken we Werpeloh. In dit mooie dorp gelegen in het
natuurgebied van de Hummelingen wordt u een uitgebreide Duitse lunch geserveerd met een aantal
warme gerechten. We vervolgen onze reis door de Hummelingen en bereiken via Sögel, Meppen en
Hebelermeer het Smalspoormuseum in Erica. Vanuit het nieuwe museumgebouw met statische en

dynamische smalspoor expositie vertrekt u met het veentreintje
voor een tocht door een prachtig gebied, grotendeels over een
origineel traject, welke vroeger gebruikt werd voor turftransport.
Tijdens de rit wordt regelmatig gestopt en wordt uitleg gegeven
over het smalspoor en het gebied waar u doorheen rijdt. Ook
wordt gestopt bij de enige turfstrooiselfabriek van ons land,
welke nog helemaal in originele staat is. Na deze rit wordt u nog
een kopje koffie of thee met een plak cake geserveerd. Via een
toeristische route langs de olievelden van Schoonebeek rijden
wij u weer huiswaarts.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met plak koek, entree veentreintje, entree Nelis en Lenie,
Duitse lunch en kopje koffie of thee met cake.

U kunt er voor kiezen om deze reis af te sluiten met een  3- gangen diner.



57. Emden, meer dan een bezoek waard (Dld)
(tijdsduur 08.00 – 21.00 uur)

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.

Inclusief: touringcarvervoer, ‘Kaffee mit Appelkuchen’, rondvaart, gids en 3- gangen diner.

58. Naturagart & Rondrit Mettingen (Dld) (Nieuw)
(tijdsduur 08.00 – 20.30 uur)

Vanaf uw opstapplaats rijden we de grens over naar Gronau waar
onbeperkt koffie of thee en een stuk gebak op ons wacht. Vanaf
hier rijden we naar NaturaGart. Bij NaturaGart in de buurt van
Ibbenbüren liggen mooi aangelegde vijvers en tuinen. U kunt hier
echt genieten van bloemenpracht in ‘echte tuinen’! In het midden
staan glazen paviljoens waar bezoekers kunnen ontspannen.
Meer dan 20.000 planten worden dagelijks
verzonden. Vijverplanten en tuinplanten uit eigen kwekerij zijn
vooraf gesorteerd op locatie en nauwkeurig geëtiketteerd. De
focus van ligt op vijverplanten, maar u kunt ook vaste planten,
houtachtige planten, bloembollen en speciale gewassen vinden.
Bekijk ook het grootste koudwateraquarium van Duitsland, waar voornamelijk koudwatervissen te zien
zijn, die in veel tuinvijvers worden gehouden. In het park zijn verschillende habitattypen nagebouwd
zodat u de grootst mogelijke diversiteit aan landschappen kunt ervaren. Omdat water het centrale
thema is, zijn er vijvers in het park - van de natuurlijke vijver tot de zwemvijver - met verschillende
oeverstructuren, bronnen, watervallen en beken. Er zijn verschillende vijvers met gevarieerde
kustcontouren, schiereilanden, eilanden en baaien. Het heerlijke lunchbuffet is hier een warme
aanbeveling, en wij maken hier dan ook zeker gebruik van! ’s Middags maken we een rondrit door
Mettingen onder leiding van een gids. Na de rondrit houden we nog een theepauze (eigen rekening)
voordat we naar een restaurant rijden om de dag af te sluiten met een ‘koffietafel’.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met gebak, entree Naturagart, lunchbuffet, rondrit o.l.v. gids
en een koffietafel.



Middagtochten:

59. Middagtocht: Tapijtmuseum Genemuiden
(tijdsduur 12.30 – 20.00 uur)

Tijdens deze middagtocht nemen wij u mee naar het
Tapijtmuseum, alwaar u ontvangen wordt met koffie en
Genemuiderbrok. Genemuiden is dé tapijtstad bij uitstek. In
het Tapijtmuseum krijgt u een beeld van hoe de biezen
vroeger werden geoogst, gedroogd en verwerkt, tot rolmatten
en matten van gevlochten biezenstrengen (vlechtmatten). De
bekendste biezenmat was de ‘blokmat’, ook wel genoemd de
'Genemuider mat'. Daarnaast is veel aandacht besteed aan
de verwerking van kleurige kokosgarens tot matten, zoals
ruig geschoren matten, corridormatten, lopers en tapijt met
fraaie dessins. Deze worden in het museum nog op de
oorspronkelijke wijze gemaakt. U krijgt er de eerste machinaal aangedreven weefgetouwen te zien. De
meeste machines zijn nog in werking. Foto's en archiefmateriaal maken het beeld van de
geschiedenis compleet. De stichting maakt gebruik van de kennis van vrijwilligers. De meesten zijn
betrokken geweest bij de ontwikkeling van biezenmat tot kamerbreed tapijt. De aanpak en
demonstraties van deze mensen maken het museum tot een uniek gebeuren. Zij vertellen en laten u
zien hoe het was om tien uur per dag tot je middel in het water te staan om biezen te snijden, hoe het
was om als kind na schooltijd matten te moeten vlechten en hoe zwaar het was een weefraam te
moeten bedienen. Wellicht krijgt u van de mensen in het museum een paar verhalen van vroeger te
horen - doorspekt met eigen droge humor - die in de fabrieken de ronde deden. We sluiten deze
middag af onder het genot van een goed verzorgd 3- gangen diner.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie met Genemuiderbrok, entree en een 3- gangen diner.

Uiteraard kunnen wij van bovengenoemd programma ook een dagvullend programma maken.

60. Middagtocht: Wijn & Likeur
(tijdsduur 13.00 – 20.00 uur)

In het hart van Gelderland, genesteld op de Veluwezoom, met ruim uitzicht over de Achterhoek ligt in
Dieren, op een lichte glooiing, de grootste ommuurde wijngaard (ruim twee hectare) van Nederland!
Youp en Riet Cretier nodigen u van harte uit om te komen kijken en proeven op deze Nederlandse
biologische wijngaard. Youp heeft net als in een aflevering van het TV programma 'Het roer om' in
2004 zijn passie, wijn en likeur maken, waargemaakt.  De basis werd gelegd toen hij met zijn vader als
13-jarige jongen zelf ooit zijn eerste wijn maakte. Het was de basis voor wat nu een geweldig bedrijf is,
Youp's droom kwam uit. De rondleiding wordt door hemzelf met heel veel enthousiasme en een flinke
dosis humor gegeven.  Youp en zijn vrouw Riet maken naast wijn ook heerlijke likeuren, de proeverij is
dan ook altijd een doorslaand succes! De op traditionele wijze gemaakte rode, witte en rosé wijnen
zijn de afgelopen jaren al diverse malen in de prijzen gevallen. Bij aankomst verwelkomt de wijnboer u
zèlf  voor een leuke rondleiding met wijnproeverij van zijn heerlijke wijnen. Tijdens deze circa twee uur
durende rondleiding maakt u kennis met het oude vak van wijngaardenier, de diverse nieuwe
druivenrassen, de inspirerende omgeving van het oude landgoed Hof te Dieren en natuurlijk de smaak
van witte, rode en/of rosé wijnen! Juist de beslotenheid van de hoge nostalgische moestuinmuur,
maakt een bezoek aan de wijngaard tot een inspirerend evenement.
U krijgt een uiteenzetting over de aanleg en het onderhoud van de
wijngaard, de biologische productiemethode, de geschiedenis van
de druiventeelt in het algemeen en op deze locatie in het bijzonder.
Verder vertellen zij u (bijna) alles over het maken van wijn, krijgt u
tips en trucs om wijn (beter) te leren proeven en bezoekt u de
"wijnkelder". Bij de rondleiding met proeverij staat er versgebakken
stokbrood met kruidenboter en olijven tot uw beschikking. Na afloop
van dit leuke bezoek en de proeverij, toeren we vanuit Dieren
richting uw opstapplaats. Onderweg zullen we nog eenmaal stoppen
voor een goed verzorgd 3- gangen diner.

Inclusief: touringcarvervoer, onbeperkt koffie/thee met 1x gebak bij aankomst, entree,
ontvangst met introductie, kijkje in de wijngaard en wijnmakerij met de wijnboer, uitleg 3
wijnen of likeuren en proeven, vers gebakken stokbrood met kruidenboter en olijven, bezoek
aan het winkeltje en een 3- gangen diner.

Uiteraard kunnen wij van bovengenoemd programma ook een dagvullend programma maken.



61. Middagtocht ‘de Wachter’
(tijdsduur 13.00 – 20.00 uur)

Aanbevolen op woensdag- of zaterdagmiddag ivm (gedeeltelijk) in bedrijf

Een bezoek aan ‘de Wachter’ is een bezoek aan het
ambachtelijke verleden. U treft in het molencomplex een
ambachtelijke bakkerij, een oud kruidenierswinkeltje,
molenaarswerkplaats, specerijenmaalderij, olieslagerij,
korenmolen en een collectie stoommachines. In het
expositiegebouw ‘Dieks Dele’ treft u een originele
klompenmakerij, smederij, stelmakerij aan. Op de verdieping
(bereikbaar middels lift) vindt u tevens een grote verzameling
van oude, antieke gebruiksvoorwerpen en een collectie zeer
zeldzame muziekinstrumenten. Ook is het originele beeld van
‘Berend Botje’ te bewonderen. U wordt welkom geheten door

enthousiaste vrijwilligers, en ontvangen met koffie of thee en krentenwegge. Vervolgens brengt u met
een rondleider een bezoek door het molencomplex en expogebouw Dieks Dele. Indien u op
woensdagmiddag uw reis plant is het complex gedeeltelijk in bedrijf, en op zaterdag is het gehele
complex in bedrijf. Op deze dagen wordt er geen rondleiding gegeven, maar krijgt u overal uitleg. Aan
het eind van de middag stappen we weer in de touringcar en zullen we naar een diner adres rijden om
daar nog gezellig na te praten tijdens een goed verzorgd 3- gangen diner.

Uiteraard kunnen we ‘de Wachter’ ook onderdeel laten uitmaken van een complete dag uit. Informeer
gerust naar de mogelijkheden.

Inclusief: touringcarvervoer, koffie/thee met krentenwegge, entree, (evt. rondleiding, zie
omschrijving) en 3- gangen diner.

62. Middagtocht: Beeldentuin Garderen (Eventueel i.c.m. het Zandsculpturenfestijn)
(tijdsduur 12.30 – 20.00 uur)

Vanmiddag toeren we naar Garderen, op de Veluwe. Hier vinden we
de Beeldentuin, al jarenlang een begrip in de wijde omgeving. Wat
ooit kleinschalig begon is inmiddels behoorlijk gegroeid! Inmiddels
staan op een oppervlakte van ruim 3000 vierkante meter honderden
prachtige betonnen en bronzen beelden van mensen, dieren en
alles, wat sfeer en uitstraling heeft voor huis, tuin en balkon. De hele
aankleding is met heel veel gevoel gedaan. Naast de prachtige
sokkels, bloembakken, vogelbaden, fonteinen, dierfiguren etc. is er
ook een showroomdorp. Van 1300 vierkante meter op twee
verdiepingen vol met woondecoraties. U stapt een totaal nieuwe

wereld binnen”achter oude geveltjes gaan compleet ingerichte kamers schuil, sfeerfvol ingericht met
meubels, verlichting en decoratie. U zult ogen te kort komen, elke kamer heeft zijn eigen oergezellige
sfeer en persoonlijke identiteit. Nostalgie viert hier hoogtij. Zo vindt u er een babywinkel, een Ot en
Sien ruimte, een landelijke lavendelkamer, rustieke kleinmeubelen, prachtige quilts en mooie
serviezen. Maar er zijn ook cadeauartikelen en leuke hebbedingetjes! Op de begane grond vindt u
Lunchroom de Rozentuin waar u kunt genieten van een kopje koffie met gebak, of wat u wenst. Dit
restaurant wordt deels gerund door deelnemers van Stichting De Rozelaar uit Barneveld, die hulp
biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Zij helpen op een vriendelijke en behulpzame
manier mee in de bediening. Van 20 april t/m 26 oktober 2013 kunt u een bezoek aan de Beeldentuin
combineren met ’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. Een deel van de
opbrengst van `t Veluws Zandsculpturenfestijn gaat elk jaar naar
een goed doel in de gemeente Barneveld. 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.

Inclusief: touringcarvervoer,1x koffie met gebak en 3- gangen diner.
Meerprijs Zandsculpturenfestijn € 6,50 p.p.

Uiteraard kunnen wij van bovengenoemd programma ook een dagvullend programma maken.



Voorwaarden:

Uiterlijk 5 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.

De standaard maat touringcar is 50 personen, een grotere
touringcar is alleen in overleg mogelijk.

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.

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.



We zien u graag terug in één van
onze touringcars.

Tel. 0521-321333
Fax. 0521-321261
e-mail: info@bloktours.nl

Bij voorbaat een goede reis gewenst!

Tukseweg 12a
Steenwijk

Blok Tours, al jaren vertrouwd
met kwaliteit en service

BEL VOOR INFORMATIE EN BOEKINGEN:
Blok tours 0521-321333

Steenwijk
Bezoekadres: Dolderweg 16b, 8331 LL Steenwijk.

www.bloktours.nl ; info@bloktours.nl


