Geachte Reisorganisator,
Ons land is mooi en op het gebied van toerisme heeft het heel veel
te bieden. Dat is prettig wanneer u voor de uitdaging staat een
gezellig en interessant reisje uit te zoeken voor uw gezelschap.
Om u een stukje “op weg” te helpen treft u op deze Website een
ruime keuze aan leuke en toegankelijke reizen aan.
Lang of kort, informatief of juist heerlijk rustig, echt van alles wat.
En heeft u zelf een leuk idee: voor ons is dat geen probleem!
Onze organisatie vooraf, de ervaren chauffeurs en luxe touringcars
tijdens de reis staan garant voor een zorgeloos “dagje uit”
toegespitst op de wensen, mogelijkheden én budget van uw
gezelschap.
Bel ons bij vragen of mail ons vrijblijvend.
Wij hopen veel voorbereiding uit handen te kunnen nemen en er
samen een gezellige reis van te maken.

Met vriendelijke groet,
Het Team van Vreugde Tours en HTM Specials.

Zinkwerf 71
2544 EC Den Haag

Reis veilig met ons als

0174-516878

Keurmerk Touringcarbedrijf.

Spelregels van de reizen en prijzen:
-per persoon en bij minimaal gemiddeld 50 personen per bus.
-inclusief buskosten en BTW.
-bij min. gemiddeld 45 personen is 1 reisleid(st)er vrij van betaling.
-rolstoelbussen inzetbaar (beperkte beschikbaarheid)
Toeslag Eur. 53,00. (capaciteit afhankelijk van aantal rolstoelen).
-toegankelijkheid van de reizen opvraagbaar.
-alles onder voorbehoud van prijs- of arrangementswijziging.

Middagtochten (ca. 5 uur):
1.
Op zoek naar de Lente…!
Hollandser kan het toch bijna niet? Een rondrit door de Bollenstreek met de
uitgestrekte bloemenvelden in al haar prachtige kleuren. Een kopje koffie met gebak
onderweg mag uiteraard niet ontbreken in deze mooie omgeving. Misschien wel
heerlijk op een boulevard! Buiten de bollenperiode maakt u een prachtige kustroute!
Prijs is inclusief kop koffie met gebak:
Vanaf € 17,00 per persoon.

2.
Toeren door de glazen stad
Het Westland heeft een rijke geschiedenis met al haar kassen. Een interessante
“groene industrie” waarover veel te vertellen valt. Het is prachtig om over de “dijk” te
rijden en over al dat glas uit te kunnen kijken. Een echte aanrader want uw chauffeur
zal veel kunnen vertellen over zijn geboortestreek….! Een warm Westlands “bakkie”
wordt onderweg in een gezellig restaurantje geserveerd.
Prijs is inclusief kop koffie met gebak:
Vanaf € 16,50 per persoon.
3.
Reis door Rotterdam
Ga gezellig mee op reis door veelzijdig Rotterdam: langs havens, het imposante
architectonische centrum met de nieuwe “Markthal” en Weena, de Maasboulevard en
Coolsingel. Maar ook bosrijke plekjes worden door onze chauffeur opgezocht. Hier
zorgen wij voor een rustig momentje voor een kopje koffie met gebak, even bijkomen
en gezellig bijpraten!
Prijs is inclusief kop koffie met gebak:
Vanaf € 17,00 per persoon.
4.
De historie van Scheveningen
Langs binnenwegen toert u naar “Muzee” in Scheveningen. In het gerestaureerde
schoolgebouw uit 1877 wordt de geschiedenis van het vissersdorp en badplaats
getoond maar ook de dierenwereld onder de zeespiegel. Een oud-visser begeleidt u
met zijn verhalen en een Schevenings kopje koffie met lekkernij zal niet ontbreken!
Prijs is inclusief koffie met gebak, entree en rondleiding:
Vanaf € 24,00 per persoon.
5.
Pannenkoeken toer
Voor deze middagtoer met onze chauffeur kunt u kiezen uit imposant Rotterdam: van
Maasboulevard met o.a. de Erasmusbrug tot de prachtige nieuwe “Markthal” òf uit
een ontspannen rit langs de kust: door de duinen bij Den Haag en Wassenaar.
Voordat u weer op huis aangaat worden er heerlijke pannenkoeken geserveerd in het
Kralingse bos òf midden in het prachtige duingebied.
Prijs is inclusief kop koffie met pannenkoek (enkel beleg):
Vanaf € 21,50 per persoon.

6.
Poffertjes in Den Haag
Een toerrit door Koninklijk Den Haag zal u deze middag verrassen. Het Vredespaleis,
de Gevangenpoort , het Binnenhof en de vele prachtige Ambassades zijn o.a.
bezienswaardigheden waar onze chauffeur langs zal toeren. U zult versteld staan
van de statige panden die Den Haag rijk is. Voordat u weer richting huis rijdt zal er op
het Malieveld, in één van Nederlands meest bekende paviljoens, poffertjes worden
geserveerd.
Prijs is inclusief kop koffie met portie poffertjes:
Vanaf € 19,00 per persoon.

7.
Landelijk winkelen in Giessenburg, genieten
Achter de deuren van de Graanschuur gaat een sfeervol winkelstraatje schuil. Bij
binnenkomst wordt u meegesleept in de karakteristieke sfeer van de stijlvolle gevels
en pandjes. In de winkels vindt u alles op het gebied van wonen, leven en genieten.
Ook kunt u “rondneuzen” en shoppen in de naastgelegen Kolenbeurs en Graanbuurt.
Met een koffiebon kunt u op eigen gelegenheid in Restaurant “Lekker” wat lekkers
verorberen, misschien wel buiten aan het water.
Prijs is inclusief entree (gratis) en koffie met taart:
Vanaf € 16,00 per persoon.

8.
Pure “Oud Hollandse” Gezelligheid
U maakt een écht Hollandse toerrit langs de Oud Hollandse IJssel richting Montfoort
(Haarzuilens prijs in overleg). In een historisch centrum staat de koffie klaar en volgt
een gezellig meezingprogramma mmv. een Shantykoor. Ze zullen heel snel een lach
op uw gezicht toveren door de gezellig Oudhollandse liedjes die zij u ten gehore
brengen. Dat wordt heerlijk meezingen dus!!
Prijs is inclusief koffie, gebak, 1uur zang van Shantykoor en 1 drankje:
Vanaf € 27,00 per persoon.

9.
Van Emmertje tot Brandspuit
Aan het Haringvliet ligt het historische Hellevoetsluis. In twee statige voormalige
marinegebouwen vindt u een wereld als in een spannend jongensboek: het Nationaal
Brandweermuseum. In de grote hal staat de koffie voor u klaar bij uitzicht op vele
prachtige brandweerwagens die hier staan opgesteld. In groepjes krijgt u vervolgens
een bijzonder interessante rondleiding die loopt van houtgemaakte brandspuiten tot
de hedendaagse techniek.
Prijs is inclusief koffie met gebak, entree en rondleiding Museum:
Vanaf € 22,50 per persoon.

10.
Hand in hand naar het Hoekse strand!
Unieker kan het niet: heerlijke seizoenssoep eten in een sfeervolle en zonnige
ambiance. Onze chauffeur zal u na een interessante route laten uitstappen op het
strand van Hoek van Holland. U wandelt hier zo een mooi Strandpaviljoen binnen, bij
lekker weer misschien wel op het terras! Vanuit het Paviljoen is het ’s zomers
mogelijk via verhard pad even richting vloedlijn te lopen. Met een frisse neus en blos
op de wangen gaat u weer naar huis.
Prijs is inclusief 1 à 2 kommen seizoenssoep met stuk heerlijk brood/kop koffie:
Vanaf € 19,00 per persoon.
11.
Gluren bij de overburen
De toer start in haven- en industriegebied de Botlek-Rotterdam en gaat naar het
informatiecentrum “Futureland”, op Maasvlakte 2. Na een kort bezoek hier over ons
nieuwe stukje Nederland toert u tot het uiterste puntje over miljoenen kubieke meters
opgespoten zeezand . U ziet hypermoderne terminals, splinternieuwe havens én
Hoek van Holland aan de overkant. Na deze indrukwekkende toer even rust in de
duinen van Voorne. Hier drinken we een kopje koffie bij een prachtig vergezicht.
Prijs is inclusief koffie met gebak, entree Futureland (gids, extra kosten):
Vanaf € 18,00 per persoon.
12.
Visje halen op Scheveningen?
Wij brengen u naar de altijd bedrijvige haven van Scheveningen. Uiteraard wordt
eerst even de nieuwe Strandweg op gereden om sfeer van strand en zee op te
snuiven. Hierna stappen wij uit bij Visrestaurant “Simonis aan de Haven” aan de
Visafslagweg. U krijgt hier een heerlijke vismaaltijd met frites en salade
voorgeschoteld (keuze aan tafel). Verser kan het écht niet!
Prijs is inclusief vismaaltijd (keuze uit diverse vis met frites/salade/saus)/drankje:
Vanaf € 21,50 per persoon.
13.
Gezellige middagje snuffelen….
Wij maken een gezellige toerrit binnendoor naar één van de “Intratuinen” in de regio
om naar hartenlust te winkelen of gewoon om gezellig ideetjes op te doen. Uiteraard
kan met onze consumptiebon in de Koffiecorner op een geschikt moment een kopje
koffie gedronken worden met heerlijke koek. Ieder jaargetij is dit reisje een aanrader!
Prijs is inclusief entree (gratis), kop koffie met lekkere koek:
Vanaf € 13,50 per persoon.
14.
“Cruisegevoel” op de “SS Rotterdam”
Ervaar het exclusieve cruisegevoel en de magie van vroeger. Restaurant Lido,
gelegen aan boord van het Cruiseschip op het Promenade Deck, geeft uitzicht op
stad, kade, Euromast….enz. In deze schitterende ruimte die wordt gekenmerkt door
de vele ramen drinkt u koffie met gebak. Een echt bijzondere ambiance. Bezoekt u
ook de leuke winkel en waai even uit op het achterdek met zwembad.
Prijs is inclusief koffie met taart en entree (beperkte toegang gratis):
Vanaf € 19,00 per persoon.

15.
Appels en peren in het “Groene Hart”
Wij gaan op visite bij Fam. Sonneveld te Benthuizen waar u hun lekkerste appels en
peren vindt. Van dit fruit wordt o.a. 100% pure vruchtensap, appelmoes en wijn
gemaakt. In de sfeervolle Schenkerij, krijgt u eventjes uitleg over het bedrijf en wordt
koffie gedronken met stuk appeltaart. U bevindt zich midden in de boomgaard.
Bezoek de Landwinkel voor o.a. vers fruit, fruitsap, boerenkazen en advocaat. Voor
vertrek drinken we nog een glaasje pure appelsap van “eigen grond”.
Prijs is inclusief koffie met appeltaart, korte uitleg en 1 glas sap:
Vanaf € 19,50 per persoon.

16.
Kom in de Druivenkas
Dit wordt een middagje “Glazen Stad” met interessante toerrit naar Monster voor een
bezoek aan de Westlandse Druif. De druiventeelt onder glas vormt de oorsprong van
de internationale glastuinbouwindustrie tot nu. Waarom begon men hiér juist met
druiven telen? Antwoorden vindt u in de kassen van de druiventuin met proeverijtje in
knipseizoen of anders een glas druivensap. Vooraf wordt koffie met lekkere
druivencake geserveerd.
Prijs is inclusief koffie/druivencake en rondleiding met proeverij òf glas sap:
Vanaf € 22,50 per persoon.

17.
Het onderste boven water
Welkom in Nat. Baggermuseum te Sliedrecht. Echt Uniek in de wereld! U maakt
kennis met heden en verleden van het baggerbedrijf. Bewegende modellen van
baggervaartuigen vormen de ruggengraat van de expositie aangevuld met oude
prenten, tekeningen, film en vele opgebaggerde voorwerpen, heel ludiek soms!
Voorafgaand aan de rondleiding drinkt u de koffie. Voor heren én dames een
leuke kennismaking met een ambacht waar Nederland wereldwijd groot in is.
Prijs is inclusief koffie met baggermolenkoekje, entree en rondleiding:
Vanaf € 18,00 per persoon.

18.
De Keukenhof (periode: medio maart t/m mei).
Ja, dit is ons “Fleurigste Dagje Uit” Er is geen plek ter wereld waar de lente in al zijn
kleur en fleur zó losbarst als op de Keukenhof. De Keukenhof heeft naast miljoenen
bloeiende bloembollen en fantastische bloemenshows ook prachtige kunstwerken
van vele kunstenaren. Toonaangevende arrangeurs maken er een unieke show van.
Heerlijk genieten dus van de lente en vergeet vooral uw fototoestel niet!
Prijs is inclusief entree:
Vanaf € 28,00 per persoon.

19.
De “Koningin der bloemen”
Dit betekent: een interessant middagje over de roos. Wij toeren langs binnenwegen
naar “Rozen en Radijs” te Nieuwveen. Op een overdekt terras in een Tropische tuin
staat koffie klaar en zal een bloembinder u uitgebreid laten zien hoe bloemstukken
worden gemaakt met slimme tips voor thuis. Deze stukken worden onder u verloot!!
Uiteraard kunt u even wandelen door de tropische tuin en de winkel bezoeken met
bloemen en biologische producten zoals groenten en fruit.
Prijs is inclusief entree, demonstratie/verloting, kop koffie met appelgebak:
Vanaf € 18,00 per persoon.
20.
“Glazen Stad” in vernieuwd Westlands Museum
Medio mei 2015 geheel gerenoveerd!! De gehele geschiedenis van het Westland met
haar tuinbouw is hier te vinden onder één dak. Gereedschap, veilingklok, schuurtjes
en kassen, u gaat weer helemaal terug in de tijd. Bezoek zeker ook de prachtige
museumtuin met typisch Westlandse kassen en de winkel. Bij binnenkomst gaan we
eerst gezellig een “bakkie doen”. Uiteraard zit aan deze middag een mooie en heel
interessante toerrit vast door de Glazen Stad.
Prijs is inclusief entree en rondleiding, kop koffie met Westlandse lekkernij:
Vanaf € 22,00 per persoon.
21.
Het vertrouwde Avifauna (eind maart-medio okt.)
Avifauna: een prachtig, veelzijdig vogelpark. U kunt er heerlijk wandelen en genieten
van spectaculaire vogeldemonstraties en het voeren van grappige pinguïns- en
pelikanen bijwonen. Nieuw zijn de pluizige Ringstaartmaki's en rode Vari's, leuke en
nieuwsgierige aapjes die graag een kijkje bij u komen nemen. Koffie en gebak wordt
voor u geserveerd bij aankomst. Er even lekker tussenuit en niet te ver weg!
Prijs is inclusief entree en koffie met gebak:
Vanaf € 28,00 per persoon.
22.
Varen op de Linge
Varen in de prachtige natuur van de Betuwe. Het staat garant voor een fijne middag.
Vanuit Leerdam vaart u over één van de meest idyllische riviertjes van Nederland ‘de
Linge’. U maakt kennis met een adembenemend stuk van ons land. Aan boord zal er
een kopje koffie met gebak geserveerd worden (ook mogelijk met koffietafel).
Prijs is inclusief boottocht en kop koffie met gebak:
Vanaf € 24,50 per persoon.
23.
Nationaal Park “de Biesbosch”
Wij brengen u naar het Brabantse Drimmelen waar u vertrekt met een boot voor een
2 uur durende vaartocht door het schitterende Nationaal Park de Biesbosch. Deze
staat bekend om zijn uitzonderlijk natuurgebied en unieke landschap, brede en
smalle kreken en natuurlijk de bevers die hier leven. Terwijl al dit moois voorbij glijd
drinkt u aan boord een gezellig kopje koffie met appelgebak.
Prijs is inclusief boottocht en kop koffie met gebak:
Vanaf € 26,00 per persoon.

24.
Nostalgie in de RTM tram
Onze chauffeur rijdt met u richting Zeeuwse eilanden waar u stopt aan het mooie
Grevelingenmeer voor een kopje koffie . Na de stop brengt u in de RTM-remise een
kort bezoekje aan het kleine museum met daarin de geschiedenis en ontwikkeling
van de tramwegmaatschappij. Uiteraard kan een rit in een authentieke dieseltram
niet ontbreken. U boemelt over Goeree-Overflakkee en Brouwersdam v.v.
Een bijzondere ervaring hoor!
Prijs is inclusief koffie met Zeeuwse bolus, entree RTM-museum en Dieseltramrit:
Vanaf € 25,00 per persoon.

25.
High Tea middenin het Liesbos….
Geniet van een smakelijke High Tea midden in de natuurlijke omgeving van het
Brabantse Liesbos. Proef de lekkere hapjes en gebakjes met koffie, een glas vers
geperste sinaasappelsap en diverse soorten thee. De hapjes variëren van appel- en
perengebak, gevulde scones, muffins en mini saucijzenbroodje tot belegde
sandwiches en luxe bonbons. En voor vertrek nog een boswandelingetje misschien?
Prijs is inclusief High Tea:
Vanaf € 31,00 per persoon.

26.
….of een High Tea in Renswoude!
Ook dit is een culinaire tocht in een sfeervolle, bosrijke omgeving. U rijdt de route van
vroeger: door de bosrijke omgeving rond Austerlitz. De High Tea bestaat uit diverse
soorten thee, een soep, saucijsjes, sandwiches en bruchetta’s maar ook, petit four,
cupcakes, scones, chocolade, koekjes, muffins en wisselende zoetigheden. Dus: een
ontspannen en smaakvolle middag!
Prijs is inclusief High Tea:
Vanaf € 34,00 per persoon.

27.
Kathedrale kunstkaarsen
Een bezoek aan het enige kaarsenmuseum ter wereld is een originele aanrader. Het
is gelegen in Baarle Nassau en beschikt over een collectie kathedrale kunstkaarsen
van Frits Spies. Bekijk met uitleg van de gids de kaarskunstwerken waar soms een
jaar aan is gewerkt en zie ook hoe groot een kaars van 180 kilo is. “de Zwarte
Madonna van Charkov” is het pronkstuk. Nuttig de koffie en gebak vooraf in het
nabijgelegen restaurant en vergeet niet de bekende Belgische pralines te kopen!
Prijs is inclusief entree met rondleiding en kop koffie met gebak:
Vanaf € 20,50 per persoon.

28.
De Schaapskooi in Ottoland
Bezoek de Schaapskooi in het oer Hollandse landschap van de Alblasserwaard.
In een prachtige ontvangstruimte drinkt u gezellig de koffie met gebak en afhankelijk
van het seizoen krijgt u uitleg over het kroelschaap en een demonstratie schapen
drijven door schaapshonden. De herder verteld u alles op humoristische wijze, zoals
alleen een schaapsherder dat kan! Buiten het seizoen ziet u de imposante film.
Prijs is inclusief koffie met gebak en bezoek (demonstratie of film):
Vanaf € 24,00 per persoon.

29.
Pittoresk Willemstad
Een toerrit door de mooie landelijke Hoekse Waard brengt u naar Willemstad met
haar rijke vaderlandse geschiedenis. In de gezellige haven wordt u ontvangen met
koffie en gebak in een Restaurant midden in het centrum. Na de koffie kunt u even
heerlijk struinen door de straten van deze mooie, historische vestingstad.
Prijs is inclusief kop koffie met gebak:
Vanaf € 18,00 per persoon.
30.
Chocolaatjes en marsepein
U wordt naar Ridderkerk gebracht voor een smakelijk bezoek aan chocolaterie “van
Noppen”. Er worden hier nu ook demonstraties marsepein maken gegeven.
Ambachtslieden demonstreren op duidelijke wijze hun vakmanschap in een grote
zaal waar u van de koffie en (op etagères uitgeserveerde) bonbons kunt genieten.
Dus: dat wordt proeven en genieten tijdens deze leuke demonstratie.
Prijs is inclusief kop koffie met bonbons en demonstratie/video met proeverij:
Vanaf € 18,50 per persoon.
31.
Schelpen in het Groen in Bollenstreek
Uniek in Nederland, lekker fröbelen met vetplantjes en schelpen. Een uiterst leuke
workshop voor groepen waaraan iedereen (zittend) mee kan doen, en wat wordt
gemaakt: dat mag mee naar huis! Bezoek ook even de kas met Koikarpers en de
Showroom niet te vergeten. Voor jong en oud een leuke, interactieve reis.
Prijs is inclusief koffie met gebak , uitleg/demonstratie en Workshop:
Vanaf € 28,00 per persoon.
32.
Uitje voor de autoliefhebber
In Oostvoorne brengt u een bezoek aan Oldtimer Museum “de Rijke”, waar u een
uitgebreide collectie oldtimers vindt. De gerestaureerde oldtimers variëren van
brandweerauto’s tot klassiekers als de Rolls-Royce. Ook motorliefhebbers kunnen
hier hun hart ophalen. Breng ook even een bezoek aan het winkeltje met miniaturen.
U krijgt hier koffie en cake geserveerd. Als u op de terugreis via een klein stukje
Maasvlakte rijdt is dat zeker een mooie afsluiting van de reis.
Prijs is inclusief koffie en cake en entree:
Vanaf € 20,50 per persoon.

33.
Alles schittert in Schoonhoven
Vanmiddag bezoeken wij het Ned. Zilvermuseum gelegen in het centrum van
Schoonhoven. Na de koffie begint uw ontdekkingstocht langs een collectie sieraden,
pronkstukken en kerkelijk zilver, objecten uit zilverfabriek Kon.Van Kempen & Begeer
en onverwachte objecten als fritesvorkjes, pijpenwroeters en kastanjevazen. Vergeet
ook de interactieve tafel vol zilververhalen en – opdrachten niet!
Prijs is inclusief koffie met plak cake en entree; Ned. Zilvermuseum:
Vanaf € 22,00 per persoon.

34.
Huiselijkheid in de Kaasboerderij
Via de Algerabrug bij Capelle a/d IJssel (eerste Stormvloedkeringen van Nederland)
rijdt u de Krimpenerwaard binnen. Hier bezoeken wij in Ouderkerk a/d IJssel
Kaasboerderij Hoogerwaard voor een interessante rondleiding. Voor aanvang krijgt u
een videopresentatie over het bedrijf en drinken we gezellig een kopje koffie. Uw
bezoek hier is niet compleet zonder kaasproeven en bezoek aan het Kaaswinkeltje.
Prijs is inclusief koffie en gebak en bezoek en rondleiding Kaasboerderij:
Vanaf € 18,50 per persoon.

Driekwart tochten (ca. 8uur):
36.
Theatershow “Terug naar Vroeger”
Wij brengen u naar Leerbroek in Vijfheerenlanden waar u hartelijk wordt ontvangen
met een koffietafel. Daarna bent u getuige van een leuke theatershow waarin Paul
zal vertellen over de gezelligheid thuis in de jaren 50 en 60. Aan de hand van
spulletjes van vroeger worden vele herinneringen opgehaald. Even heerlijk terug in
de tijd door de verhalen, walsjes en liedjes. Voor ieder een feest der herkenning!!
Prijs is inclusief koffietafel met soep en theatershow:
Vanaf € 33,00 per persoon.

37.
Fris en Fruitig Vereecken
Midden in Flevoland, in Dronten, kunt u het proces van fruitverwerking meemaken bij
familiebedrijf Vereecken. Geniet allereerst van een kopje koffie met appelgebak. Het
48hectare grote terrein staat vol met fruitbomen die voor verse producten zorgen.
Hierover krijgt u uitleg en rondleiding en er worden dia’s getoond. Proef vers geperst
peren- en appelsap en bezoek de boerderijwinkel. Hierna gaat de reis naar de
omgeving van Haarzuilens voor een heerlijk diner.
Prijs is inclusief koffie/ appelgebak, entree en rondleiding en diner:
Vanaf € 44,50 per persoon.

38.
Een vleugje glamour
Gedurende een vaartocht van 3 uur die vertrekt vanuit Loosdrecht, vaart u over de
Loosdrechtse Plassen en een stukje van de schitterende Vecht. De kapitein geeft u
deskundige uitleg over de statige buitenhuizen en de romantische theekoepels uit de
17e -en 18e eeuw. Aan boord zal er gezellig een koffietafel geserveerd worden met
koffie of thee. Echt een boottocht door natuur met hier en daar een vleugje glamour.
Prijs is inclusief boottocht, een koffietafel met kop koffie of thee:
Vanaf € 45,00 per persoon.

39.
Op visite bij de Dolfijntjes
Gaat u mee naar het Dolfinarium? Bij de ingang staat u te trappelen van ongeduld
om het park in te lopen maar toch gaan we eerst de koffietafel nuttigen. Hierna komt
u dan toch oog in oog te staan met dolfijntjes, walrussen, zeeleeuwen, roggen en
leuke bruinvisjes. Alles in één groot, prachtig aangelegd park. Niet alleen bijzonder
interessant maar ook aandoenlijk en héél leuk, u zult regelmatig een traantje
wegpinken: van de lach ja!
Prijs is inclusief koffietafel met fruit en entree voor alle shows:
Vanaf € 53,00 per persoon.

40. Jenever proeven in Schiedam
De toer start met uitgebreide koffietafel bij het restaurant aan de Krabbeplas. Daarna
wordt u vlakbij (wandeling 10 min.) het Jenevermuseum in Schiedam afgezet. Onder
begeleiding van een gids wordt u verteld hoe het oude ambacht van jenever stoken
in zijn werk gaat en aan het einde krijgt u een proeverijtje (3 proefglaasjes=inhoud
van 1 borrelglas). Hierna kunt u iets drinken in het museum (eigen rekening) of even
te voet de binnenstad gaan bekijken.
Prijs is inclusief koffietafel met soep/kroket, entree/rondleiding en proeverijtje:
Vanaf € 38,50 per persoon.

41.

De Paters in Postel

Net over de grens van Nederland ligt het plaatsje Mol waar een heel rijk 3-gangen
menu wordt uitgeserveerd. Aansluitend rijden we de Boslaan af om o.l.v. een gids
een bezoek aan de Abdij van Postel te brengen. Deze abdij is de grote trekpleister
van de streek. De eeuwenoude gebouwen en het werk van de paters is voor ieder
een lust voor het oog. De gids vertelt over het leven van de paters en de huidige
werking van de abdij. Via dia’s nemen we een kijkje binnen de abdijmuren.
Prijs is inclusief diner en bezoek aan Abdij o.l.v. gids:
Vanaf € 41,00 per persoon.

42.
Biertjes van La Trappe
In Berkel-Enschot ligt Bierbrouwerij “Koningshoeve”, de enige Trappistenbrouwerij
van Nederland. Hier worden, in samenwerking met de monniken van de Abdij, de La
Trappe bieren gebrouwen. Allereerst krijgt u een broodmaaltijd met trappistenbrood
uit eigen keuken. Hierna volgt, onder begeleiding, een kijkje achter de schermen.
Onder het genot van een consumptie ziet u een film over het leven van de monniken.
Bij goed weer maken we een wandeling door de Onze Lieve Vrouwe tuin.
Prijs is inclusief broodmaaltijd, excursie, film en consumptie:
Vanaf € 46,50 per persoon.

43.
Van rups tot vlinder
Midden in de Zeeuwse polders, in de schitterende “Zak van Zuid-Beveland”, vindt u
Vlindertuin “Tropical Zoo”. Deze overdekte tropentuin biedt de gelegenheid tot een
wandeling tussen tropische planten en bloemen. Ook kunt u de hele cyclus van de
vlinder aanschouwen en met een beetje geluk ziet u zelfs een vlinder uit de pop
komen. Bij aankomst staat de koffietafel klaar en na het bezoek rijdt de chauffeur via
een leuke route over de alom bekende dammen weer terug.
Prijs is inclusief koffietafel met soep/kroket en entree met uitleg:
Vanaf € 38,00 per persoon.

45.
Over de kip en het ei….
Vandaag rijden we naar de omgeving van Barneveld, in de Gelderse Vallei. U
bezoekt hier het Pluimveemuseum. Het museum laat het verleden en heden van de
pluimveehouderij zien. Met ondermeer 20 Oudhollandse rassen in de hoendertuin en
donzige kuikens, direct uit de broedmachine. Daarnaast vind u kunstwerken met als
thema “kip en ei”, het veilinglokaal waar u zelf de koper bent en de museumwinkel.
Bij aankomst krijgt u een koffietafel geserveerd met eitje én lekkere kippensoep.
Prijs is inclusief koffietafel met soep en eitje, entree en rondleiding:
Vanaf € 37,00 per persoon.

46.
….of over de Klok en de Klepel!
We rijden door het mooie Brabantse land naar Asten toe. Na koffie met Limburgse
vlaai in het “Nat. Klok & Peel Museum” krijgt u een superleuke rondleiding waarbij
bezoekers zelf klokken mogen luiden, op het carillon spelen en de werking van de
meest bijzondere uurwerken ontdekken. Na de lunch kan op eigen gelegenheid het
prachtige Natuurmuseum met natuurcollectie, film en tuin worden bekeken.
Prijs is inclusief koffie/vlaai, entrees, vm. rondleiding en koffietafel met soep:
Vanaf € 45,00 per persoon.

47.
Schiphol behind the scenes….
Altijd al willen weten hoe onze luchthaven werkt? Daarvoor hoeft u niet te vliegen!
Een speciale bus geeft u al rijdend een kijkje achter de schermen. U komt op plekken
waar u normaal niet zou komen zoals de brandweer, sneeuwvloot, grote hangars en
platforms. U ziet met eigen ogen hoe alles werkt aangevuld met videobeelden in de
bus. Vooraf eten we een hapje en na de toer moet u ook echt even de aankomsthal
inlopen. Voor koffie, shoppen en kijken, kijken en nog eens kijken!
Prijs is inclusief koffietafel, 1 uur toeren in speciale bus:
Vanaf € 44,00 per persoon.

48. Varen door de Graafstroom
De reis begint met een ontspannen toerrit door de prachtig landelijke Alblasserwaard.
In Oud Alblas wordt een lunch geserveerd middenin de polder. Hier ligt ook uw
“fluisterboot” de Glasshopper klaar voor een mooie tocht door de Graafstroom. De
naam zegt het al: varen in stilte onder een volledige glazen dak voor een
panoramisch uitzicht. Aansluitend drinkt u in het restaurant nog wat voor eigen
rekening, misschien wel op het terras aan het water?
Prijs is inclusief koffietafel, boottocht en voor vertrek 1 drankje:
Vanaf € 37,00 per persoon.

Dagtochten (ca. 10uur):
49.
Kamelen uit het zuiden
Deze toer gaat naar het Brabantse Berlicum, naar kamelenmelkerij “Smits”. Na de
koffie met cake krijgt u een presentatie over het leven van de kameel en neemt u een
kijkje op het bedrijf. Proef de kamelenmelk, aai eens een kameel en bezoek de
winkel. Voor vertrek gebruikt u hier een “12-uurtje”. ’s Middags gaat u heerlijk toeren
door de omgeving, langs de prachtige Loonse en Drunense duinen bijv. Hier kunt u
lekker een kopje thee drinken aan de voet van een zandduin in het bos.
Prijs inclusief koffie met cake, excursie kamelenmelkerij en 12-uurtje:
Vanaf € 37,50 per persoon.

50.
Molens en uiltjes
Wij brengen u naar restaurant “Wapen van Ameide” gelegen in de fraaie
Alblasserwaard, waar u wordt ontvangen voor een kopje koffie met gebak.
Aansluitend wordt een toerrit gemaakt door de Alblasserwaard langs de molens van
het Werelderfgoed Kinderdijk. Weer terug in het restaurant staat er een heerlijk diner
voor u klaar en kunt u ‘s middags genieten van een prachtige demonstratie met
tamme uilen. Voor vertrek wordt er nog even wat gedronken voor eigen rekening.
Prijs is inclusief koffie met gebak, toerrit met gids, diner en uilenshow:
Vanaf € 48,00 per persoon.

51.
Paarden, chocolade en boten
Bij aankomst op de Paardenmelkerij in Nieuwveen krijgt u een kopje koffie en gebak.
Dan volgt een rondleiding door de stallen inclusief het bijwonen van paarden melken.
Proeft u eens een glaasje verse paardenmelk en paardenmelk likeur. Hierna bezoekt
u Chocoland voor een demonstratie marsepein of bonbons maken. In een nabij
gelegen restaurant krijgt u een koffietafel met kroket geserveerd. Vervolgens brengen
wij u naar de Kagerplassen voor een vaartocht door prachtig polderlandschap.
Prijs is inclusief koffie/gebak, vermeld bezoek, koffietafel met lekkers en boottocht:
Vanaf € 50,50 per persoon.

52.
Van Dorpsdokter naar ‘ut boer’nland
U rijdt naar Hilvarenbeek voor ontvangst in Museum “Dorpsdokter” met koffie en
gebak. Er volgt een rondleiding over alles van de dorpsdokter vroeger maar ook van
de apotheek, fysio, de tandarts enz. De lunch wordt hierna genuttigd en dan rijden
we door naar Varkensboerderij “’t Rundal” voor een rondleiding langs varkentjes
(achter glas) en zeldzame huisdierrassen van toen. Of naar Museum "Wascht en
Strèkt" voor leuke excursie over was- en strijkgereedschap uit de geschiedenis.
Prijs is inclusief koffie/gebak, 2 rondleidingen, koffietafel/en kop koffie nm.:
Vanaf € 48,50 per persoon.

53.
Statenbijbelmuseum
In overleg rijden wij een mooie route langs Kinderdijk en Alblasserwaard òf de
Graafstroom en Vijfheerenlanden. Onderweg wordt gestopt voor de koffie en rond de
middag staan heuse “Grootmoeders stoofpannetjes” klaar. Daarna bezoekt u in
Leerdam het Statenbijbelmuseum. Aan de hand van dia’s, etsen en gravures uit
oude bijbels wordt de gedachtegang van de kunstenaars duidelijk. Het wordt een
interessante presentatie die u mede door dialogen aan het denken zet….!
Prijs is inclusief koffie met gebak, stoofpannetje en ijs toe, entree/presentatie:
Vanaf € 42,50 per persoon.

54.
Amsterdam en Volendam
Een oer Hollandse dag uit: varen door Amsterdamse grachten met aan boord een
gids met verhalen en weetjes over Amsterdam. Uiteraard onder het genot van een
kop koffie met gebak. Hierna brengen wij u voor het diner naar Volendam. ’s Middags
is er tijd om Volendam te bekijken. Even lekker wandelen over de dijk en langs de
visserskramen met paling. Voor vertrek kunt u in het restaurant nog een consumptie
op eigen rekening gebruiken en napraten over de reis!
Prijs is inclusief kop koffie met gebak aan boord, boottocht Amsterdam en diner:
Vanaf € 50,50 per persoon.

55.
Vrolijkheid in Museum Speelklok
Als u aankomt in Utrecht wordt u welkom geheten in het museumcafé met koffie en
een chocolade ‘Domtorentje’. U krijgt daarna een rondleiding langs carillonklokken,
speeldozen en straatorgels in alle vormen en maten. Na deze luisterrijke ervaring
schuift u elders aan voor een heerlijk diner. Na de maaltijd nemen wij u mee voor een
mooie toerrit door de bos- en kasteelrijke omgeving van de Utrechtse heuvelrug of
door ’t Gooi.
Prijs is inclusief entree met rondleiding, koffie met “Domtorentje” en diner:
Vanaf € 49,00 per persoon.

56.
Breien en de Betuwe
In Beneden-Leeuwen vind u de Ambachtelijke Breierij. U krijgt hier een demonstratie
over alles dat met breien te maken heeft, incl. modeshow van breiwerken, onder het
genot van een kop koffie met gebak. Daarna een rondleiding door de breifabriek, u
kunt hier tegen fabrieksprijzen shoppen in de winkel. Tussen de middag krijgt u een
koffietafel in de Betuwe. Hierna een route door de Betuwe, naar historisch Leerdam
of bijv. Buren, waar u even kunt wandelen en wat drinken.
Prijs is inclusief koffie met gebak, entree/rondleiding/modeshow, koffietafel:
Vanaf € 37,50 per persoon.

57.
Oranjetocht of schapenroute
In het brinkdorpje Haarzuilens staat koffie met gebak voor u klaar. Daarna rijdt u
binnendoor naar Scherpenzeel voor het diner. Met een gids in de bus rijden we
richting Soest voor de Oranjetocht. Hierbij komt u langs paleis Soestdijk, Amaliapark,
kasteel Hooge Vuursche en Drakensteyn. Of u kiest voor een toerrit naar de
prachtige heide, misschien komt u een schaapskudde tegen. De gids vertelt over
toen en nu. Voor u weer naar huis gaat maken we nog een gezellige theestop.
Prijs is inclusief kop koffie met gebak, diner en gids:
Vanaf € 41,00 per persoon.

58.
Het unieke Kroondomein
In regio Utrecht wordt de koffie met gebak geserveerd voor we richting Veluwe rijden.
In een bosrijke omgeving volgt gezellig een diner waarna we een toerrit maken door
de bekende Kroondomeinen. Dit zijn prachtige, unieke natuurgebieden rond
Apeldoorn. Een gebied waar u niet kunt komen zonder natuurgids dus deze gaat met
ons mee in de bus om over dit pure stukje Nederland te vertellen. Elke dag van het
jaar is het hier een bezoek waard!
Prijs is inclusief kop koffie met gebak, diner en gids:
Vanaf € 42,00 per persoon.

59.
Oud Speelgoed en Ambachten
Wij brengen u naar Terschuur op de Veluwe voor een bezoek aan het Oude
Ambachten- en Speelgoedmuseum. Na de koffie en uitleg wandelt u langs 141 kleine
musea met de ambachten, van apotheker tot zadelmaker. Allemaal een bezoekje
waard. De lunch wordt geserveerd en dan volgt het speelgoedmuseum waar u alles
terugvindt van oud Hollandse spelen zoals o.a. poppenhuizen, meccano en heuse
berenverzamelingen. Een heerlijk rustige en informatieve reis!
Prijs is inclusief entree/uitleg musea, koffie met gebak en koffietafel met “omasoep”:
Vanaf € 42,50 per persoon.

60.
Prachtig tingieten en varen
In Alphen aan de Maas bezoekt u Tingieterij ’t Oude Ambacht. Gastvrij staat de koffie
met gebak voor u klaar. Het vakmanschap van tingieten wordt gedemonstreerd zoals
het gieten, forceren en polijsten. Ook de KNVB- kampioensschaal is hier gemaakt. In
Appeltern aan het water wordt de koffietafel geserveerd. Daarna gaat u aan boord
voor een leuke, mooie vaartocht door recreatie- en natuurgebied de Gouden Ham en
over een gedeelte van de Maas.
Prijs is inclusief koffie met gebak, demo tingieten, koffietafel met kroket en vaartocht:
Vanaf € 50,50 per persoon.

61.
Kijken en Luisteren in Bennekom
Op naar het Kijk- en Luistermuseum in Bennekom waar u wordt ontvangen met koffie
en cake. De rondleiding door het museum laat u de interessante collecties van
instrumenten van speeldozen, piano’s en orgels zien. Ook vindt u er historische
decors van oude tijden met een winkel vol klederdrachten, garen en textiel. Na een
diner in een restaurant midden op de Veluwe maakt u met de touringcar een mooie
rit door het bosrijke landschap van de Veluwe.
Prijs is inclusief kop koffie met cake, entree en rondleiding en diner:
Vanaf € 39,50 per persoon.

62.
Hollands Venetië
De dag begint goed met koffie en gebak in Horst, waarna rechtstreeks de mooie
route naar Giethoorn wordt gemaakt. In dit “Venetië van het Noorden” wordt een
koffietafel geserveerd en ‘s middags stapt u aan boord van de rondvaartboot voor
een tocht langs de mooiste plekjes van Giethoorn. Na de vaartocht kunt u even
Giethoorn te voet bezoeken en verzamelt u zich weer voor een drankje.
Prijs is inclusief kop koffie met gebak, koffietafel/kroket en boottocht:
Vanaf € 42,50 per persoon.

63.
Natuur en Folklore op de Veluwe
In restaurant de Molen in Harskamp wordt u ontvangen met koffie en gebak. Een
toerrit met een gids aan boord gaat door het mooie natuurpark van de Hoge Veluwe
of over de Ginkelse Heide (misschien een schaapskudde?). Na de rit door deze
mooie streek schuift u aan tafel voor het diner gevolgd door een hele leuke
folkloremiddag met vrolijke zang, muziek, dans en show van oude klederdrachten.
Prijs is inclusief kop koffie met gebak, toerrit, diner en folkloreshow:
Vanaf € 46,00 per persoon.

64.
Indrukwekkende historie langs berg en dal
Wij brengen u via de Betuwe, voor een welkome kop koffie met gebak, richting de
Ooijpolder waar u de koffietafel krijgt aangeboden. ‘s Middags wordt de reis vervolgd
langs het gebied de Zeven Heuvelen. Een prachtige toerrit door natuur met heuvels,
bossen en kristalheldere beekjes maar ook langs historische plaatsen uit de oorlog.
De gids vertelt u het interessante verhaal van dit schitterende heuvellandschap.
Prijs is inclusief kop koffie met gebak en koffietafel met soep/kroket en gids:
Vanaf € 38,00 per persoon.

65.
Struise vogels en gerookte paling
Breng een bezoek aan de Struisvogelfarm in Hulten. Na de kop koffie met lekkere
“struisvogeleierkoek” kunt u alles leren over deze imposante vogel. Van het ei tot o.a.
de cosmeticaproducten. In Haghorst wordt een koffietafel geserveerd en aansluitend
bezoeken wij de palingrokerij in Moergestel. Zij laten u alles zien van kwekerij tot
rokerij, uiteraard met proeverij van een toastje met paling en kopje koffie voor vertrek.
Prijs is inclusief koffie/struisvogeleierkoek, arrangementen en koffietafel/soep/kroket:
Vanaf € 45,50 per persoon.

66.
Een stukje Rome in Oudenbosch….
Wij brengen u naar het gerenoveerde voormalig broederhuis van Saint Louis, hotel
Tivoli, waar u ontvangen wordt met koffie. Dan wandelt u naar de overkant waar de
Basiliek van Oudenbosch staat voor een rondleiding . Het is een replica van de Sint
Pieter in Rome, echt prachtig! De reis wordt vervolgt richting Zevenbergen voor een
diner en na een middagtoertje stoppen wij in het vestingstadje Willemstad voor een
drankje. Of kiest u voor toeren door het bosrijke Mastbos en Liesbos.
Prijs is inclusief kop koffie met gebak, entree en rondleiding en diner:
Vanaf € 40,50 per persoon.

67.
Wie de schoen past
Deze toer gaat naar Waalwijk, naar het Schoenenmuseum. Ze ontvangen u met
koffie en “halve zool”. Een film toont het proces van leerbewerking en in het museum
vindt u historische fabriekjes. Uw gids verteld alles over de geschiedenis van het
leerlooien en de schoenfabricage. Hierna maakt u een mooie route naar de Kempen
voor de lunch. ’s Middags gaat de toer door het mooie grensgebied met als einddoel
het pittoreske Eersel. Even vrij om te shoppen, wandelen en even wat te drinken.
Prijs is inclusief koffie/halve zool, film/rondleiding en koffietafel met soep/kroket:
Vanaf € 44,00 per persoon.

68.
Wijn- en sapmaken in Zuid Beveland
In Zeeland stopt u op de Grevelingendam voor koffie en Zeeuwse bolus. De toerrit
gaat hierna over de Zeelandbrug en stopt in Nieuwdorp bij wijnmakerij Boonmans.
Hier krijgt u de uitgebreide streeklunch, met huisgemaakte soep en jam van eigen
teelt. De videofilm geeft uitleg over bessenteelt en maken van sap en wijn. Na het
winkeltje en glas wijn of sap, volgt een toerrit over de Oosterscheldedam en
Brouwersdam. Een rondje Zeeland krijgt u er automatisch bij dus!
Prijs is inclusief koffie/Zeeuwse bolus, uitgebreide koffietafel en arrangement:
Vanaf € 38,50 per persoon. (excl. Evt. Bevrijdingsmuseum nm.!).

69.
“….goeie ouwe tijd in Friesland”
Proef het verleden in grootmoeders winkel of in de drabbelkoekenbakkerij langs de
Aldfaers Erfroute. U rijdt er met kop koffie onderweg via de Afsluitdijk naartoe. In
mini-terpdorp Allingawier krijgt u Friese lunch met soep en bent u ’s middags vrij voor
bezoek aan de smederij, stropershut, brandweerhuis, Age's hûske en het Woord &
Beeldkerkje. Hierna volgt een leuke en interessante toerrit langs kleine dorpjes en
drinkt u op de terugreis nog even wat onderweg voor eigen rekening.
Prijs is inclusief koffie met gebak, entrees (zie boven) en Friese lunch met soep:
Vanaf € 43,00 per persoon.

70.
De Historische Driehoek
Met de bus gaat u naar Hoorn waar u in een authentieke stoomtram stapt. U krijgt
een kop koffie met krentenmik terwijl u boemelt over het spoor naar Medemblik. Hier
kunt u wandelen voor u aan boord gaat van de boot voor een tocht naar Enkhuizen.
Aan boord wordt een koffietafel verzorgd en ’s middags heeft u de keuze uit toeren
langs de kust, richting Volendam of Zaanse Schans of uiteraard om een bezoek aan
het Zuiderzeemuseum te brengen (extra kosten!).
Prijs is inclusief rit per stoomtram, koffie met krentenmik, boottocht en koffietafel:
Vanaf € 54,00 per persoon.

72.
Orchideeënhoeve, alles onder 1 dak
In de omgeving van Harderwijk stoppen we voor de koffie en vervolgen de weg naar
Luttelgeest. U bezoekt hier de Orchideeënhoeve. U wandelt door het nagebootste
regenwoud tussen de eindeloze variaties en kleuren van orchideeën in de diverse
tropische tuinen én vlindervallei. Ook wordt hier de koffietafel aangeboden. Een gids
geeft u tekst en uitleg. Na uw bezoek aan de winkel en tropische tuinen is er de
mogelijkheid om nog wat te nuttigen voordat de terugreis begint .
Prijs is inclusief kop koffie met gebak, koffietafel, entree/uitleg vooraf:
Vanaf € 45,50 per persoon.

73.
Waar de mosterd vandaan komt
Een toerrit richting Posbank is nooit verkeerd natuurlijk! Onderweg wordt gestopt
voor de koffie en midden op de Veluwe voor de koffietafel. ’s Middags bezoeken we
Doesburg, een knus plaatsje waar een interessante rondleiding op het programma
staat in het “Mosterdmuseum” gevolgd door een bezoek aan het “Gildehof”, een
gezellig plein in oude stijl met ambachtelijke winkels en leuke terrasjes.
Prijs is inclusief koffie/gebak, koffietafel/kroket en entree en rondleiding:
Vanaf € 38,50 per persoon.

74.
Het weidse Veluwemeer
Met een stop onderweg voor een welkome kop koffie rijden we naar Elburg. Hier
wacht de rondvaartboot u op en als de kapitein het vertreksein heeft gegeven zal een
gezellig diner worden geserveerd. Dat is dubbel genieten dus, dineren bij weids
uitzicht over het Veluwemeer. Bij terugkomst kunt u naar het centrum van Hanzestad
Harderwijk rijden voor de winkels, terrassen en rokerijen. Maar wat dacht u van een
toerrit over de prachtige Veluwe in de omgeving van Uddel en Garderen.
Prijs is inclusief kop koffie met gebak en rondvaart met diner aan boord:
Vanaf € 46,50 per persoon.

75.
Edele hertjes
In Tilburg bezoekt u “Zonhoeve”, een edelhertenboerderij. Uiteraard krijgt u hier koffie
en gebak en volgt de presentatie over het edelhert. Daarna maakt u een wandeling
over de boerderij tussen de herten. Als proeverij krijgt u stokbrood met hertenvlees
aangeboden. In een Brabants restaurant wordt u ontvangen voor de lunch.
’s Middags bent u vrij om iom. de chauffeur te gaan toeren langs Brabantse wegen
bijv. de Loonse- en Drunense Duinen of Mastbos en Liesbos.
Prijs is inclusief koffie/gebak/rondleiding, koffietafel met kroket:
Vanaf € 40,00 per persoon.

76.
Het mooiste plekje van Nederland
U maakt rechtstreeks een prachtige route richting Ossenzijl met onderweg een
koffiestop. In Ossenzijl aangekomen gaan we aan tafel voor het diner. Dan wandelt u
over een bospad (evt. met bus) naar de kade om te gaan varen door de werkelijk
prachtige Weerribben. Onderweg drinkt u een kop koffie aan boord en bij terugkomst
kunt u naar het Bezoekerscentrum met een winkeltje, wandelen en wat drinken in
Restaurant “Gele Lis”, bij mooi weer lekker op het terras.
Prijs is inclusief koffie/gebak, diner en boottocht met kop koffie:
Vanaf € 48,50 per persoon.

77.
De Klederdracht van Spakenburg
In Montfoort gaat u koffiedrinken om vervolgens naar Spakenburg te toeren. Hier in
het centrum krijgt u de broodmaaltijd aangeboden en na een korte wandeling komen
we in het Klederdracht- en Visserijmuseum. Hier vindt u 120 poppen die de historie
en tradities van klederdracht tonen. Leuk detail: 2 gasten van u gezelschap worden
door de gids in klederdracht gestoken. Daarna kunt u wandelen in het centrum en
wat drinken. Ook kunt u iom. de chauffeur via mooie binnenwegen terugrijden.
Prijs is inclusief koffie/gebak, broodmaaltijd/ kroket, rondleiding en kleine show:
Vanaf € 43,50 per persoon.

78.
Vrolijke klanken òf de Kermis….
In het bos drinkt u de koffie om daarna te rijden naar de Kempen voor de lunch. In
Hilvarenbeek wacht u in Museum “Dansant” een cabaretachtige rondreis door de tijd.
U hoort hier alles over prachtige straatorgels. MAAR: in Museum “Soeth&Vermaeck”
herbeleefd u de kermis van 1920 met kermisbioscoop, Kop van Jut, Rad van Fortuin,
ballengooien enz. Wafels, suikerspin en poffertjes zijn er voor iedereen. Lopen hoeft
niet maar evt. een dansje kan in beide Musea!! (Kermis is Eur.4,50 pp. EXTRA).
Prijs is inclusief koffie/gebak, koffietafel/kroket , Museum Dansant/hapje/drankje:
Vanaf € 45,50 per persoon.

79.
Klompen en heerlijke ijsjes
Uw chauffeur brengt u naar het “Land van Altena” voor een bezoek aan de
Klompenmaker. Hier kunt u zien hoe het oude ambacht werd en wordt uitgeoefend.
Daarnaast is er een expositie van gebruikte gereedschappen. Voorafgaand aan deze
excursie drinkt u koffie met gebak en na het bezoek schuiven we aan tafel voor de
koffietafel, lekker makkelijk! ’s Middags vinden we in Meerkerk een IJsboerderij voor
een leuke rondleiding, bezoek aan de winkel en natuurlijk ijsbolletjes proeven!
Prijs is inclusief rondleidingen/koffie/gebak, koffietafel/kroket, nm. koffie/koekje/ijsjes:
Vanaf € 45,50 per persoon.

80.
Smokkelen op de Kempen
Streekmuseum “Acht Zaligheden” biedt u koffie en vlaai aan en een DVD geeft een
korte impressie over het museum en tuin welke hierna te verkennen is. Aansluitend
wordt gezellig de koffietafel geserveerd. ’s Middags verteld een gids in de bus
vermakelijke smokkelverhalen en anekdotes en onderweg wordt u staande
gehouden door douaniers (verrassing voor uw gasten). Zij laten u “smokkelwaar”
proeven die in beslag genomen is, een brandewijntje. Tot slot ontvangt u een
pentekening.
Prijs is inclusief koffie/vlaai, koffietafel en vermeld arrangement:
Vanaf € 42,00 per persoon.

81.
Kleurige Hortensia’s in Brabant
U rijdt naar Strijbeek, naar Snijhortensia kwekerij Inrana. Hier staat de koffie voor u
klaar. Daarna een rondleiding in de kwekerij waar meer dan 40.000 hortensia’s staan
in verschillende soorten en kleuren. Dan volgt een demonstratie bloemschikken. De
bloemstukken worden verloot en de afsluiting is een bezoek aan de winkel. ’s Middag
wordt de lunch gebruikt in Rijsbergen en kunt u de prachtige omgeving van de
Rucphense Heide en Wouwse Plantage doorkruisen met onze bus.
Prijs is inclusief koffie/warme appelflap/demonstratie/verloting, koffietafel met soep:
Vanaf € 39,00 per persoon.

82.
Weids water, zeewering en zandbanken
Vandaag rijden we een rondje Zeeland, een zonnige nemen wij aan! U rijdt bijv. over
Hellegatsplein, Grevelingendam en via de Brouwersdam en Haringvlietdam rijden we
weer naar huis. Maar niet voor we bij mooi uitzicht koffie hebben gedronken en in St.
Annaland aan boord stappen van Red. “Frisia”. Aan boord staat de koffietafel voor u
klaar tijdens de mooie tocht door Mastgat en Oosterschelde. We hopen ook zeker
een aantal luierende zeehondjes te spotten hoor (afh. van reisdatum)
Prijs is inclusief koffie/gebak, koffietafel/kroket en rondvaart van 2 uur:
Vanaf € 47,50 per persoon.

83.
Prachtige Passiflora, Beelden en Zand
De Passiflorahoeve: uniek om de grote collectie Passiflora's, Aristolochia's en
vlinders. Tussen de planten en dieren kunt u koffiedrinken met uitleg over tuin en
vlinderkwekerij. Hierna rijden we naar het lunchadres, gaan we even toeren en
stoppen bij de Beeldentuin om ideeën op te doen voor huis en tuin. U vindt hier een
showtuin en overdekt showroomdorp. Drink er een kop thee en bezoek ’s zomers de
zandsculpturen (extra kosten). U zult ogen te kort komen ’s morgens én ’s middags.
Prijs is inclusief koffie/gebak/film Passiflorahoeve, koffietafel, entree beeldentuin:
Vanaf € 39,50 per persoon.

84.
De oudste Groenteveiling van Nederland
Op weg naar Noord Holland stappen wij eerst even uit in de prachtige
Kennemerduinen voor koffie en rijden daarna door naar Broek op Langendijk. In
Museum Broeker Veiling wordt een koffietafel geserveerd gevolgd door een audio
presentatie waarin u een indruk krijgt van een werkdag van de tuinder rond 1900.
Ook wordt u begeleid door het museum en zittend op authentieke banken kunt u
bieden op koopwaar die de afmijnzaal binnenvaren. Waarmee gaat u naar huis?
Prijs is inclusief koffie/gebak, koffietafel, entree/rondleiding/veilen Museum:
Vanaf € 46,00 per persoon.

85.
Afrika, gevaarlijk dichtbij…!
Gaat u mee naar het prachtige Mastbos voor de koffie? Vervolgens rijdt u verder de
Brabantse paden op en lanen in….! Op de Kempen staat de koffietafel klaar en
daarna: òp naar Safaripark Beekse Bergen. Met onze bus rijden we dwars door het
Safaripark naar de Wandelsafari waar ook te voet en per boot het prachtige Park kan
worden ontdekt. Vergeet vooral de roofvogelshow niet. Op de heen- of terugreis
vertelt de Ranger in de bus beestachtig interessante weetjes. Leuke reis hoor!
Prijs is inclusief koffie/gebak, koffietafel/kroket, entree Safaripark/1x Ranger:
Vanaf ca. € 57,00 per persoon.

86.
Franse sfeer op Hollandse bodem
In de Hoekse Waard stapt u uit voor de koffie en op de Belgische grens wordt een
diner geserveerd. Via de prachtige Wouwse Plantage en Rucphense Heide brengen
wij u naar Wijndomein van der Herstraten in Zundert. U zult op een leuke manier
kennis maken met druiventeelt, proces van wijn maken én proeven van eigen wijnen
samen met streekproducten, kaas en vlees op stukjes brood. Wat het interessant
maakt: druiventeelt samen met het hele proces wijn maken op Nederlands bodem.
Prijs is inclusief koffie/gebak, diner en arrangement Wijndomein:
Vanaf € 50,50 per persoon.

87.
Waar de tijd vliegt….
Onze Chauffeur zal heerlijk gaan toeren langs een stukje Vecht, door rust van de
Loosdrechtse Plassen en stukje van ’t Gooi. Onderweg stoppen we voor een kopje
koffie en na de koffietafel rijden we naar Soesterberg. In het nieuwe “Nat. Militair
Museum” (combinatie van voormalige Luchtvaartmuseum en Legermuseum) vindt u
een schitterende collectie tanks, vliegtuigen pantservoertuigen en helikopters. Laat u
verrassen door alle informatie hier! Voor dames en heren zeker een bezoek waard.
Prijs is inclusief koffie/gebak, diner en entree:
Vanaf € 51,00 per persoon.

88.
Typisch Hollands daar aan de Zaan
Langs de kust rijden we naar het Kennemerland voor een koffiestop in de duinen en
op de Zaanse Schans krijgt u een Hollandse pannenkoek aangeboden. Aansluitend
bent u ’s middags vrij voor bezoek aan de dijk langs de Zaan met vele gebouwtjes
met oude ambachten of het Zaans Museum en Verkade Paviljoen (over historie van
de Zaanstreek tot en met de Verkadebiscuitjes) of ga een uurtje varen over de Zaan!
Een typisch Hollands dagje uit en voor ieder in te vullen naar eigen wens!
Prijs is inclusief koffie/slagroomwafel; soep/pannenkoek en fruit:
Vanaf € 40,50 per persoon.

89.
Vier het leven op Texel!
Met een koffiestop onderweg rijden we naar Den Helder waar we overgevaren naar
Texel. We worden opgevangen door een gids die ons al vertellend begeleidt naar De
Koog voor een welverdiende koffietafel. ’s Middags zal de gids ons meenemen voor
een toer door uitgestrekte duin- en natuurgebied met bijzondere planten en dieren.
Maar ook de rijke historie: het ontstaan van het eiland en bedijking in de 14e eeuw.
En verder....vinden we hier rust, rust en nog eens rust (en Texelse schaapjes).
Prijs inclusief koffie met gebak, pont, koffietafel met kroket en toergids:
Vanaf € 44,00 per persoon.

90.
Vrijheid en rust….Veluwe
Via een mooie route rijden we naar adembenemend park “Hoge Veluwe” waar de
koffie klaar staat. Hierna kunt u het Bezoekerscentrum en Museonder bezoeken en
wandelen of fietsen over prachtige open vlaktes, bossen en zandverstuivingen. Witte
fietsen staan klaar. Vergeet het bosterras en Kröller Müllermuseum niet (+entree) .
Heeft u tussendoor nog wel even tijd voor het gezamenlijke lunchbuffet?
Een heerlijk dagje-uit in een oase van rust middenin het bedrijvige Holland.
Prijs is inclusief koffie met gebak, lunchbuffet en entree park “Hoge Veluwe”:
Vanaf € 53,00 per persoon.

