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Helmond – Asten, 2020··Onderwerp: Dagtochtenprogramma’s voor groepen 
          
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Bijgevoegd vindt u diverse suggesties voor een dagje uit. Wij zullen ervoor zorgen dat uw 
uitstapjes tot in de puntjes verzorgd worden. Een onvergetelijke dag voor uw gezelschap! 
 
Als eerste Keurmerk Touringcarbedrijf in de regio staan wij garant voor de hoogst mogelijke 
kwaliteit en veiligheid. U kunt dus met een gerust hart met uw vrienden, familie of collega’s op 
pad, verzekerd van het feit dat u het maximale voor ze gedaan heeft. 
Kijk op https://www.sktb.nl/info/2/over_ons voor meer informatie. 
 
Deze programma’s zijn enkele van onze reeds beproefde dagtochten.  
Prijzen zijn op aanvraag. De reizen en reisdoelen kunnen altijd aangepast worden naar uw 
wensen. TwinTours maakt er een uitdaging van om reizen samen te stellen voor elk budget. 
Tevens geldt voor een aantal reizen een minimum- c.q. maximumaantal deelnemers. Bij 
TwinTours kunt u altijd terecht voor het navragen van de mogelijkheden. De prijs is altijd 
inclusief vervoer met een luxe touringcar. 
 
In overleg kunnen we met u natuurlijk altijd een programma op maat samenstellen, 
bijvoorbeeld een combinatie van deze bijgesloten dagtochten. Wanneer u vragen of 
suggesties heeft horen we die graag. 
 
De mogelijkheden zijn voor u onbeperkt. Wij verzekeren u ervan dat wij overal goed de weg 
weten. Niet alleen in de Nederlandse steden als Rotterdam, Den Haag en Amsterdam, maar 
ook in de Belgische en Duitse steden als Luik, Brussel, Keulen, Duisburg en Aken. En de lijst 
kunnen wij nog wel langer maken. Vraag voor alle mogelijkheden in België en Duitsland naar 
onze aanbevelingen en opties. 
 
Al deze tochten verzorgen wij met moderne luxe uitgeruste touringcars, voorzien van alle 
comfort zoals bar, toilet, airconditioning en dvd. Op aanvraag kunnen wij ook speciale 
rolstoeltouringcars voorzien van liftinstallatie inzetten. Misschien wel belangrijker echter is de 
chauffeur, en wij garanderen u de best mogelijk opgeleide chauffeurs, die u bekwaam en 
vriendelijk zullen begeleiden gedurende de dag. De exacte vertrek- en thuiskomsttijden zullen 
op de bevestiging worden vermeld. Deze zijn namelijk ook afhankelijk van de opstapplaatsen. 
 
Wanneer u nog vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met ons kantoor. 
 
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij met vriendelijke groet, 
 
 
Namens het team van TwinTours BV, 
 
 
Perry van Berlo en Jolanda Derikx-Verberne 

about:blank
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1. Vogelpark Avifauna & rondvaart  
Rondvaart door het groene hart van Nederland. Daar kunt u genieten van 
het Zuid-Hollandse polderlandschap, de waterrecreatie en de prachtige 
natuur. In de middag krijgt u een uitgebreide koffietafel, waarna een 
bezoek gebracht wordt aan het bekende vogelpark Avifauna. Hier ontmoet 
u bijzondere vogels. Daarnaast zijn de waggelende pinguïns een leuke 
belevenis!  
 

Inclusief:  
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio.  
Rondvaart over het Braassemermeer  
2 kopjes koffie met gebak in de ochtend  
Koffietafel  
Entree aan het vogelpark Avifauna  
3-gangen diner 
Eventuele extra’s:  
Rondleiding met gids (minimaal 20 personen)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Appeltern & omgeving  
Bezoek aan een ambachtelijke breierij waar alles over het breien wordt 
uitgelegd. Aansluitend wordt een rondleiding door de breierij gegeven en 
kunt u genieten van een modeshow. Natuurlijk krijgt u ook de gelegenheid 
om tegen fabrieksprijzen te shoppen! Na de lunch staat er een rondvaart 
door het recreatie- en natuurgebied “De Gouden Ham” op het programma. 
Op de terugweg maken we een stop in de oudste stad van Nederland: 
Nijmegen. Ter afsluiting van deze dag wordt er op de terugweg gestopt 
voor een uitstekend 3-gangen diner.  
 

Inclusief:  
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 21.30 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio.  
1 Kopje koffie in de ochtend  
Bezoek aan een ambachtelijke breierij  
Koffietafel  
Rondvaart  
3-gangen diner 
 
I.p.v. Breierij kunt u ook een bezoek brengen aan een tingieterij 
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3. Appeltern & Land van Maas en Waal  
We beginnen deze dag met koffie en gebak bij “Moeke Mooren” in 
Appeltern. Gevolgd door een interessante rondrit in het land van Maas en 
Waal. In de middag een uitgebreide koffietafel, wederom bij “Moeke 
Mooren”. Na de lunch een rondvaart door het recreatie- en natuurgebied 
“De Gouden Ham”. Op de terugweg kunt u in de oudste stad van 
Nederland: Nijmegen vanaf de Waalkade op eigen gelegenheid winkelen 
of genieten van een van de gezellige terrasjes. Hierna vervolgd onze 
terugreis en wordt er nog een keer gestopt voor een uitstekend 3-gangen 
diner.  
 

Inclusief:  
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 21.30 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio.  
2 kopjes koffie met gebak in de ochtend  
Rondrit door het Land van Maas en Waal o.l.v. een gids 
Koffietafel  
Rondvaart  
3-gangen diner 
 
 
 
 
 
 
 

4. Yakult & Batavia Stad  
Van een “kleintje Yakult” tot de historische “Batavia”. Rondleiding door de 
Europese fabriek van het welbekende “kleintje Yakult”. Na de middag 
brengen we een bezoek aan de Bataviawerf te Lelystad. Hier vind u o.a. 
het prachtige VOC schip “De Batavia” en het in aanbouw zijnde 
admiraliteitsschip “De 7 Provinciën” uit 1665. Hierna brengt u een bezoek 
aan de Batavia Stad outlet shopping. Ter afsluiting genieten we nog van 
een uitstekend 3-gangen diner.  
 

Inclusief:  
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 07.30 uur, thuiskomst 21.30 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio.  
Bezoek aan de Yakult fabriek, ontvangst met koffie en thee  
Lunch  
Entree Bataviawerf  
Bezoek aan Batavia Stad outlet shopping  
3-gangen diner 
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5. West-Brabant  
Bezoek aan het middeleeuwse stadspaleis “Markiezenhof”. Hier heeft u 
een rondleiding met een deskundige gids. Hierna een heerlijke koffietafel 
in Baarle-Nassau. In de middag bezoekt u het Baarles Museum, wat 
voorheen het Kaarsenmuseum heette. Met een zeer grote collectie 
kathedrale kunstkaarsen van Frits Spies. Uitstekend 3-gangen diner op de 
terugweg.  
 

Inclusief:  
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.00 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio.  
1 kopje koffie met gebak in de ochtend  
Entree Markiezenhof, onder leiding van een gids  
Koffietafel  
Bezoek Baarles Museum  
3-gangen diner 
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6. West-Brabant & Zeeland  
Bezoek aan het Zouavenmuseum te Oudenbosch. Tevens heeft u hier 
even tijd om vrij te besteden. Om bijv. de basiliek te bezoeken! Hierna een 
uitgebreide koffietafel op leuke locatie tussen Oudenbosch en 
Willemsstad. Vanuit het lunchadres vertrek naar Sint Annaland via een 
prachtig stukje Zeeland. We rijden over het Philipsdam en het 
Hellegatsplein. Daarna maakt u een rondvaart over de Oosterschelde. Op 
de terugweg een heerlijk 3-gangen diner.  
 

Inclusief:  
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.00 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio.  
2 kopjes koffie met gebak in de ochtend  
Entree Zouavenmuseum  
Koffietafel  
Boottocht  
3-gangen diner 
 
 

7. Doesburg & Zutphen  
Bezoek aan de Doesburgse mosterdfabriek. Momenteel is dit een 
“werkend” museum. In het restaurant in de buurt staat in het begin van de 
middag een heerlijke koffietafel voor u klaar. Hierna is er nog wat vrije tijd 
om in het leuke Doesburg wat rond te kijken. Bezoek aan een andere 
Hanzestad in deze regio: Zutphen! Hier hebben we een stadswandeling 
onder leiding van een gids. Ter afsluiting hebben we onderweg naar huis 
nog een uitstekend 3-gangen diner.  
 

Inclusief:  
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio.  
1 kopje koffie met gebak in de ochtend  
Bezoek mosterdfabriek  
Koffietafel  
Stadswandeling onder leiding van een gids  
3-gangen diner 
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8. Gouda  
Bezoek aan Siroopwafelbakkerij Ambachtelijk Gouda waar u een excursie 
krijgt. Hierna een koffietafel in het centrum van de stad Gouda. Na de 
lunch bezoekt u de Kaaswaag. Hier krijgt u ook de gelegenheid om de 
kaas te proeven. Op weg naar huis wordt er nog gestopt voor een 3-
gangendiner.  
 

Inclusief:  
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.00 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio.  
1 kopje koffie met een Goudse siroopwafel in de ochtend  
Excursie Ambachtelijk Gouda 
Koffietafel  
Entree, rondleiding en proeven in de Kaaswaag  
3-gangen diner 
 
Eventueel ook: Punselie koekjesfabriek of siroopwafelbakkerij Van de Berg.  
 
 

9. Groesbeek en omgeving  
Bezoek aan het Bevrijdingsmuseum, onder leiding van een deskundige 
gids. Hierna volgt een uitgebreide Groesbeekse koffietafel. Na de lunch 
bezoekt u de bijzondere plekken en landingsterreinen van de operatie 
Market Garden, onder leiding van een deskundige gids. Tijdens de rondrit 
bezoekt u ook de biologische wijnhoeve. Ter afsluiting krijgt u nog een 
uitstekend 3-gangen diner.  
 

Inclusief:  
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio.  
1 kopje koffie met bevrijdingsgebak in de ochtend  
Entree bevrijdingsmuseum, onder leiding van een gids  
Koffietafel  
Battlefieldtour, onder leiding van een gids  
Bezoek wijnhoeve  
3-gangen diner 
 

10. Nationaal Bevrijdingsmuseum  
Middagtocht  
Tijdens deze middag vertrekken we naar het Nationaal 
Bevrijdingsmuseum te Groesbeek. Hier kunt u op eigen gelegenheid 
duiken in dit boeiende stukje vaderlandse geschiedenis. Op de terugweg 
wordt er gestopt voor een heerlijk 3-gangen diner.  
 

Inclusief:  
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 13.00 uur, thuiskomst 20.30 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio.  
Entree museum  
1 kopje koffie met gebak  
3-gangen diner 
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11. Keukenhof  
Bij aankomst op de Keukenhof ontvangt iedereen een uitgebreid 
lunchpakket en is er voor iedereen 2 koffie met gebak, waarna iedereen 
op eigen gelegenheid, een bezoek brengt aan de Keukenhof met al zijn 
bloemenpracht. In de namiddag vertrekken we weer vanaf de Keukenhof. 
Op de Boulevard van Noordwijk, waar u wat vrije tijd heeft. Hier kunt u 
heerlijk op eigen gelegenheid alvast wat eten.  
 

Inclusief:  
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.00 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio.  
2 kopjes koffie met gebak in de ochtend  
lunchpakket  
Entree Keukenhof  
(Alleen mogelijk wanneer Keukenhof geopend is) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Terug in de Tijd & Voerstreek  
In de buurt van Roermond bezoeken we een groot museum met 
indrukwekkende collectie van spullen “terug in de tijd”. U kunt het zo gek 
niet bedenken of het staat er van brommers tot naaimachines en oude 
apotheek. Aansluitend met een uitgebreide koffietafel. Na de middag 
maken we een rondrit door de prachtige Voerstreek. Onderweg brengen 
we een bezoek aan een plaatselijke stroopstokerij of imkerij. Ter afsluiting 
van deze dag wordt er op de terugweg gestopt voor een heerlijk 3-gangen 
diner in Thorn, het “witte stadje” in Limburg.  
 

Inclusief:  
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio.  
1 kopje koffie met Limburgse vlaai in de ochtend  
Bezoek Museum Terug in de Tijd 
Koffietafel  
Rondrit door de Voerstreek, begeleid door een gids  
Entree stroopstokerij (Eventueel ook: bezoek aan imkerij) 
3-gangen diner 
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13. Mondo Verde  
Aangekomen bij het themapark “Mondo Verde” te Landgraaf, waar de 
koffie met overheerlijk gebak voor u klaar staat, bezoekt iedereen op eigen 
gelegenheid het 25 hectare grote park. Een koffietafel staat ’s middags 
voor u klaar in het park. Aan het einde van de middag vertrekken we naar 
het witte stadje Thorn, waar een heerlijk 3-gangen diner geserveerd wordt 
voor u.  
 

Inclusief:  
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio.  
Onbeperkt koffie/thee met gebak in de ochtend  
Entree Mondo Verde  
Koffietafelbuffet  
3-gangen diner 
 
Eventuele extra’s:  
Parkplattegrond  
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14. De Linge  
In de “Glasstad” Leerdam woont u demonstratie bij van het oude ambacht 
van glasblazen. Daarna heten de kapitein en bemanning u van harte 
welkom aan boord van het rondvaartschip de “Kroon van Leerdam”. Hier 
krijgt u een heerlijke Betuwse koffietafel en kunt u genieten van het 
schitterende riviertje de Linge en het prachtige Betuwse landschap. Ter 
afsluiting stoppen we op de terugweg voor een heerlijk 3-gangen diner.  
 

Inclusief:  
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio.  
1 kopje koffie met wat lekkers in de ochtend  
Bezoek glasblazerij. 
Rondvaart over de Linge, met aan boord een koffietafel  
3-gangen diner 
 
Eventueel extra bij te boeken: Bezoek met gids Hofje van Aerden, Aquazoo, glasmuseum of 
Nationaal Bijbelmuseum 
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15. Zuid-Limburg  
Een prachtige dag door het hart van Zuid Limburg  
Aan de rand van Maastricht beginnen we de dag met koffie en Limburgse 
vlaai. Daarna rijden we naar het indrukwekkende oorlogskerkhof van 
Margraten, waar we even stilstaan bij de geschiedenis. In het begin van 
de middag staat er een koffietafel voor u klaar, hiervoor rijden we naar het 
bekende Drielandenpunt te Vaals. Na de lunch beginnen we met een 
uitgebreide rondrit door het hart van Zuid Limburg. Het is een schitterende 
route met flinke heuvels en scherpe bochten. Ter afsluiting van deze 
prachtige dag kunt u in Vaals nog genieten van een heerlijk 3-gangen 
diner.  
 
Inclusief:  
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 09.00 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio.  
2 kopjes koffie met gebak in de ochtend  
Koffietafel  
Rondrit door Zuid-Limburg, onder leiding van een gids  
3-gangen diner 
 
Eventueel bij te boeken: 3 landenpunt uitzichttoren of labyrint 
 
 
 

16. Limburgse specialiteiten  
Op het station van Schin op Geul staat de stoomtrein al klaar voor vertrek. 
Als iedereen plaats heeft genomen in de luxe eersteklas rijtuigen rijden we 
met deze stoomtrein door het prachtige heuvelland en over een gedeelte 
van de historische “Miljoenenlijn” naar Kerkrade. In de 12e-eeuwse abdij 
van Rolduc kunt u aanschuiven voor een heerlijke Limburgse koffietafel. 
Na de lunch brengen we een bezoek aan het klooster onder leiding van 
een gids. Hierna rijden we weer huiswaarts, maar stoppen we tussendoor 
nog voor een heerlijk 3-gangen diner.  
 

Inclusief:  
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 09.00 uur, thuiskomst 20.30 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio.  
Koffie met cake in de ochtend  
Rondrit met de stoomtrein  
Limburgse koffietafel  
Bezoek aan de abdij van Rolduc, onder leiding van een gids  
3-gangen diner 
 
Eventueel bij te boeken: Continium o.l.v. een gids 
 
 
Dit programma is alleen mogelijk op de dagen dat de dienstregeling van de stoomtrein van 
toepassing is 
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17. Flevoland: Luttelgeest of Urk  
17.A Luttelgeest 
Of we bezoeken vandaag de “Orchideeënhoeve” in Luttelgeest, waar u 
kunt genieten van de schitterende tropische tuinen. De tuinen zijn allemaal 
overdekt en verwarmd. Ook is hier een prachtige vlindertuin en kunt u 
allerlei mooie papegaaien bezoeken. Ook wordt er op de terugweg gestopt 
voor een heerlijk 3-gangen diner.  
 
17.B Urk 
Bezoek in het museum Het Oude Raadhuis in het vissersplaatsje op het 
voormalige eiland “Urk”. Hier zult u van alles kunnen vinden over de 
unieke geschiedenis van Urk. Daarna is het tijd voor een koffietafel op een 
mooie locatie. Daarna heeft u nog wat vrije tijd om Urk zelf te bezichtigen. 
Op de weg terug naar huis, zullen we nog een stop maken voor een 
heerlijk 3-gangendiner. 
 
Inclusief:  
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.00 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio. 
2 kopjes koffie met gebak in de ochtend  
Bezoek Museum Het Oude Raadhuis in Urk …of… 
Bezoek orchideeënhoeve Luttelgeest 
Lunch 
3-gangen diner 
 
Eventueel: combinatie 
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18. Nationaal Oorlogs- en verzetsmuseum  
Middagtocht  
Rondleiding door het Nationaal Oorlog- en verzetsmuseum te Overloon. 
Hier krijgt u een rondleiding onder leiding van een deskundige gids. Aan 
de hand van authentieke voorwerpen, documenten, wisselende 
tentoonstellingen en eigentijdse audiovisuele middelen wordt de 
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in beeld gebracht, uitgelegd 
en geactualiseerd.  
 

Inclusief:  
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 13.00 uur, thuiskomst 19.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio.  
Entree museum  
Rondleiding door een gids  
1 kopje koffie met gebak  
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Schoonhoven  
Bezoek aan het Nederlands Zilvermuseum. In een gezellig restaurant in 
Schoonhoven staat na het museumbezoek een heerlijke koffietafel voor u 
klaar. Daarna rijden we naar het stadje Oudewater, bekend van de 
Heksenwaag. Hier volgt een stadswandeling langs de vele 
bezienswaardigheden en brengen we uiteraard ook een bezoek aan de 
heksenwaag! Hierna heeft u de gelegenheid om even te winkelen of een 
terrasje te pakken. Met een uitstekend diner op de terugweg sluiten we 
deze dag af.  
 

Inclusief:  
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.00 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio.  
1 kopje koffie met Fonteynkoek in de ochtend  
Entree Nederlands Zilvermuseum  
Koffietafel  
Stadswandeling met bezoek Heksenwaag, begeleid door een gids  
3-gangen diner 
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20. Spa en Coo, de parels uit de Ardennen  
Tocht door België 
Bezoek aan het stadje Spa, dat wereldberoemd is door het bekende Spa 
bronwater. Hier zullen we een stadswandeling maken met een gids. Op 
uw verzoek kunnen we ook even langs de bronnen van Spa gaan. Daarna 
staat er een koffietafel in Coo klaar. In Coo kunt u zelf in de middag nog 
even vertoeven op eigen gelegenheid. Het bezoeken van de bekende 
watervallen van Coo is ook zeker de moeite waard. Na deze leuke middag 
rijden we weer naar huis en stoppen onderweg voor een heerlijk 3-
gangendiner.  
 

Inclusief:  
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.00 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio.  
1 kopje koffie met gebak in de ochtend  
Stadswandeling met plaatselijke gids  
Koffietafel  
3-gangendiner  
 
Eventueel bij te boeken : bezoek Spa-fabriek bezoekerscentrum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Veluwe en Harskamp  
Rondrit over de prachtige Veluwe, met een plaatselijke gids die alles kan 
vertellen over deze streek en ons de mooiste plekjes zal laten zien. 
Daarna een uitgebreide Veluwse koffietafel. Na de lunch brengt u bezoek 
aan de Passieflorahoeve. Met unieke planten en vlinders. Daarna 
vertrekken we weer richting huis, via een toeristische route of in plaats 
daarvan kunnen we ook een korte tussenstop maken in het oude centrum 
van Nijmegen. Vervolgens een heerlijk 3-gangen diner op de terugweg.  
 

Inclusief:  
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.15 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio.  
2 kopjes koffie met appelgebak in de ochtend  
Rondrit over de Veluwe, onder leiding van een gids  
Koffietafel  
Bezoek aan Passieflorahoeve Harskamp (niet het hele jaar geopend) 
3-gangen diner 
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22. Schoenenmuseum Waalwijk (tot nader bericht niet mogelijk ivm 
verhuizing museum) 
Middagtocht  
Aangekomen bij het Nederlands Leder en Schoenen Museum te Waalwijk 
krijgt u op verschillende manieren een goede indruk van het museum. 
Naast de bezichtigingen van de div. tentoonstellingen op eigen 
gelegenheid, krijgt u een videofilm en een diavoorstelling te zien. 
Bovendien krijgt u een demonstratie aangeboden in het leerlooien of de 
schoenfabricage! Via een toeristische route door de Brabantse Kempen 
wordt onderweg nog gestopt voor een 3-gangen diner.  
 
Inclusief:  
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 13.00 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio.  
Entree museum  
1 kopje koffie met gebak  
Videovertoning, diavoorstelling  
Informatieboekje om te bewaren  
3-gangen diner 
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23. Zeeland: Neeltje Jans of Middelburg  
23.A 
Bezoek aan het museum “Waterland Neeltje Jans”. Hier is van alles te 
zien en te beleven! Aan het begin van de middag hebben we een 
gezamenlijke lunch in het restaurant Waterland Neeltje Jans. Vervolgens 
zet u het bezoek aan het museum voort. Voordat we terugkomen bij uw 
opstapplaats, zullen we onderweg een stop maken voor een heerlijk 3-
gangen diner. 
 
23.B 
Na de koffie met versnapering rijden we via Willemstad en de Zeeuwse 
eilanden naar het Zeeuwse stadje Middelburg. Hier krijgt u een rondvaart 
door de stad o.l.v. een gids. In de middag heeft u vrije tijd. Na de rondvaart 
krijgt u bij de touringcar een lunchpakket uitgedeeld. Daarna kunt u hier 
even vertoeven op eigen gelegenheid. Via een andere route dan deze 
ochtend rijden we weer huiswaarts en stoppen we onderweg voor een 
heerlijk 3-gangen diner.  
 

Inclusief:  
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.00 uur, thuiskomst 21.30 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio.  
1 kopje koffie met versnapering  
Entree Waterland Neeltje Jans en Stormvloedkering inclusief lunch …of… 
Rondvaart o.l.v. gids in Middelburg met lunchpakket  
3-gangen diner 
 
Mocht u in Middelburg graag een lunch willen bij boeken, dan is dit ook mogelijk.  
Ook leuk: Mini Mundi inclusief koffietafel 
 
Eventueel: combinatie 
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24. Stoomgemaal & Paleis ‘t Loo  
Bezoek aan het stoomgemaal De Tuut met draaiende en werkende 
motoren, onder leiding van een deskundige gids. Hierna vervolgen we 
onze reis naar Teuge. Hier heeft u geweldig uitzicht op de start- en 
landingsbaan van het vliegveld en staat er een zeer uitgebreide koffietafel 
klaar. Na de lunch rijden we naar Paleis ’t Loo te Apeldoorn. Hier kunt u 
circa 3 uur op eigen gelegenheid dit prachtige paleis met zijn tuinen 
bezichtigen. Aan het einde van de dagtocht, wordt de dag afgesloten met 
een heerlijk 3-gangendiner 
 

Inclusief:  
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 19.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio.  
2 koffie met vlaai  
Entree en geleid bezoek aan stoomgemaal  
Koffietafel  
Entree Paleis ‘t Loo  
3-gangendiner 
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25. Hilversum en Terschuur  
Rondleiding door museum Beeld en Geluid Experience met 
indrukwekkende beeldpresentatie van bijzonder archiefmateriaal. Hierna 
rijden we verder naar Terschuur. Hier staat een heerlijke broodjeslunch 
voor u klaar. Daarna bezoekt u op eigen gelegenheid het Speelgoed- en 
Oude Ambachten Museum. Er is zoveel te zien en aan te raken dat u er 
werkelijk versteld van zult staan. Om deze mooie dag af te sluiten stoppen 
we op de terugweg in Nistelrode voor een heerlijk 3-gangen diner.  
 

Inclusief:  
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 07.45 uur, thuiskomst 20.45 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio.  
Een kopje koffie met een TV-gebakje  
Entree museum Beeld en Geluid Experience  
Koffietafel  
Entree museum Speelgoed- en Oude Ambachten  
3-gangen diner 
 
 

Bij het Beeld en Geluid Experience museum zijn wij gebonden aan speciale dagen en tijden. 
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26. Mosterd en Deventer 
Bezoek aan de Mosterdfabriek te Doesburg. Hier wordt u rondgeleid en 
kunt daarna nog even vertoeven in het centrum van Doesburg. Daarna 
vertrekken we naar het lunchadres in Teuge. Hier staat een heerlijke 
koffietafel klaar op een gastvrije locatie. Na de lunch vertrekken we weer 
per touringcar en rijden een mooie route langs de IJssel. Aan het einde 
van de tocht zijn we in Deventer. Hier heeft u dan nog wat tijd voor uzelf 
te besteden. Aan het einde van deze leuke dag rijden we weer huiswaarts 
en zullen we in Nistelrode stoppen voor een heerlijk 3-gangen diner.  
 

Inclusief:  
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio.  
1 kopje koffie met huisgemaakt gebak  
Entree mosterdfabriek  
Koffietafel  
3-gangen diner 
 
Eventueel extra bij te boeken: Gids in Deventer en boottocht over de IJssel 
 
 

27. Betuwe; fruitmuseum en bloesemtocht  
Bezoek aan het Flipje & Streekmuseum. Hier krijgt u een rondleiding met 
gids. Daarna staat een heerlijke koffietafel klaar. Na de lunch vertrekken 
we weer per touringcar voor een bijzondere bloesemtocht door de Betuwe 
onder begeleiding van een gids. Aan het einde van deze leuke dag rijden 
we weer huiswaarts en zullen we onderweg stoppen voor een heerlijk 3-
gangen diner.  
 

Inclusief:  
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 19.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio.  
1 kopje koffie met gebak in de ochtend  
Entree Flipje & Streekmuseum 
Koffietafel  
Bloesemtocht onder leiding van een gids  
3-gangen diner 
 
Eventueel ook mogelijk om het programma om te draaien.  
 
 

Bloesemtocht alleen mogelijk wanneer de bloesem in bloei staat.  
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28. Land van Strijen en Kinderdijk  
Bezoek aan het Smederijmuseum. Tevens bezoeken we de St. 
Lambertuskerk met een prachtig orgel. Hierna staat een heerlijke 
koffietafel voor u klaar. Na de lunch vertrekken we weer per touringcar 
voor een boeiende rondrit door de omgeving onder leiding van een 
plaatselijke gids. Hier zullen we ook een deel de Watersnoodroute nemen. 
Aan het einde van de middag rijden we met de touringcar via Kinderdijk, 
beroemd vanwege de molens, weer huiswaarts. Ook zullen we onderweg 
stoppen voor een heerlijk 3-gangen diner.  
 

Inclusief:  
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio.  
2 kopjes koffie met gebak in de ochtend  
Entree Smederijmuseum & St. Lambertuskerk  
Koffietafel  
Rondrit onder leiding van een gids  
3-gangen diner 
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29. Miljoenenlijntje en Valkenburg  
Middagtocht 
Vertrek naar het historische stationnetje in Simpelveld. Vanaf dit station 
vertrekt de authentieke stoomtrein naar Valkenburg. Op station 
Valkenburg stapt u uit en heeft u ruim 1,5 uur de tijd om te vertoeven in dit 
bekende plaatsje. Omstreeks 18.00 uur arriveert u weer per stoomtrein in 
Simpelveld. Op de terugweg stoppen we uiteraard nog voor een heerlijk 
3-gangen diner.  
 

Inclusief:  
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 12.30 uur, thuiskomst 21.30 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio.  
Reis met authentieke stoomtrein  
3-gangen diner 
(Dit programma is alleen mogelijk op de dagen dat de dienstregeling van de stoomtrein van 
toepassing is) 

 
30. Dussen klompenmakerij en Rotterdam 
Vertrek vanaf opstapplaats naar Dussen, Klompenmaker. Op deze locatie 
wordt u gastvrij ontvangen door de klompenmaker die weet hoe hij zijn 
gasten moet vermaken. Onder genot van koffie met schuimgebak verteld 
hij u alles over het vak van klompen maken op boeiende wijze. Uiteraard 
wordt het ook gedemonstreerd. Omstreeks het middaguur geniet u samen 
van koffietafel. Daarna vertrekken we naar het schip voor een 
havenrondvaart van 75 minuten. In overleg nog even tijd vrij te besteden 
in Rotterdam of we rijden stukje door de stad alvorens we weer richting de 
opstapplaats gaan. Onderweg stoppen we voor een heerlijk 3-
gangendiner. 
 

Inclusief: 
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.00 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio. 
2 kopjes koffie met wat lekkers in de ochtend 
excursie klompenmakerij 
Koffietafel  
Havenrondvaart Rotterdam 
3-gangen diner 
 
Eventueel extra bij te boeken: Miniworld, Euro Mast, Markthal 
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31. Haps en Lottum 
In de ochtend vertrek vanaf opstapplaats. Op deze mooie locatie worden 
u zeer hartelijk ontvangen door uw gastvrouw van deze ochtend. Zij 
verteld u alles over “De Kip en het Ei; Wie was er eerst?” Maar niet voordat 
u allemaal geniet van koffie met huisgemaakte appeltaart. Net voor de 
middag vertrek via toeristische route naar het bekende Arcen. In het 
centrum en met uitzicht over de Maas kunt u samen genieten van een 
goede koffietafel. Daarna heeft u nog even gelegenheid om hier rond te 
wandelen. Namiddag aankomst bij De Rozenhof in Lottum. Hier krijgt u 
een interessante excursie door de kwekerij en tuin. Zeker de moeite waard 
als u van een mooie tuin houdt! Via een toeristische route, rijden we naar 
het diner-adres. 
 
Inclusief: 
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.15 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio. 
2 kopjes koffie met appeltaart in de ochtend 
Bezoek Aalshof “Alles over de Kip en het Ei” 
Koffietafel  
Excursie De Rozenhof 
3-gangen diner 
 
Alternatief: Kantmuseum in Horst (leuk voor vrouwen en mannen) 
 
 

32. Utrecht 
We rijden direct door naar de stad Utrecht. Waar u wordt ontvangen bij het 
Spoorwegmuseum. Dit is een zeer interessant en leuk museum over alles 
wat met trein en spoor te maken heeft. Bij aankomst krijgt u koffie met 
cake. Het bezoek is onder leiding van een deskundige gids. Na dit bezoek 
brengen wij u per touringcar, of u wandelt, naar het centrum. U ontvangt 
een heerlijk lunchpakket. Op het einde van de middag maken we de 
stadsrondvaart. De schipper vertelt u onderweg wat u zoal te zien krijgt. 
Houdt er rekening mee dat het lage rondvaartboten zijn, dus niet 
toegankelijk voor rolstoelers en rollators. Ter afsluiting van deze dag wordt 
er op de terugweg gestopt voor een uitstekend 3-gangen diner. 
 

Inclusief: 
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio. 
1 kopje koffie met cake 
Bezoek met gids Spoorwegmuseum 
Lunchpakket met div. broodjes 
Rondvaart Utrecht 
3-gangen diner 
 
Alternatief: Speelklok Museum 
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33. Amsterdam en Volendam 
In de ochtend vertrek met onderweg een stop voor koffie met gebak. 
Daarna rijden we door naar onze hoofdstad. Om 12.00 uur inschepen op 
de rondvaartboot voor een tocht over de grachten met onderweg uitleg 
wat er zoal te zien is. De tocht duurt ca. 75 min. Aansluitend wandelt u 
naar het restaurant in de buurt voor een goede koffietafel. In de middag 
vertrekt u per touringcar naar Volendam. In Volendam heeft u ongeveer 
1,5 uur vrij te besteden. Hierna vervolgen we onze weg naar huis met in 
de omgeving van Utrecht een stop voor een heerlijk 3-gangen diner. 
 

Inclusief: 
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.00 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio. 
2 koffie met gebak 
Rondvaart Amsterdam 
Koffietafel 
3-gangen diner 
 
Eventueel extra te boeken: 
Excursie palingrokerij en proeverij 
 
 

34. Baarle-Nassau en Bergen op Zoom 
Allereerst rijden we naar Baarle-Nassau in Nederland. Samen met Baarle 
Hertog wat Belgisch grondgebied is vormt dit het dorp Baarle. De typische 
kenmerken van deze 2 landen zoals het huis met de 2 nummers, Belgisch 
en Nederlands, komen aan bod. Bij aankomst is er voor iedereen koffie 
met vlaai. Daarna wordt u welkom geheten in het Baarles Museum wat 
voorheen het Kaarsenmuseum heette. Hier is een uitzonderlijke collectie 
kathedrale kunstkaarsen van Frits Spies te bewonderen. Laat u verrassen. 
Na dit bezoek hebben we op loopafstand in het centrum de lunch voor u 
klaar staan. Na de middag rijden we naar Bergen op Zoom naar het 
Markiezenhof. Dit is een van de fraaiste stadspaleizen van West-Europa. 
Het gebouw herbergt drie musea: stad & regio, kermis en internationale 
politieke spotprenten. Hier wordt u persoonlijk door een deskundige gids 
rondgeleid en aansluitend heeft u nog even de tijd om zelf rond te 
wandelen of om in het museum café wat te drinken. Onderweg naar huis 
stoppen we voor een heerlijk 3-gangen diner. 
 

Inclusief: 
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.00 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio. 
1 koffie met vlaai 
Bezoek Baarles Museum 
Koffietafel 
Bezoek met gids Markiezenhof 
3-gangen diner 
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35. Deventer en Veluwse IJsselvallei 
In de ochtend vertrekken we vanaf de door u gekozen opstapplaats. Wij 
rijden rechtstreeks over de Veluwe naar een goede locatie waar voor 
iedereen 1 koffie of thee met lekker stuk gebak klaarstaat. Aansluitend 
stapt de deskundige en plaatselijke gids op de touringcar voor een 1,5 uur 
durende route door de prachtige vallei van rivier de IJssel. Mooie natuur 
wordt afgewisseld met schitterende historische panden. Tussen de 
middag geniet u van een heerlijke koffietafel. Het tweede deel van de dag 
rijden we naar de Hanzestad Deventer. Via een pontje komt u midden in 
het centrum uit waar iedereen nog 1,5 uur vrij te besteden heeft. Ter 
afsluiting van de dag een 3-gangendiner.  
 

Inclusief: 
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.00 uur, thuiskomst 21.30 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio. 
1 koffie met vlaai 
pontje Deventer 
Koffietafel  
rondrit met gids 
genoemd diner 
 
 

36. Ravenstein en Terschuur 
In de ochtend gaan we naar Ravenstein waar u een geleid bezoek krijgt 
bij het Museum Ravenstein. U zult versteld staan van de collectie vlakglas 
en emaille in dit unieke museum. Maar alvorens u het museum bezoekt is 
er voor iedereen koffie met vlaai. Vervolgens rijden we door naar de 
Veluwe waar bij het Speelgoed- en Oude Ambachten museum u direct 
kunt aanschuiven voor een heerlijke lunch. Dit grote museum heeft een 
binnen en buitendeel en zowel mannen als vrouwen zijn er altijd 
enthousiast over. U kunt vervolgens op eigen gelegenheid in het museum 
rondlopen. Er zijn altijd medewerkers van het museum aanwezig die graag 
uw vragen beantwoorden. In het restaurant kan ook een drankje worden 
gedronken. Hierna vertrekken we weer terug naar huis, maar eerst 
stoppen we onderweg voor een heerlijk 3-gangen diner. 
 

Inclusief: 
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio. 
2 Koffie met vlaai 
Geleid bezoek Vlakglas- en Emaille Museum 
Lunch 
Entree Speelgoed en Oude Ambachten Museum 
3-gangen diner 
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37. Ravenstein en Ooijpolder 
In de ochtend gaan we naar Ravenstein waar u een geleid bezoek krijgt 
bij het Museum Ravenstein. U zult versteld staan van de collectie vlakglas 
en emaille in dit unieke museum. Maar alvorens u het museum bezoekt is 
er voor iedereen koffie met vlaai. Tussen de middag rijden we naar Ooij 
voor de lunch met div. broodjes met div. soorten beleg. In de namiddag 
een rondrit door het prachtige natuurgebied van de Ooijpolder en ook de 
stad Nijmegen komt aan bod. De deskundige en plaatselijke gids verteld 
u alles over deze omgeving. Aan het einde van de rondrit stoppen we in 
Nijmegen waar u op eigen gelegenheid nog kort kunt verblijven. Op de 
terugweg stoppen we nog voor een 3-gangen diner. 
 

Inclusief: 
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio. 
2 koffie met vlaai 
Geleid bezoek Vlakglas- en Emaille Museum 
Koffietafel 
Rondrit met gids 
3-gangen diner 
 
Ook kunt u ervoor kiezen om i.p.v. Museum Ravenstein een bezoek te brengen aan: 
Groesbeek: Nationaal Bevrijdingsmuseum  
Overloon: Liberty Park, Oorlogs- en Verzetsmuseum. 
Aalshof Eieren te Haps is ook een erg leuke bestemming voor uw gezelschap.  
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38. Kasteel Hoensbroek en Vaals 
In de voormiddag rijden we via een toeristische route naar het zuiden van 
ons land. Onderweg een stop bij het oorlogskerkhof Margraten. Tussen 
de middag rijden we naar Museum Vaals waar de lunch klaar staat. 
Diverse broodjes en brood, diverse soorten beleg aangevuld met 2 koffie 
en thee. Na de lunch blijven we nog bij Museum Vaals waar u door de 
enthousiaste beheerder wordt rondgeleid door het voormalige klooster wat 
vol staat met heiligbeelden. U hoeft niet religieus te zijn om hier van te 
kunnen genieten. Aansluitend kunt u ook nog even rondwandelen door de 
mooie kloostertuin. In de namiddag vertrekken we naar Kasteel 
Hoensbroek. Dit historische gebouw bezoekt u met een deskundige gids. 
Aan het einde van de middag vertrek per touringcar naar het witte stadje 
Thorn voor het diner.  
 
Inclusief: 
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 09.00 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio. 
Koffietafel 
Bezoek Museum Vaals 
Bezoek met gids Kasteel Hoensbroek 
3-gangen diner 
 
Ook kunt u ervoor kiezen om i.p.v. Kasteel Hoensbroek een bezoek te brengen aan: Zuid-
Limburg (rondrit). Traject met Stoomtrein of elektrische trein van ZLSM. 
 

 
 
 
 
39. Willemstad en Dordrecht 
In de ochtend vertrekken we naar het historische vestingstadje Willemstad 
in West-Brabant. Op een mooie locatie met uitzicht over het water bij de 
jachthaven staat er voor u een heerlijke koffietafel klaar. Aansluitend heeft 
u nog even tijd vrij te besteden in dit stadje aan het Hollands Diep. Evt. via 
een deels toeristische route midden door de Hoekse Waard, of via de 
snelweg, rijden we naar Dordrecht. Hier kunt u de rest van de middag zelf 
invullen. Een bezoek aan Simon van Gijn Museum of de Grote Kerk zijn 
zeker de moeite waard. Maar het is er ook heerlijk om op het terras te 
zitten of te winkelen. Op de terugweg stoppen we voor een heerlijk 3-
gangen diner zodat u in de avond weer terug bent. 
 

Inclusief: 
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 10.00 uur, thuiskomst 21.30 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio. 
Koffietafel 
Stadsplattegrond Dordrecht 
3-gangen diner 
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40. Vught en Den Bosch 
In de ochtend rijden we naar Nationaal Monument Kamp Vugt waar u 
wordt ontvangen met 1 koffie en een Bosche Bol. Dit indrukwekkende 
monument bezoekt u met een deskundige gids die u circa 1 uur rondleidt. 
Aansluitend heeft u nog even de gelegenheid om de expositie zelf te 
bezichtigen. In de namiddag rijden we naar Den Bosch waar u aan boordt 
van de rondvaartboot van een heerlijke broodjeslunch kunt genieten. 
Daarna is het tijd voor een tocht met fluisterbootjes over de Binnendieze. 
U maakt op een heel directe manier kennis met deze historische stad. De 
bootjes zijn niet overdekt en de tocht duurt 50 minuten. Uiteraard is hierna 
nog tijd om zelf te besteden in de Brabantse hoofdstad. Op de terugweg 
een stop voor een heerlijk 3-gangendiner. 
 

Inclusief: 
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio. 
1 Koffie met Bosche Bol 
Geleid bezoek Nationaal Monument Kamp Vugt 
Broodjeslunch aan boord 
Boottocht Binnendieze 
3-gangen diner 
 
 
 
 

41. Zevenaar en Arnhem 
De Panoven in Zevenaar is de 1e bestemming van deze reis. Het is een 
prachtige oude steenfabriek, die is omgetoverd tot een museum. Er is veel 
te doen en te zien rondom de oude steenfabriek, de machines uit 1900 
worden gedemonstreerd. Van klei tot baksteen is het thema van de 
rondleiding. Hier begint het bezoek met 1 koffie en gebak. Hier kunt u 
gezellig rondkijken. Tot slot een heerlijk lunchbuffet. In de namiddag 
brengt u een bezoek aan het Openluchtmuseum te Arnhem op eigen 
gelegenheid. Tot slot stoppen we onderweg naar huis voor een heerlijk 3-
gangendiner. 
 

Inclusief: 
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.00 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio. 
1 koffie met gebak 
Bezoek Panoven te Zevenaar 
Lunchbuffet 
Entree Openluchtmuseum Arnhem 
3-gangen diner 
 
Eventueel bij te boeken: rondleiding Panoven en een demonstratie van de machines. 
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42. Eieren en fruitcorso  
In de ochtend rijden we via toeristische route naar het Brabantse Haps. 
Op deze mooie locatie wordt u ontvangen door de eigenaresse die u alles, 
op boeiende wijze, weet te vertellen over de kip en het ei. Uiteraard begint 
u met 2 koffie en heerlijk appelgebak en is er tussendoor de gelegenheid 
om advocaat te proeven. In de namiddag geniet u samen van een lekkere 
koffietafel in de buurt van Tiel. Nadien bezoekt u de Fruitcorso-
tentoonstelling. Hier kunt u de wagens van de corso bewonderen. 
Vervolgens wandelt of rijdt u langs de mozaïeken in de stad Tiel. Nadien 
heeft u de gelegenheid om nog even vrij te besteden in de stad Tiel. 
Uiteraard wordt deze dag afgesloten met een lekker 3-gangendiner. 
 

Inclusief: 
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 20.30 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio. 
2 koffie met appelgebak 
Excursie Hoeve Aalshof met proeven advocaat 
Koffietafel 
Bezoek tentoonstelling fruitcorso 
3-gangen diner 
 
Eventueel bij te boeken: Tribune plaatsen bij fruitcorso Tiel  
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43. Delft 
Deze dag brengt u door in de stad van Delfts blauw, Oranje en Vermeer. 
Eerst brengt u een geleid bezoek aan Royal Delft waar u kunt zien hoe het 
beroemde porselein uit Delft wordt gemaakt. Daarna luncht u samen in de 
stad en heeft u de rest van de middag vrij te besteden. Een rondvaart 
vanaf de Korenmarkt of stadswandeling behoren ook tot de 
mogelijkheden. Op de weg terug stoppen we voor een heerlijk 3-gangen 
diner. 
 

Inclusief: 
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.00 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio. 
2 koffie met gebak 
Geleid bezoek Royal Delft 
Lunch 
3-gangen diner 
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44. Gevarieerd Zuid-Limburg 
Zuid Limburg is een populaire bestemming voor een dagreis. Veel variatie 
en qua afstand perfect. In de voormiddag rijden we voor koffie met gebak 
naar een leuke locatie op station Simpelveld. Dit station is in beheer van 
de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij en is reeds deels 
omgebouwd naar museumstation van het zo gehete Miljoenenlijntje. Na 
de koffie rijden we door naar Museum Vaals waar u vriendelijk wordt 
ontvangen in de kloosterkapel. De gids zal u persoonlijk rondleiden langs 
de unieke verzameling van ruim 200 heiligbeelden van 1 tot maar liefst 3,5 
meter hoog. Op deze mooie locatie geniet u van een goede koffietafel in 
het museumcafé. Na de middag brengen we u naar Maastricht om de rest 
van de middag daar vrij te besteden. Ook kunt u o.a. een rondvaart maken 
over de Maas, of een bezoek brengen aan één van de vele musea. Mocht 
u de rust willen opzoeken, kunnen we Hoeve Scholtissenhof in Bocholtz 
ook aanbevelen. Deze prachtige carréboerderij uit de 15e eeuw biedt u de 
gelegenheid om gezellig wat te drinken. Ook kunt u hier terecht voor een 
creatieve workshop. 
 

Inclusief: 
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.00 uur, thuiskomst 20.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio. 
1 koffie met gebak 
Museum Vaals met gids 
Koffietafel 
3-gangen diner 
 
 
 
 

45. Loosdrechtse Plassen en Spakenburg 
Nog redelijk vroeg in de ochtend aankomst bij de Loosdrechtse Plassen. 
Hier is een mooi schip gereserveerd voor een rondvaart van ca. 2 uur over 
de Loosdrechtse Plassen. Aan boord is er voor iedereen 2 kopjes koffie 
met lekker appelgebak. Daarna rijden we door naar het bijzondere stadje 
Spakenburg waar u direct Spakenburg in kunt wandelen. In de namiddag 
vertrekken we weer met de touringcar richting het zuiden van ons land. 
Onderweg stoppen we voor een goed 3-gangen diner op geschikte locatie.  
 

Inclusief:  
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.00 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio. 
2 koffie met petit-four 
Boottocht Loosdrechtse Plassen 
Lunchmand inclusief 1x koffie/thee 
3-gangen diner 
 
Eventueel bij te boeken: Modeshow door Klederdracht en Visserij museum Spakenburg (ook 
leuk voor mannen) 
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46. Dolfinarium Harderwijk 
Op de heenweg stoppen we onderweg voor koffie met gebak. Daarna 
vervolgen we de reis naar Harderwijk. Hier kunt u de rest van de dag 
vertoeven. Zorg er voor dat u zeker een bezoek brengt aan de 
Dolfijnenshow. Deze is elk seizoen weer anders. Maar vergeet ook niet 
alle andere dieren in het park te bezoeken. Tussen de middag zijn er in 
het park genoeg mogelijkheden om zelf iets heerlijks te nuttigen. Wanneer 
het mooi weer is, kunt u ook nog even afkoelen aan het strandje bij het 
strand. Op de terugweg stoppen we onderweg voor een heerlijk 3-gangen 
diner om deze dag goed af te sluiten. 
 

Inclusief: 
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.00 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio. 
1 koffie met gebak 
Entree Dolfinarium met dolfijnenshow 
3-gangen diner 
 
Indien u via TwinTours een lunch zou willen regelen in het park voor uw gezelschap, is dit 
mogelijk. Vraag hiervoor naar de mogelijkheden. 
 
Andere aantallen op aanvraag 
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47. Druiven en Den Haag of Madurodam 
Via een koffiestop onderweg rijden we naar het Zuid-Hollandse Monster. 
Hier brengt u bezoek aan het themapark Westlandse Druif. (momenteel 
gesloten; wellicht volgt heropening) 
Dit grote complex is bijna geheel overdekt. Een film, rondleiding met gids 
en bezoek aan het museum vertellen u alles over de druiventeelt. Ook 
kunt u hier proeven van de heerlijke druiven. Aansluitend op deze fijne 
locatie de lunch. In de middag brengt u een bezoek aan de stad Den Haag. 
De stad waar de Tweede Kamer haar overleggen pleegt en ook de stad 
van het Internationaal gerechtshof. In Den Haag kunt u natuurlijk ook gaan 
winkelen of een terrasje pakken in het centrum. Op de weg terug stoppen 
we voor het diner. 
 

Inclusief: 
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.00 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio. 
1 koffie met gebak 
Geleid bezoek Themapark Westlandse Druif 
Lunch 
3-gangen diner 
 
Eventueel bij te boeken: Madurodam, de miniatuurstad van Nederland 
 
Of combineer met bezoek aan: 
Bezoekerscentrum Futureland op de 2e Maasvlakte bij Rotterdam 
Historische druivenkwekerij Sonnehoeck in Kwintsheul 
Westlands Museum in Honselerdijk met museum, tuin en veilingzaal waar u zelf kunt oefenen 
met de veilingklok. 
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48. Kamelen en Klundert 
Deze reis is een wel heel bijzondere bestemming: De Kamelenmelkerij in 
Berlicum bij Den Bosch. Hier wordt u Ontvangen met koffie en een Bosche 
Bol. Vervolgens een geleid bezoek aan de kamelenmelkerij. Na dit bezoek 
rijden we naar het West-Brabantse Klundert waar het Nationaal Vlasserij- 
en Suikermuseum gevestigd is. Dit levendige museum vertelt u alles over 
vlasserij en suiker uit de regio. Opvallend zijn de vele demonstraties die u 
te zien krijgt. Maar alvorens u het museum gaat bezoeken geniet u van 
een heerlijke lunch. Op de terugweg nog een stop voor een heerlijk 3-
gangendiner. 
 

Inclusief: 
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio. 
1 koffie met Bosche Bol 
Excursie Kamelenmelkerij 
Entree Vlasserij- en Suikermuseum 
Koffietafel 
3-gangen diner 
 
 
 
 
 

49. Alkmaar en Broekerveiling 
Deze dag vertrekken we al vroeg om de kaasmarkt op Waagplein in 
Alkmaar nog te kunnen zien. Op de route maken we een stop voor 2 koffie 
met gebak. In Alkmaar heeft u 1,5 uur vrij te besteden. Vervolgens gaan 
we naar Broek op Langedijk. Hier is een uniek museum Broekerveiling 
gevestigd. In het restaurant staat de West-Friese koffietafel al klaar. 
Daarna volgt een zeer interessant en amusant programma over hoe het 
er vroeger aan toe ging op deze veiling. U gaat ook zelf deelnemen aan 
een groenteveiling. Tot slot nog even tijd om op het terras te zitten. Dan is 
het weer tijd om richting het zuiden te gaan. Voor u bij de opstapplaats 
komt heeft u kunnen genieten van een heerlijk diner. 
 

Inclusief: 
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 07.45 uur, thuiskomst 21.30 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio. 
2 Koffie met gebak 
Koffietafel 
Entree en excursie Museum Broekerveiling 
3 gangendiner 
 
Eventueel bij te kopen voor u en uw gasten: Plattegrond Alkmaar 
 
Andere aantallen op aanvraag 
Let op: De Kaasmarkt vindt alleen plaats op vrijdag. 
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50. Streekmuseum en Kroonluchters  
Deze dagtocht is ook iets verder rijden. Om wat bijzonders te zien is dat 
toch de moeite waard. 
 
Vertrek in de ochtend waarna we in 1 keer doorrijden naar Oldebroek. Hier 
wordt bij aankomst in het Streekmuseum De Bovenstreek een goede 
lunch geserveerd. Daarna volgt het bezoek aan het museum zelf. 
Ondersteund door de gastvrije medewerkers van het museum. Rond 
15.00 uur zorgen we dat wij bij het nabij gelegen kroonluchteratelier De 
Rode Hoeve zijn. Nu is het tijd voor koffie met gebak. Daarna wordt u 
rondgeleid door het atelier met meer dan 1.000 prachtige kroonluchters. 
De collectie is gehuisvest in mooi pand met Franse tuin. Op de weg terug 
stoppen we eerst nog voor een heerlijk 3-gangendiner.  
 
Inclusief: 
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 09.15 uur, thuiskomst 22.15 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio. 
2 Koffie met gebak 
Broodlunch 
Entree Museum De Bovenstreek 
Entree en excursie De Rode Hoeve 
3 gangendiner 
 
Eventueel bij te boeken: Diapresentatie in Museumboerderij de Bovenstreek  
 
 

51. Exclusief Hollands Diep en Heusden-vesting 
Deze reis is geschikt voor kleine groepen die iets exclusiefs willen. In de 
ochtend rijden we per luxe touringcar naar Sint Annaland, waar een 
zeilschip alleen voor uw groep klaar ligt in de haven. Op het schip wordt u 
verwend met koffie of thee en een heerlijke lunch. Via de Haringvlietbrug 
gaat u varen en daarna zetten we zeil. U zeilt op Volkerak, Hollands Diep 
of Haringvliet in een prachtige en oer Hollandse omgeving. Omstreeks 
16.00 uur bent u weer terug in de haven van Willemstad waarna we u naar 
Heusden-vesting brengen. Brouwcafé en Stadsherberg Kareltje ontvangt 
u hartelijk. De deskundige en enthousiaste eigenaar ontvangt u vriendelijk. 
Hier kunt u nog even naborrelen of door het stadje wandelen. Op de 
terugweg kunt u nog genieten van een heerlijk 3-grangendiner. 
 

Inclusief: 
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 21.30 uur vanaf uw opstapplaats in 
de regio. 
Zeiltocht van circa 3 uur. 
Aan boord koffie en thee met een plak cake en later ook de lunch 
3-gangen diner 
 
Eventueel bij te boeken: Mix van likeur en bierproeverij en diner bij café  
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52. Vijfdaagse reis Noord-Nederland  
Op dag 1 vertrekt de touringcar naar Luttelgeest en daar zullen we een 
bezoek brengen aan de Orchideeënhoeve met een prachtige vlindertuin. 
Aan het einde van de dag verblijft u in het Golden Tulip hotel. Op dag 2 
maken we een leuke tocht met de veerboot in Texel en bezoeken we 
Ecomare. Hier komt u van alles te weten over de natuur op Texel, het 
Waddengebied en de Noordzee. Op dag 3 maken we een spannende 
tijdsreis met de stoomtram in Hoorn. U gaat helemaal terug in de tijd. Op 
dag 4 brengen we een bezoek aan Sonnema, waar de echte Sonnema uit 
oud recept wordt gemaakt, en het Schaatsmuseum, hier vindt u de gehele 
Nederlandse schaatsgesciedenis terug. Op dag 5 bezoeken we de 
Palingrokerij en hebben we een afscheidsdiner in Casteren.  
 

Inclusief:  
Vervoer per luxe touringcar. Vertrek maandag 08.30 uur, thuiskomst vrijdag 21.00 uur vanaf 
uw opstapplaats in de regio.  
Overnachtingen Hotel Golden Tulip o.b.v. halfpension, 2 persoonskamer  
Dag 1: Koffie met gebak - Entree Orchideeënhoeve  
Dag 2: Entree Veerboot Texel - Entree Ecomare  
Dag 3: Entree Stoomtram Hoorn - Koffie met appelgebak  
Dag 4: Entree Sonnema - Koffie met dumke - Entree schaatsmuseum  
Dag 5: Entree palingrokerij - Afscheidsdiner Casteren 
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53. Han-Sur-Lesse 
Tocht naar een ander stukje België 
 
De Grotten van Han en Prehistohan 
We zullen vroeg in de ochtend met de touringcar arriveren bij uw 
opstapplaats. Vanuit hier zullen we richting de grens in Limburg rijden, 
waar we eerst een stop maken voor 2 koppen koffie en een heerlijke 
Limburgse vlaai. Na deze korte koffiestop zullen we doorrijden naar het 
Domein van de grotten van Han. Hier wordt u vriendelijk ontvangen door 
de gids, die u mee zal nemen naar de grotten van Han. Voordat u gaat, 
zal de chauffeur u een heerlijk lunchpakket met broodjes, wat te drinken 
en iets lekkers meegeven. De grotten van Han zijn prachtig verlicht, wat 
al een beleving op zich is. Na deze grotten zal u zelf nog de tijd hebben 
om een kijkje te nemen in het interessante museum op het domein. Dit 
museum heet Prehistohan. Hier vindt u alles wat u moet weten over de 
geschiedenis van Han-sur-Lesse. Deze leuke en interessante dag zullen 
we afsluiten met een heerlijk 3-gangendiner op de terugweg. 
Of: 
Het wildpark en Han 1900 
Ook hier zullen we vroeg in de ochtend bij uw opstapplaats arriveren met 
de touringcar. We zullen richting de grens van Limburg rijden, waar we 
eerst 2 kopjes koffie en een heerlijk stuk Limburgse vlaai zullen nuttigen. 
Na deze korte stop zullen we doorrijden naar het Domein van de grotten 
van Han. Hier wacht een vriendelijke gids u op. Voordat u aan de 
wandeling door het wildpark begint, zal de chauffeur u nog een 
lunchpakket meegeven. In het wildpark leven verschillende Europese 
dieren in hun natuurlijke habitat, zonder dat zij hier gestoord worden. Het 
draait hier dus niet alleen om het park, maar ook om de dieren. Bovendien 
komt u op deze manier heel dicht bij de dieren, een unieke beleving. Na 
het bezoek aan het wildpark, kunt u vrij het Han 1900 bezoeken. In dit 
museum zijn mannequins te vinden, die de oude ambachten van 
omstreeks 1900 uitvoeren. Deze leuke, interessante dag wordt afgesloten 
met een heerlijk 3-gangendiner op de terug weg.  
 
Inclusief: 
Vervoer met luxe touringcar, vertrek vanaf uw opstapplaats om 07:30 uur, waar u weer zal 
arriveren om 21:00 uur 
2 koffie met Limburgse vlaai 
Lunchpakket 
3-gangendiner 
Entree Domein van de Grotten van Han 
 
Aparte excursie voor senioren en mensen slecht ter been 

− Grotten van Han: gedeeltelijke toegang via een route zonder trappen, wel met 
hellende gedeeltes. 

− Wildpark: een nieuw voertuig met lift. (geschikt voor 10 rolstoelers) 


