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Onderwerp: Dagtochtenprogramma voor groepen  Helmond, december 2020 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

 

Graag kijken we samen met u vooruit. 2020 Was het jaar dat ons bedrijf 25 jaar bestaat. Maar net als velen 

van u moesten ook wij noodgedwongen thuisblijven. Laten we daarom in 2021 vieren en genieten van de 

dingen die wel kunnen.  

TwinTours heeft van de nood een deugd gemaakt en het dagtochtenboek herzien. We hebben ons voor 

dagtochten gefocust op Nederland en kwamen er wederom achter dat Nederland ontzettend veel te bieden 

heeft.  

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!  

Natuurlijk houden we rekening met de actuele maatregelen i.v.m. Covid19. Stel uw vragen hieromtrent en 

bespreek eventuele zorgen hierover in relatie tot uw reis. 

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 www.knv.nl/kwaliteitsnorm-busvervoer-nederland voor 

meer informatie.  

Deze programma’s zijn enkele van onze beproefde dagtochten.  

Prijzen staan in de losse bijlage vermeld maar er kunnen kleine wijzigingen voordoen omdat nog niet alle 

locaties hun nieuwe prijzen bekend hebben gemaakt. Uiteraard kunnen reizen en reisdoelen 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 vragen naar 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.  
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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,  

 

 

 

 

 

  



 

Pagina 4 van 83   |   Dagtochtenprogramma voor groepen   |   December  2020 
 
 
 
 

1. Vogelpark Avifauna & rondvaart 7 

2. Breierij & Gouden Ham 8 

3. Appeltern & Land van Maas en Waal 9 

4. Yakult & Batavia Stad 10 

5. Wijn & Markiezenhof 11 

6. Kaarsen & rondrit Kempen 12 

7. Actief in Baarle Nassau 13 

8. Oudenbosch & rondvaart 14 

9. Streekveiling & zeehondensafari 15 

10. Doesburg & Zutphen 16 

11. Gouda 17 

12. Groesbeek en omgeving 18 

13. Vrijheidsmuseum Groesbeek 19 

14. Keukenhof 20 

15. Museum van de Vrouw & Voerstreek 21 

16. Huifkar & museumdorp Limburg 22 

17. Margraten & Zuid Limburg 23 

18. Historische dieseltrein (Miljoenenlijntje) met Limburg 24 

19. Limburg met stoomtrein (Miljoenenlijntje) 25 

20. Limburgse specialiteiten 26 

21. Gevarieerd Zuid-Limburg 27 

22. De Linge & glas Leerdam 28 

23. Orchideeënhoeve Luttelgeest 29 

24. Oostvaarder, Urk & Schokland 30 

25. Windmolenpark & Urk 31 

26. Oorlogsmuseum Overloon 32 

27. Zilver in Schoonhoven & heksen in Oudewater 33 



 

Pagina 5 van 83   |   Dagtochtenprogramma voor groepen   |   December  2020 
 
 
 
 

28. Coo & Spa, de parels in de Ardennen 34 

29. Veluwe & Passieflorahoeve 35 

30. Borduurmuseum & Veluwe 36 

31. Het Nieuwe SchoenenMuseum Waalwijk 37 

32. Deltapark Neeltje Jans in Zeeland 38 

33. Middelburg 39 

34. Roosevelt & oesters 40 

35. Stoomgemaal & Paleis Het Loo 41 

36. Vliegveld & Paleis Het Loo 42 

37. Stoomtrein Veluwe 43 

38. Kasteel Rosendael met bedriegertjes 44 

39. Kalkar (DE) & wijngaard Dieren 45 

40. Chocolade Magdalena & bezoekboerderij Hof van Twello 46 

41. Beeld en Geluid & Museum Soest 47 

42. Prinsjesdag 48 

43. Dussen klompenmakerij & Rotterdam 49 

44. Scheepvaartmuseum Amsterdam & Zaanse Schans 50 

45. Haps, Hoeve Aalshof & rozen in Lottum 51 

46. Utrecht 52 

47. Texel 53 

48. Veluwse IJsselvallei & Deventer 54 

49. Tingieterij & Oude Ambachten 55 

50. Boxtel & Loonse en Drunense Duinen 56 

51. Landschapsmuseum & Ooijpolder 57 

52. Museum Vaals & kasteel Hoensbroek 58 

53. Willemstad & Dordrecht 59 

54. Vught & Den Bosch 60 



 

Pagina 6 van 83   |   Dagtochtenprogramma voor groepen   |   December  2020 
 
 
 
 

55. Kamelen & Klundert 61 

56. Zevenaar, steenfabriek & Arnhem 62 

57. Eieren & fruitcorso 63 

58. Delft 64 

59. Loosdrechtse Plassen & Spakenburg 65 

60. Dolfinarium Harderwijk 66 

61. Madurodam & Scheveningen 67 

62. Den Haag 68 

63. Het Westland 69 

64. Boskoop, Van Klooster Modepresentatie “Ladies Day” 70 

65. Broekerveiling in West-Friesland 71 

66. Zuiderzee Museum 72 

67. Streekmuseum & kroonluchters 73 

68. Spoordonkse Watermolen & Schrobbeler 74 

69. Eiland Tiengemeten & Rien Poortvlietmuseum 75 

70. Baggermuseum & Dordrecht 76 

71. Leolux, Kalkar & Kleve 77 

72. Tapijtmuseum & Bakkerijmuseum 78 

73. Schaapskooi & Kinderdijk 79 

74. Land van Strijen & Gorinchem 80 

75. Betuwe; bloesemtocht & Oranjestad Buren 81 

België, Duitsland en Luxemburg 82 

Kleine groep en toch betaalbare dag uit? Combi-groepsreis van TwinTours! 82 

Exlusieve arrangementen 83 

Uitjes met kinderen en of familie 83 

 

  



 

Pagina 7 van 83   |   Dagtochtenprogramma voor groepen   |   December  2020 
 
 
 
 

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 08.00 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in de regio.   

• Rondvaart over het Braassemermeer   

• 1 kop koffie met gebak in de ochtend   

• Koffietafel   

• Entree aan het vogelpark Avifauna   

• 3-gangen diner 

 

Eventuele extra’s: 

Rondleiding met gids 1 uur € 40,00 (max 20 p) 
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2. Breierij & Gouden Ham 

Bezoek onder genot van koffie met gebak 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. Mocht u niet voor de kleding gaan is de techniek van de machines zeer de 

moeite waard. 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 eventueel een stop in de oudste stad van Nederland namelijk 

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.   

• 2 Koffie met gebak 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. Toeslag € 1,50 
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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 naar de oudste stad van Nederland: Nijmegen. Vanaf de Waalkade op 

eigen gelegenheid winkelen of genieten van een van de gezellige terrasjes (ruim 1 uur). 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.   

• 1 Kopje koffie met gebak in de ochtend   

• Rondrit door het Land van Maas en Waal o.l.v. een gids  

• Koffietafel   

• Rondvaart   

• 3-Gangen diner 
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4. Yakult & Batavia Stad 

Van een “kleintje Yakult” tot de historische “Batavia”. Rondleiding door de Europese fabriek van 

het welbekende “kleintje Yakult”. Tussen de middag een goede lunch bij restaurant. Na de middag 

brengen we u naar Lelystad. Op eigen gelegenheid (of naar keuze vooraf te boeken) bezoekt u 

Batavia Stad Fashion Outlet (gratis) en of Batavialand (entree € 10,00). Dit is allemaal op korte 

loopafstand van Batavia Haven. In Batavialand vindt u o.a. het prachtige VOC schip “De Batavia” 

en het in aanbouw zijnde admiraliteitsschip “De 7 Provinciën” uit 1665. 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. 

• Koffie met koek in de touringcar 

• Bezoek aan de Yakult fabriek, ontvangst met koffie en thee 

• Lunch (als u kiest voor lunchpakket korting € 8,50) 

• Bezoek aan Batavia Stad outlet shopping 

• 3-Gangen diner  
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5. Wijn & Markiezenhof 

Vandaag een interessant bezoek aan wijn en aspergeboerderij De Santspuy in Etten-Leur.          

Op deze landelijke locatie 2 koffie met appelcake. Aansluitend excursie en rondleiding over het 

bedrijf met proeven van wijntje. Als lunch aspergesoep met stokbrood en 2 belegde broodjes. Na 

de middag rijden we naar Bergen op Zoom. In de gezellige stad staat bezoek aan stadspaleis De 

Markiezenhof op het programma. Het historische stadspaleis huisvest het museum over de 

leefwijze van de markiezen van 16e tot 18e eeuw. Ook de etage met miniatuur kermis is bezoek 

zeker de moeite waard. Na afloop wandelt u direct het centrum van de stad in. 

Inclusief:   

• Vervoer per luxe touringcar.  

Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 21.30 uur vanaf uw opstapplaats in 

de regio. 

• 2 Koffie met appelcake 

• Geleid bezoek De Santspuy met proeven wijntje 

• Genoemde lunch  

• Entree Markiezenhof 

• 3-Gangendiner 

Eventuele extra’s: 

• Rondleiding met gids Markiezenhof 1 uur € 60,00 max. 25 

personen 

• Uitgebreide koffietafel i.p.v. genoemde lunch toeslag € 6,00 

 

Alternatieven i.p.v. De Santspuy: 

• Geleid bezoek Museum t Oude Platteland in Sint Willebrord toeslag € 3,00 p.p. 

• Geleid bezoek Struisvogelfarm in Tilburg  

• Geleid bezoek Brabants museum Oud Oosterhout in Oosterhout toeslag € 3,00 p.p. 

• Geleid bezoek Speelgoed & Carnavalsmuseum in Oosterhout toeslag € 1,50 p.p. 
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6. Kaarsen & rondrit Kempen 

In de bijzondere plaatsje Baarle wat bestaat uit 2 delen tegen elkaar: Baarle-Nassau (Nederland) 

en Baarle-Hertog (België) brengt u in de ochtend een bezoek aan het kaarsenmuseum met 

prachtige kaarsen van Frits Spies. Tussen de middag in het centrum een goede koffietafel. In de 

namiddag stapt de gids op de touringcar voor interessante rondrit door de Kempen met veel 

anekdotes over de grensstreek.  

Inclusief:   

• Vervoer per luxe touringcar.  

Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in de regio. 

• 1 Koffie met gebak 

• Geleid bezoek kaarsenmuseum 

• Koffietafel 

• Rondrit met gids op de touringcar 

• 3-Gangendiner 
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7. Actief in Baarle Nassau 

Hotel Brasserie Den Engel in Baarle Nassau biedt een gevarieerd programma aan voor groepen. 

U kunt hier de hele dag vertoeven. Bij aankomst voor iedereen koffie met gebak. Vervolgens 

bezoek aan bierbrouwerij. Rond het middaguur geniet u van heerlijke koffietafel. Het is gelegen in 

het centrum van dit bijzondere plaatsje dus even vrij te besteden en wat rondwandelen is leuke 

onderbreking. Ter afsluiting een BBQ maakt de dag compleet. De genoemde prijs is exclusief de 

kosten (prijzen op aanvraag) van het programma  zoals: 

Levend tafelvoetbal 

Solexrijden 

Boogschieten 

Steptocht 

Escaperoom in Koepelgevangenis Breda 

Ik hou van Holland spel 

Bezoek wijnhoeve 

Inclusief:   

• Vervoer per luxe touringcar.  

Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in de regio. 

• 1 Koffie met gebak 

• Geleid bezoek bierbrouwerij 

• Koffietafel 

• BBQ (exclusief drankjes) 
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8. Oudenbosch & rondvaart 

De Basiliek van Oudenbosch is een begrip. Het is een verkleinde kopie van de Sint Pieter in 

Rome. In de gerestaureerde kelderruimte begint het bezoek met koffie en vlaai. Daarna de 

rondleiding met gids. Tussen de middag een goede lunch in restaurant op de route. Na de middag 

een 3 uur durende rondvaart in omgeving Steenbergen en over de Benedensas. Dit gebied is ook 

bekend van de TV opnames van de serie Merijntje Gijzen uit de jaren ’70. Onderweg een stop van 

half uur op locatie van deze opnames. Extra te boeken tijdens de vaart entertainment van 

accordeonist tot dj. (informeer naar de mogelijkheden) 

Inclusief:   

• Vervoer per luxe touringcar.  

Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 21.30 uur vanaf uw opstapplaats in de regio. 

• Koffie met vlaai 

• Geleid bezoek Basiliek Oudenbosch 

• Koffietafel 

• Rondvaart 3 uur 

• 3-Gangen diner  

 

Alternatieven i.p.v. rondvaart 

• Toeristische route per touringcar Zeeland via Philipsdam en Hellegatsplein en stop in 

Willemstad. Korting € 10,00. 
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9. Streekveiling & zeehondensafari 

Vele tevreden gasten gingen u al voor. In het Zeeuwse Sint Annaland gaan we eerst naar de 

nostalgische streekproductenveiling. Hier doet u actief aan mee. Rond de middag scheept u in op 

de rondvaartboot van Frisia voor een mooie tocht van 2,5 uur met onderweg spotten van de 

zeehonden die op en zandbank in Oosterschelde zijn neergestreken. Aan boord een uitstekende 

koffietafel met kroket. Uiteraard op de terugweg een stop voor lekker diner ter afsluiting van deze 

dag. 

Inclusief:   

• Vervoer per luxe touringcar.  

Vertrek 08.00 uur, thuiskomst 21.30 uur vanaf uw opstapplaats 

in de regio. 

• Koffie met Zeeuwse bolus 

• Streekproductenveiling 

• Zeehondensafari per rondvaartboot 

• Koffietafel met kroket 

• 3-Gangen diner  

Eventueel extra: 

• Zeehondensafari per rondvaart met einde in Zierikzee om zo daar nog even tijd vrij te 

besteden. Toeslag € 2,00 p.p. 

Alternatieven i.p.v. Streekproductenveiling met koffie en bolus 

• Vertrek in de ochtend wat later en ruime pauze op heenweg voor 2 koffie met gebak 

 

 

 

. 
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10. 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 

Alternatieven i.p.v. mosterdfabriek 

• 2 Koffie met gebak in een van Nederlands mooiste dorpjes Bronkhorst. Korting € 2,00. 

• Bezoek (film-demo-proeven) Chocoladeatelier Magdalena met 2 koffie-gebak. Korting € 2,00. 

Alternatieven i.p.v. stadswandeling Zutphen 

• Rondrit met Veluwese Stoomtrein. I.v.m. beperkte dienstregeling vaak alleen interessant 

voor grote groepen. (prijs op aanvraag) 

• Na de middag vrije tijd in mooie dorp Bronkhorst of stad 

Deventer aan de IJssel. Korting  € 5,00. 
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11. Gouda 

In het goed toegankelijk en overzichtelijk pand van Ambachtelijk Gouda begint u het bezoek met 

lekkere kop koffie en Goude siroopwafel. Daarna volgt een levendige demonstratie door aantal van 

de volgende ambachtslieden: bierbouwer, pijpenmaker, kaarsenmaker, siroopwafelbakker, 

kaasmaker en maker van Delfts Blauw Aardenwerk. Hierna rijden we met de touringcar naar het 

centrum van Gouda voor de koffietafel. Na de middag kunt u uw tijd zelf vrij invullen. Heerlijk 

wandelen door het historische centrum, wat drinken op terras, bezoek aan Kaaswaag (entree € 

4,25), bezoek aan mooie Sint Janskerk (entree € 6,50), rondvaart (€ 11,00). De middag is om voor 

u het weet. 

Inclusief:  

• Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.00 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats 

in de regio.  

• 1 kopje koffie met siroopwafel  

• Entree en demonstraties Ambachtelijk Gouda  

• Koffietafel  

• 3-gangen diner 

Alternatieven i.p.v. Ambachtelijk Gouda 

• Geleid bezoek aan siroopkoekjesbakkerij in centrum Gouda (prijs op aanvraag; alleen voor 

kleine groepen tot circa 25 p geschikt) 
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12. Groesbeek en omgeving 

Bezoek aan het Vrijheidsmuseum, 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 (korting indien geen bezoek aan wijnhoeve € 
15,00). 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 
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13. Vrijheidsmuseum Groesbeek 

Middagtocht  

Tijdens deze middag vertrekken we naar het Vrijheidsmuseum 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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14. Keukenhof 

Bij aankomst op de Keukenhof (ook wel Amsterdam Flowers genoemd) ontvangt u bij het 

uitstappen een uitgebreid lunchpakket. Daarna geniet u op het park zelf van 2 koffie met gebak, en 

brengt u op eigen gelegenheid een bezoek aan de Keukenhof met al zijn bloemenpracht. Rond 

16.00 uur in de middag rijden we naar Noorwijk aan de de Nederlandse kust. Wandelen over 

strand of boulevard, zitten op terras en wat eten, de ongeveer 2 uur vrije tijd is voorbij voor u het 

weet.  

 

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 (broodje kaas, broodje ham, rozijnenbol, appel en blikje fris) 

• Entree Keukenhof  

• Alleen mogelijk wanneer Keukenhof geopend is. In 2021 van 30 maart tot 9 mei. 
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15. Museum van de Vrouw & Voerstreek 

Op smalste stukje van Nederland, in Limburgse Echt, is het Museum van de Vrouw gevestigd.       

In monumentaal pand gevarieerde collectie over alle facetten van het vrouwenleven. Het vertelt 

verhalen over heden, verleden en toekomst. In het Grand Cafe staat de koffie met vlaai voor u 

klaar. Daarna bezoek aan compacte museum op eigen gelegenheid. Na dit bezoek rijden we naar 

een goede locatie voor de koffietafel. In de namiddag stapt een plaatselijk gids op voor een rondrit 

door de Belgische Voerstreek, mooi heuvelachtig gebied en bekend om de anekdotes over de 

taalstrijd aldaar. De route gaat langs de Abdij van Val Dieu en oorlogskerkhof Henri Chapelle. 

Onderweg een stop voor excursie bij stroopstokerij. Ter afsluiting van deze dag wordt er op de 

terugweg gestopt voor 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 vlaai  

• Entree Museum van de Vrouw 

• Koffietafel 

• Rondrit door de Voerstreek met gids 

• Excursie stroopstokerij 

• 3-Gangendiner 

Eventuele extra’s: 

Rondleiding met gids Museum van de Vrouw 45 min. € 22,50 (max 15 p) 

Alternatieven i.p.v. Museum van de Vrouw: 

• Bezoek Museum Terug in de Tijd in Horn. Zeer gevarieerd en grote collectie. Toeslag € 1,50  

• Bezoek Maas Binnenvaart Museum in Maasbracht.  

Alternatieven i.p.v. excursie stroopstokerij: 

• Excursie viskwekerij toeslag € 2,50 

• Excursie Brouwerij van Abdij van Val Dieu toeslag € 5,00 
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16. Huifkar & museumdorp Limburg 

Deze leuke tocht start net na het middaguur. Verscholen in het bos van Schinveld gaan we naar 

museumdorpje Nonke Buusjke. Alsof de tijd heeft stilgestaan. U wandelt langs de vakwerkhuisjes 

uit 1900 en geniet bij aankomst eerst van traditioneel gebakken vlaai met koffie. Vervolgens maakt 

u tocht van uur per huifkar door het heuvelachtige landschap. Er is zelfs een huifkar die 

rolstoelgasten kan meenemen. Op het einde van de middag rijden we naar een passend 

restaurant hier in de buurt voor een originele Limburgse maaltijd (rundvleessoep, koude schotel, 

balkenbrij, braadworst, speklapje, gebakken appel, gebakken uit, Limburgse stinkkaas, zure zult, 

ham, stroop en mosterd, en brood) ter afsluiting. 

Inclusief:  

• Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 12.30 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats 

in de regio.  

• 1 kopje koffie met vlaai  

• Entree en plattegrond museumdorp 

• Huifkartocht 1 uur 

• Limburgse maaltijd 

Eventuele extra’s: 

• Gids voor rondleiding bij Nonke Buusjke (prijs op aanvraag) 
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17. Margraten & 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 

Eventuele extra’s: 

• Skywalk uitzichtoren Vaals toeslag € 3,00 

• Labyrint in Vaals (tip voor families/kinderen) toeslag € 5,00 

• Glasblazerij Gerardo in Vaals € 3,50 
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18. Historische dieseltrein (Miljoenenlijntje) met Limburg 

Heerlijke dag genieten in Limburg. Onderweg stop bij fijn restaurant aan de Maas voor koffie met 

gebak. Tegen 12 uur bent u bij het nostalgische station uit 1908 in Simpelveld. U stapt op de 

Railbus (historische dieseltrein) en maakt rit via Vetschau naar Bocholtz. In Bocholtz bij Hoeve 

Scholtissenhof luncht u samen en is even tijd om rond te wandelen. Vervolgens rijdt de Railbus 

weer terug naar Simpelveld. In tweede deel van de middag brengt u bezoek aan het 

openluchtmuseum Nonke Buusjke in Schinveld. 

Inclusief: 

• Vervoer per luxe touringcar.  

Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in de regio. 

• 2 Koffie met gebak 

• Rit Railbus (historische dieseltrein) 

• Lunch 

• Entree Openlucht Museum Nonke Buusjke 

• 3-Gangen diner 
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19. Limburg met stoomtrein (Miljoenenlijntje) 

Deze ochtend rijden we naar het Limburgse Schinveld. Verscholen in het bos ligt er 

openluchtmuseum van Nonke Buusjke. Tussen de oude vakwerkhuizen waant u zich in 1900. 

Eerst geniet u van de traditioneel gebakken vlaai met kop koffie. Vervolgens wandelt u zelf rond en 

ziet de diverse ambachten voorbijkomen. Na de middag rijden we met de touringcar naar 

Valkenburg aan de Geul voor een goede koffietafel met kroket. Hierna heeft u nog even de tijd om 

vrij te besteden in dit bekende stadje in het Limburgse heuvelland. In tweede deel van de middag 

vertrekt u per historische stroomtrein voor een rit door het mooie landschap. 

Inclusief: 

• Vervoer per luxe touringcar.  

Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in de regio. 

• 2 Koffie met vlaai 

• Entree Openlucht Museum Nonke Buusjke 

• Koffietafel met kroket 

• Rit Stoomtrein  1 uur en 20 minuten 

• 3-Gangen diner 

Eventuele extra’s: 

• Retour met Kabelbaan in Valkenburg  toeslag € 1,50 
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20. Limburgse specialiteiten 

Weer een mooie tocht naar de zuidelijkste provincie van ons land. Rond 10.00 uur aankomst in het 

bedevaartsplaatsje Wittem. Bij het klooster geniet u eerst van 2 koffie/thee met vlaai. Daarna volgt 

een rondleiding met gids door de kerk, kapel, klooster (is nog bewoond), bibliotheek en tuin. 

Tussen de middag stoppen we bij fijn restaurant voor de koffietafel. Daarna rijden we naar het 

station van Kerkrade waar de stoomtrein al klaar staat voor vertrek. Als iedereen plaats heeft 

genomen in de luxe eersteklasrijtuigen rijden we met deze stoomtrein door het prachtige 

heuvelland en over een gedeelte van de historische “Miljoenenlijn” naar Simpelveld. Hier stapt u uit 

de trein en is er nog 45 minuten tijd om stationsgebouw te bekijken en of wat te drinken. Hierna 

rijden we weer huiswaarts, maar stoppen we tussendoor nog voor een heerlijk 3-gangen diner. 

 

Inclusief: 

• Vervoer per luxe touringcar.  

Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 20.30 uur vanaf uw opstapplaats in de regio. 

• 2 koffie/thee met vlaai in de ochtend 

• Bezoek aan Klooster Wittem met gids 

• Koffietafel 

• Traject stoomtrein 2 stations 

• 3-gangen diner 

 
Alternatief i.p.v. stoomtrein: 

• Entree Continium Discovery Center 

(geschiedenis industriële ontwikkeling) toeslag € 7,50 

• Geleid bezoek bierbrouwerij Alfa met proeven toeslag € 9,00 

Alternatief i.p.v. Klooster Wittem: 

• Geleid bezoek Abdij van Rolduc incl. koffie/vlaai en glas abdijbier en 2 hapjes toeslag € 8,50 
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21. 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 al 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 20.30 uur vanaf uw opstapplaats in de regio. 

• 1 koffie met gebak 

• Geleid bezoek Museum Vaals 

• Koffietafel 

• 3-gangendiner 

Eventuele extra’s: 

• Nederlands Mijnmuseum Heerlen toeslag € 6,00 

• Geleid bezoek Canisius Stroopfabriek toeslag € 7,50 

• Rondrit met gids richting Belgische Ardennen. Via Moresnet naar Eupen en Baraque Michel, 

het hoogste punt van België. Het prachtige meer van Robertville. Of richting Duitsland waar 

diverse stuwdammen zijn waaronder de Weserstuwdam en het bezoekerscentrum La 

Gileppes met mooi uitzicht. Toeslag circa € 4,00. 

• Bezoek bierbrouwerij toeslag afhankelijk van keuze. 

 

 

  

 



 

Pagina 28 van 83   |   Dagtochtenprogramma voor groepen   |   December  2020 
 
 
 
 

22. De Linge & glas Leerdam 

Bij gezellige locatie op een landgoed hebben we 2 koffie/thee met 1 stuk gebak gereserveerd. U 

krijgt ruim de tijd zodat u nog even buiten kunt rondwandelen of de bijbehorende landgoedwinkel 

kunt bezoeken. Tegen de middag aankomst in de Glasstad Leerdam waar de kapitein en 

bemanning u van harte welkom heten aan boord van het rondvaartschip. Hier krijgt u een heerlijke 

Betuwse koffietafel en kunt u genieten van het schitterende riviertje de Linge en het prachtige 

Betuwse landschap. Na de rondvaart wandelt u paar honderd meter langs het water op naar de 

glasblazerij waar demonstratie u bijwoont van dit oude ambacht. Daarna heeft u ongeveer 1 uur 

tijd om vrij te besteden in Leerdam. 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. 

• 2 koffie/thee met gebak 

• Rondvaart over de Linge (2 uur)  met aan boord een koffietafel in buffetvorm 

• Bezoek glasblazerij 

• 3-Gangen diner 

Eventuele alternatieven i.p.v. glasblazerij: 

• Museum Hofje van Mevrouw van Aerden  

• Nat. Glasmuseum toeslag € 1,00 

• Statenbijbelmuseum  

• Aquazoo korting € 1,00 

• Leerdammer kaasproeverij toeslag € 5,50 
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23. Orchideeënhoeve Luttelgeest 

Vandaag rijden we naar het noorden van Nederland. Bij restaurant midden in de prachtige natuur 

stoppen we voor koffie met gebak. U kunt ook een bezoek brengen aan bezoekerscentrum van de 

Oostvaardersplassen. Daarna rijden we naar de Orchideeënhoeve. Wat begonnen is als orchidee 

tuin is uitgegroeid tot een totaalbeleving met Vlinder Vallei en Makirijk. Alles is overdekt en 

verwarmd waardoor deze bestemming ook geschikt is voor de wintermaanden. Een medewerker 

zal introductie verzorgen over wat er te doen en zien is. De lunch in de vorm van een koffietafel is 

op het park zelf.  

Inclusief: 

• Vervoer per luxe touringcar.  

Vertrek 08.00 uur, thuiskomst 21.30 uur vanaf uw opstapplaats in de regio. 

• 2 koffie/thee met gebak 

• Entree met persoonlijke inleiding Orchideeënhoeve 

• Koffietafel 

• 3-Gangen diner 
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24. Oostvaarder, Urk & Schokland 

Deze reis gaat ook naar het noorden van Nederland. Bij restaurant van bezoekerscentrum van 

natuurgebied De Oostvaardersplassen, midden in de prachtige natuur, stoppen we voor koffie met 

gebak. Na de koffie is er ongeveer een uur de tijd om bezoek te brengen aan het 

bezoekerscentrum. Tegen de middag rijden we naar het bekende vissersplaatsje Urk. In het 

centrum geniet u van goede lunch en is er nog even tijd om rond te wandelen. Daarna stapt u weer 

in de touringcar en brengen we u naar openluchtmuseum Schokland. Schokland is een voormalig 

eiland in het IJsselmeer. De rest van de middag staat in teken van kunst, cultuur en erfgoed.  

Inclusief: 

• Vervoer per luxe touringcar.  

Vertrek 08.00 uur, thuiskomst 21.30 uur vanaf uw opstapplaats in de regio. 

• 2 koffie/thee met gebak 

• Koffietafel 

• Entree Museum Schokland met introductiefilmpje van 15 minuten 

• 3-Gangen diner 

Eventueel extra: 

• Rondrit 1,5 uur Schokland met oldtimer tractor en wagen € 5,00 

Eventuele alternatieven i.p.v. Museum Schokland: 

• Bezoek Museum Het Oude Raadhuis Urk toeslag € 1,00 

• Ginkiestocht 1,25 uur met gids door Urk toeslag 1,00 

• Bezoek met uitleg en veilingspel met cadeau aan visafslag 1,25 uur toeslag € 2,50 

• Rondvaart 1,5 uur IJsselmeer vanaf Urk toeslag € 6,00 
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25. Windmolenpark & Urk 

Deze dag rijden we rustig richting de Noordoostpolder. Op fijne locatie op de Veluwe maken we 

gemoedelijk stop voor koffie met gebak. Daarna vervolgen we de reis naar 

Windmolenbelevingscentrum “11 Beaufort”. Samen met deskundige gids maken we rondrit door de 

polder en langs de windmolens en brengt u bezoek aan het belevingscentrum. Tussendoor geniet 

u van goedverzorgde koffietafel in het bijbehorende restaurant. In het 2e deel van de middag rijden 

we naar het nabijgelegen Urk waar u nog 1,5 uur vrije tijd heeft. Uiteraard stoppen we op de 

terugweg voor lekker 3 gangen diner ter afsluiting. 

Inclusief: 

• Vervoer per luxe touringcar.  

Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 21.30 uur vanaf uw opstapplaats in de regio. 

• 2 koffie/thee met gebak 

• Koffietafel 

• Entree en gids Windmolenbelevingscentrum “11 Beaufort” met rondrit  

• 3-Gangen diner 
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26. Oorlogsmuseum Overloon 

Middagreis 

Aan de rand van Overloon, midden in de bossen ligt het Oorlogsmuseum. Bijna alles is binnen dus 

u bent niet van het weer afhankelijk. Aan de hand van authentieke voorwerpen van klein (helm) tot 

zeer groot (tanks), 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 12.30 uur, thuiskomst 18.00 uur vanaf uw opstapplaats in de regio. 

• 1 koffie/thee met gebak in Museum café 

• Entree Oorlogsmuseum 

Eventueel extra: 

• Rondleiding van 1 uur met gids (max. 20 personen) toeslag v.a. € 32,50 per gids 
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27. Zilver in Schoonhoven & heksen in Oudewater 

Tocht naar het mooie Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven. Bij aankomst in het museum zelf 

staat voor iedereen koffie met gebak klaar. Daarna kunt u op eigen gelegenheid met museum 

bezichtigen. Het professioneel opgezette museum is gevestigd in monumentaal pand van de 

Havenkazerne. De collectie zorgvuldig samengestelde collectie laat u alle facetten van zilver zien 

van bekende en minder bekende toepassingen. Ook is er een zilversmederij in ondergebracht. 

Tussen de middag (op 10 minuten te voet) serveren we de lunch in restaurant in het centrum van 

de Zilverstad. Na de lunch rijden we midden door het Groene Hart naar Oudewater, bekend van de 

Heksenwaag. In dit prachtige kleine stadje aan de Linschoten heeft u ruim 2 uur de tijd om vrij in te 

vullen.  

Inclusief: 

• Vervoer per luxe touringcar.  

Vertrek 09.00 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in de regio. 

• 1 koffie/thee met gebak in Museum café 

• Entree Zilvermuseum 

• Lunch 

• 3-Gangen diner 

 

Eventueel extra: 

• Rondleiding 1 uur met gids en demo zilversmid toeslag € 3,50 

• Stadswandeling 1 uur in Oudenwater toeslag € 3,50 

• Bezoek Heksenwaag toeslag € 5,50 

• Boottocht Oudewater 40 minuten toeslag € 6,00 
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28. Coo & Spa, de parels in de Ardennen 

Via Limburg rijden we naar onze Belgische zuiderburen. Onderweg in de touringcar zorgen we 

goede kop koffie met lekkere koek erbij. Omstreeks 10.30 uur arriveren we in Coo bij de bekende 

watervallen. Bezichtiging van circa 1 uur aan de bekende watervallen is zeker de moeite waard. 

Direct bij de watervallen hebben we een lekkere (vroege) lunch voor u geregeld. Na de middag 

rijden we wederom door de Ardennen naar voormalig kuuroord Spa. Deze middag krijgt u excursie 

bij de wereldberoemde fabriek van Spa bronwater. Naast rondleiding met uitleg door fabriek 

bezoeken we ook de bottelarij en hoort het proeven van Spawater er ook bij. Tot slot nog ongeveer 

2 uur de tijd om zelf in te vullen in centrum van Spa. Op de terugweg stoppen we bij restaurant in 

Nederland voor heerlijk diner ter afsluiting van deze reis. 

Inclusief: 

• Vervoer per luxe touringcar.  

Vertrek 08.15 uur, thuiskomst 21.15 uur vanaf uw opstapplaats in de regio. 

• 1 koffie/thee met koek in de touringcar 

• Lunch 

• Excursie Spa Monopole fabriek 

• 3-Gangen diner 

Alternatieven i.p.v. koffie met koek in de touringcar: 

• Stop bij restaurant voor 2 koffie met gebak toeslag € 4,50 

Eventuele extra’s: 

• Stadswandeling 2 uur met gids (max. 30 personen) Spa toeslag € 105,00 

• Rondrit 2 uur met gids langs de bronnen van Spa toeslag € 105,00 

• Bezoek Koninklijke Villa (voormalige residentie van Koningin Marie-Henriette) toeslag € 3,00 

1 Gids (maximaal 20 personen) € 30,00 

Hier is te bezichtigen Spa Story, museum van het paard en het mooie park 

• Bezoek racecircuit van Spa Francorchamps (op aanvraag) 
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29. Veluwe & Passieflorahoeve 

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 08.00 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in de regio. 

• 2 koffie/thee met gebak  

• Rondrit over de Veluwe met gids 

• Koffietafel 

• Bezoek aan Passieflorahoeve in Harskamp (niet hele jaar geopend) 

• 3-Gangen diner 

Alternatieven i.p.v. Passieflorahoeve: 

• Bezoek Nederlands Pluimveemuseum in Barneveld korting € 2,50 

• Bezoek Speelgoed en Oude Ambachtenmuseum in Terschuur  

• Bezoek Beeldentuin en Zandsculpturen in Garderen korting € 1,00 
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30. Borduurmuseum & Veluwe 

Verrassend leuk borduurmuseum gerund door mannen. Er hangen ongeveer 1200 borduurwerken 

met elk een eigen verhaal. Humor en informatie gaan hand in hand. Het bezoek begint met 

beeldpresentatie en daarna volgt een rondleiding. Tussen de middag rijden we naar restaurant op 

de Veluwe voor een goede koffietafel. Daarna stapt de gids op de touringcar voor mooie rondrit 

over de Veluwe. Op de terugweg kunnen we nog een korte stop maken in Nijmegen. 

Inclusief: 

• Vervoer per luxe touringcar.  

Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in de regio. 

• 2 koffie/thee met vlaai bij Borduurmuseum 

• Koffietafel 

• Rondrit over de Veluwe met gids 

• 3-Gangen diner 
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31. Het Nieuwe SchoenenMuseum Waalwijk 

In de zijvleugel van het voormalige Raadhuis aan het Raadhuisplein in het centrum van Waalwijk 

opent het Nieuwe Schoenen Museum in 2021 haar deuren. Meer informatie is nu nog niet bekend 

maar dit wordt ongetwijfeld een aanrader voor middagtocht of onderdeel voor een hele dagtocht. 
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32. Deltapark Neeltje Jans in Zeeland 

Bezoek aan Deltapark Neeltje Jans. Hier is van alles te zien en te beleven! Uiteraard alles over de 

deltawerken in Zeeland, met de Stormvloedkering. Daarnaast een o.a. heel groot aquarium en zijn 

er zeedieren te bezichtigen. Onderweg in de touringcar voor iedereen koffie met lekker koek. Bij 

aankomst in Zeeland hebben we een gezamenlijke lunch in het restaurant bij Neeltje Jans. 

Vervolgens heeft de rest van de middag de tijd om het park te bezoeken. Voor de weer in de 

touringcar stappen geniet u nog van kop koffie met Zeeuwse Bolus. Op de terugweg stoppen we 

voor goed 3-gangendiner. 

Inclusief: 

• Vervoer per luxe touringcar.  

Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 21.30 uur vanaf uw opstapplaats in de regio. 

• 1 koffie/thee met koek in de touringcar 

• Lunch 

• Entree Deltapark Neeltje Jans 

• 3-Gangen diner 

Eventuele extra’s: 

• Rondleiding met gids in Stromvloedkering toeslag € 4,00 

• Rondvaart Nationaal Park Oosterschelde € 4,00 
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33. Middelburg 

Op de heenweg stoppen we in het leuke Willemstad voor koffie met gebak. Vervolgens rijden we 

via 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. Voor 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. 

• 2 koffie/thee met gebak in de ochtend 

• Rondvaart Middelburg 

• Lunchpakket 

• 3-Gangen diner 

Eventuele extra’s: 

• Lunch i.p.v. lunchpakket in Middelburg toeslag vanaf € 8,00 

• Bezoek aan Mini Mundi met Miniatuur Walcheren en koffietafel (i.p.v. lunchpakket)          

toeslag € 14,00 
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34. Roosevelt & oesters 

Deze dag rijden we op tijd weg richting Zeeland naar het Dorp van Roosevelt. Hier hebben de 

voorouders van de oud-presidenten van Amerika gewoond. In het Huys van Roosevelt serveren 

we de koffie met Zeeuwse Bolus. We nemen hier ruim de tijd voor zodat u ook nog even kunt 

rondkijken. Daarna rijden we naar het vissersplaatsje Yerseke. Hier staat een goede koffietafel met 

kroket klaar. Daarna stapt de plaatselijke gids op de touringcar voor een rondrit Zuid-Beveland. Wij 

stoppen bij een oesterbedrijf waar u uitleg krijgt bij de oesterputten. In het tweede deel van de 

middag heeft u nog uurtje vrij te besteden in Goes. 

Inclusief: 

• Vervoer per luxe touringcar.  

Vertrek 08.00 uur, thuiskomst 21.30 uur vanaf uw opstapplaats in de regio. 

• 1 koffie/thee met bolus in de ochtend 

• Koffietafel met kroket 

• Rondrit met gids en bezoek Oesterbedrijf 

• 3-Gangen diner 
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35. Stoomgemaal & Paleis Het Loo 

Bezoek aan het stoomgemaal De Tuut met draaiende en werkende motoren, onder leiding van een 

deskundige gids. Hierna vervolgen we onze reis. Na de lunch rijden we naar Paleis Het Loo te 

Apeldoorn. Hier kunt u ongeveer 3 uur op eigen gelegenheid de prachtige tuinen en stallen 

bezichtigen. Het Paleis zelf wordt momenteel verbouwd en zal ergens in 2021 geopend worden 

(datum en prijzen nog niet bekend)  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 21.30 uur vanaf uw opstapplaats in de regio. 

• 2 koffie met vlaai 

• Entree en geleid bezoek aan stoomgemaal 

• Koffietafel 

• Entree tuinen en stallen Paleis Het Loo 

• 3-Gangendiner 
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36. Vliegveld & Paleis Het Loo 

Onderweg serveren we u koffie met koek in de touringcar. Circa 10.45 uur aankomst bij vliegveld 

Teuge. Op dit kleine en overzichtelijke vliegveld krijgt u een rondleiding. In het restaurant heeft u 

geweldig uitzicht op de start- en landingsbaan van het vliegveld en staat er een zeer uitgebreide 

koffietafel klaar. Na de middag brengen we u naar Paleis Het Loo waar u de prachtige tuinen en 

stallen kunt bezoeken. Het Paleis zelf wordt momenteel verbouwd en zal ergens in 2021 geopend 

worden (datum en prijzen nog niet bekend).  Aan het einde van de dagtocht, wordt de dag 

afgesloten met een heerlijk 3-gangendiner. 

Inclusief: 

• Vervoer per luxe touringcar.  

Vertrek 09.00 uur, thuiskomst 21.30 uur vanaf uw opstapplaats in de regio. 

• Koffie met koek 

• Rondleiding vliegveld 

• Koffietafel 

• Entree tuinen en stallen Paleis Het Loo 

• 3-Gangendiner 
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37. Stoomtrein Veluwe 

Op het landgoed van Kasteel Rosendael (in de provincie Gelderland) geniet u op prachtige locatie 

van koffie met gebak. Vervolgens brengen we u naar Eerbeek waar u bij stationnetje op de 

stoomtrein van de Veluwese Stoomtrein Maatschappij stapt voor een mooi traject van 1,5 uur. U 

krijgt van ons een goed gevuld lunchpakket mee. Op de terugweg stoppen we voor heerlijk 3 

gangen diner. 

Inclusief: 

• Vervoer per luxe touringcar.  

Vertrek 09.30 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in de regio. 

• 2 Koffie met gebak 

• Lunchpakket 

• Rit stoomtrein 1,5 uur (gebonden aan dienstregeling; voor zeer grote groepen ander dagen 

ook mogelijk) 

• 3-Gangendiner 
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38. Kasteel Rosendael met bedriegertjes 

In de ochtend serveren we in de touringcar een lekkere koek met kopje koffie. Tegen de middag 

komen we aan op Landgoed  Rosendael waar u het gelijknamige kasteel gaat bezoeken. De gids 

verzorgt een rondleiding door deel van het kasteel en het bijbehorende park met Tulpenboom, 

theekoepel, jagersbeek, kettingbrug, bedriegertjes en schelpengrot met waterval. (Circa 500 meter 

te voet over glooiende paden) . Op deze prachtige locatie geniet u tussen de middag van een 

heerlijke lunch. Naar wens kunt u hier de rest van de middag verblijven of we rijden voor uurtje 

vrije tijd naar het leuke Bronkhorst waar u zich in openluchtmuseum waant, of stad Arnhem of 

Hanzestad Doesburg. 

Inclusief: 

• Vervoer per luxe touringcar.  

Vertrek 09.30 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in de regio. 

• 1 Koffie met koek in de touringcar 

• Lunch 

• Entree en gids kasteel Rosendael en park 

• 3-Gangendiner 
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39. Kalkar (DE) & wijngaard Dieren 

Op deze reis komen net over de grens met Duitsland. In centrum van stadje Kalkar heeft u even de 

tijd om de benen te strekken nadat we samen van heerlijk koffie met Kuchen hebben genoten. Via 

een toeristische route door de Achterhoek rijden we naar Wijngaard Hof van Dieren. Rond 

middaguur staat er goede lunch voor u klaar en in de namiddag krijgt u uitleg over de wijn met 

bijhorende proeverij (3 stuks).  Vervolgens rijden we naar Hanzestadje Doesburg (met mooi en 

overzichtelijk centrum), kleine Bronkhorst waar u zich in openluchtmuseum waant of de stad 

Arnhem. Welke plaats u ook kiest we hebben overal circa 1 uur de tijd om vrij te besteden. 

Inclusief: 

• Vervoer per luxe touringcar.  

Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 20.30 uur vanaf uw opstapplaats in de regio. 

• 2 koffie met gebak 

• Lunch 

• Entree, excursie met proeven 3 wijnen (duur circa 1 tot 1,5 uur) 

• 3-Gangendiner 
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40. Chocolade Magdalena & bezoekboerderij Hof van Twello 

Na een 2 uur rijden bent u wel toe aan lekkere kop koffie met wat lekkers. Waar kan dat beter dan 

bij Chocolade en koffiehuis Magdalena? Na de koffie met gebak volgt uitleg over het vak van 

chocolade maken aan de hand van een filmpje en demonstratie. Rond lunchtijd zijn we bij 

bezoekboerderij Hof van Twello. Een uitgebreide lunch met streekproducten staat voor u klaar. 

Deze bijzondere, ietwat alternatieve, locatie waar iedereen welkom is laat u een kijkje nemen in de 

lommerrijke theetuin, de wijngaard, en in de kassen vol groente en planten. Een medewerker zal 

uw bezoek begeleiden. In tweede deel van de middag stoppen we nog voor een uur vrije tijd in 

Zutphen of Deventer. 

Inclusief: 

• Vervoer per luxe touringcar.  

Vertrek 08.00 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats in de regio. 

• 2 koffie met gebak 

• Excursie chocolaterie 

• Lunch met streekproducten 

• Rondleiding Hof van Twello 

• 3-Gangendiner 
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41. Beeld en Geluid & Museum Soest 

Het inmiddels iconische gebouw van het Nederlands Beeld en Geluid Instituut heeft u ongetwijfeld 

wel eens gezien in de media. In 2021 wordt het geheel verbouwd maar toch blijven ze 

mogelijkheden bieden om groepen te ontvangen. Speciaal voor u beginnen we de ochtend met 

koffie/thee en tv-gebakje. Daarna volgt een feestelijk programma bomvol topamusement uit de 

Nederlandse televisiegeschiedenis. Veel bijzondere fragmenten uit de afgelopen 70 jaar en enkele 

bijzondere objecten uit de depots zijn te bezichtigen. We lunchen op bijzondere locatie bij vliegveld 

Hilversum. In de namiddag brengt u bezoek met gids aan Museum Soest. In dit museum, in 

voormalig klooster, vol met spulletjes uit grootmoederstijd kijkt u uw ogen uit. Op verzoek kunt u 

ook nog een film kijken over voormalig Koningin Juliana. 

Inclusief: 

• Vervoer per luxe touringcar.  

Vertrek 08.00 uur, thuiskomst 20.00 uur vanaf uw opstapplaats in de regio. 

• 1 koffie/thee met gebak  

• Arrangement Beeld en Geluid Instituut Nostalgie 

• Koffietafel 

• Bezoek met gids aan Museum Soest 

• 3-Gangen diner 

Alternatieven i.p.v. Museum Soest: 

• Bezoek Speelgoed en Oude Ambachtenmuseum in Terschuur toeslag € 1,00  

Dan ook lunch daar en bent u 1 uur later terug bij de opstapplaats. 
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42. Prinsjesdag 

Op deze derde dinsdag in september hopen we weer net als vanouds samen Prinsjesdag in Den 

Haag te vieren. We vertrekken op tijd. Bij aankomst in Den Haag hebben we bij restaurant direct 

aan het Malieveld 2 koffie met lekker Oranjegebakje. Daarna krijgt u van de chauffeur de 

tribunekaarten, een goed gevuld lunchpakket  en plattegrond stad uitgereikt. U wandelt paar 

honderd meter langs de route op om bij de tribuneplaats uit te komen. De rest van de dag kunt u 

genieten van de Koninklijke stoet en heeft u nog even de tijd om vrij te besteden in de stad. Op de 

terugweg maken we nog een stop met de touringcar voor het diner. 

Inclusief: 

• Vervoer per luxe touringcar.  

Vertrek 08.15 uur, thuiskomst 20.30 uur vanaf uw opstapplaats in de regio. 

• 2 koffie/thee met gebak  

• Tribunekaart Prinsjesdag 

• Lunchpakket en plattegrond Den Haag 

• 3-Gangen diner 
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43. Dussen klompenmakerij & 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 vertelt hij u alles over het vak van klompen maken op boeiende wijze. 

Uiteraard wordt het ook gedemonstreerd. Omstreeks het middaguur geniet u samen van een 

koffietafel. Daarna vertrekken we naar het schip voor een havenrondvaart Rotterdam 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 gebak in de ochtend   

• Excursie klompenmakerij 

• Koffietafel   

• Havenrondvaart  75 min  

• 3-Gangen diner 

Alternatieven i.p.v. havenrondvaart Rotterdam 

• Biesbosch Museumeiland: entree, film- en beeldpresentatie , in 2015 vernieuwd met mooi 

binnen en buitendeel korting € 3,50 

• Hank-o-motief rondrit met treintje omgeving Dussen korting € 1,00 

• Biesbosch rondvaart 2 uur korting € 1,50 

• Railz Miniworld in Rotterdam korting € 1,50 

• Euromast Rotterdam korting € 0,75 
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44. Scheepvaartmuseum Amsterdam & Zaanse Schans 

In de ochtend rijden we rechtstreeks naar onze hoofdstad om een bezoek te brengen aan het 

Scheepvaartmuseum. Dit grote museum heeft een vooraanstaande maritieme collectie en het 

gebouw op zichzelf is ook de moeite van een bezoek waard. Ook de lunch wordt hier gebruikt. In 

de namiddag brengt u een bezoek aan de Zaanse Schans. Dit bezoekerspark laat u het wonen en 

werken uit de 18e en 19e eeuw beleven. Entree voor de diverse molens en huis zijn niet 

inbegrepen. Dat kan elke bezoeker op de dag zelf verzorgen indien gewenst. 

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 Scheepvaartmuseum 

• Lunch 

• Bezoek Zaanse Schans (geen entree molens/huisjes) 

• 3-Gangen diner 

Alternatieven i.p.v. Zaanse Schans 

• Amsterdam met evt. rondvaart * of Look Out de uitzichttoren bij het IJ (bereikbaar per lift) * 

• Haarlem met evt. rondvaart * 

• Zandvoort 

• Volendam 

• IJmuiden met rondvaart * 

* toeslag circa € 10,00 - € 15,00 

• SHIP (Sluis Haven Informatie Punt) IJmuiden, excursie spectaculair bouwproject toeslag € 

5,00  

Alternatief i.p.v. Scheepvaartmuseum 

• Rondleiding door de Schouwburg in Amstelveen korting € 7,50 
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45. Haps, Hoeve Aalshof & rozen in Lottum 

In de ochtend vertrek vanaf opstapplaats. Op deze mooie locatie worden u zeer hartelijk 

ontvangen door uw gastvrouw van deze ochtend. Zij vertelt 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 08.30 uur, thuiskomst 20.30 uur vanaf uw opstapplaats in de regio.   

• 2 Kopjes koffie met gebak in de ochtend   

• Excursie “De Kip en het Ei 

• Koffietafel in buffetvorm 

• Bezoek met uitleg Rozenhof 

3-Gangen diner 

Alternatief i.p.v. Rozenhof: 

• Kantmuseum in Horst (leuk voor mannen en vrouwen) toeslag € 2,00 

• Streekmuseum De Locht in Melderslo  
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46. 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 gebak 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. 

• 2 koffie met gebak 

• Bezoek Spoorwegmuseum met gids 

• Lunchpakket 

• Rondvaart Utrecht 1 uur 

• 3-gangen diner 

 

Alternatieven i.p.v. Spoorwegmuseum: 

• Waterliniemuseum Fort bij Vechten (modern museum) korting € 5,00 

• Botanische tuinen van Universiteit van Utrecht (binnen- en buitendeel) korting € 5,00 

• Museum van de Speelklok in Utrecht  
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47. Texel 

Het grootste Waddeneiland van Nederland is een erg leuke bestemming. Omdat we op deze dag 

een hele afstand te overbruggen hebben is het op tijd vertrekken in de ochtend. TwinTours zorgt 

voor iedereen koffie/thee met een koek in de touringcar. Na de overtocht met de ferry komen we 

rond 11.00 uur aan op het eiland. Wij zorgen dat u bezoek kunt brengen aan de bekendste 

plaatsen Den Burg en De Koog. Hier kunt u zelf tijd vrij besteden en op eigen gelegenheid gaan 

lunchen. Uiteraard ontbreekt een rondrit over het eiland niet.  

Inclusief:  

• Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 07.00 uur, thuiskomst 22.00 uur vanaf uw opstapplaats 

in de regio. 

• Onbeperkt koffie/thee met een koek in de touringcar 

• Overtocht ferry 

• 3-gangen diner 
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48. Veluwse IJsselvallei & Deventer 

In de ochtend vertrekken we vanaf de door u gekozen opstapplaats. Wij rijden rechtstreeks over de 

Veluwe naar een goede locatie waar voor iedereen 2 koffie met lekker stuk gebak klaarstaat. 

Aansluitend stapt de deskundige 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-gangen diner. 

Inclusief: 

• Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.00 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats 

in de regio. 

• 2 koffie/thee met gebak 

• Rondrit met gids 1,5 uur 

• Koffietafel 

• Pontje IJssel 

• 3-gangen diner 
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49. Tingieterij & Oude Ambachten 

In de ochtend gaan we naar Alphen aan de Maas waar u een excursie krijgt in de tingieterij en ook 

de tinnegieter aan het werk ziet. Bij aankomst is er voor iedereen koffie met gebak. Vervolgens 

rijden we door naar de Veluwe waar bij het Speelgoed- en Oude Ambachtenmuseum u direct kunt 

aanschuiven voor een eenvoudige lunch (kop soep, 2 belegde broodjes en koffie/thee). 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 nog een drankje gedronken worden. 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/thee met gebak 

• Excursie tingieterij 

• Lunch (koffietafel i.p.v. genoemde lunch toeslag € 2,00) 

• Entree Speelgoed- en Oude Ambachten Museum 

• 3-gangen diner 

Alternatieven i.p.v. Tingieterij: 

• Pluimveemuseum Barneveld (incl. rondleiding en veiling) toeslag € 3,50 

• Breierij excursie met modeshow Beneden Leeuwen korting € 1,50 

• Bezoek Bijenhuis in Wageningen  

• Kijk- en Luistermuseum Bennekom toeslag € 1,00 
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50. Boxtel & Loonse en Drunense Duinen 

In de ochtend gaan we naar Boxtel waar u een geleid bezoek krijgt bij Museum Vekemans. Dit 

museum heeft 2 thema’s “wasschen en strijken” en “Brabant Goed Gemutst”. U zult versteld staan 

van de collectie. Maar alvorens u het museum bezoekt is er voor iedereen koffie met vlaai. Tussen 

de middag tijden we naar De Moer voor een goede koffietafel. In de namiddag gaat u met de 

Duinexpres (toeristentreintje) een rondrit maken met gids over de Loonse en Drunense Duinen. 

Onderweg wordt er keer gestopt bij gezellig restaurant. (Drankjes daar niet bij prijs inbegrepen). 

Na afloop stapt u weer op touringcar en via een stop voor heerlijk diner rijden we naar huis. 

Inclusief:  

• Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 20.00 uur vanaf uw opstapplaats 

in de regio. 

• 2 koffie met vlaai 

• Geleid bezoek Museum Vekemans 

• Koffietafel 

• Rondrit ruim 2 uur met Duinexpres 

• 3-gangendiner 

Alternatieven i.p.v. Museum Vekemans: 

• Museum t Brabants Leven met gids in Den Dungen korting € 2,50 

• Kamelenmelkerij Berlicum korting € 4,00 

• Geleid bezoek Eendenboerderij Helvoirt korting € 5,50 

• Geleid bezoek Struisvogelfarm korting € 3,50 

• Museum SiemEI met gids in Veghel korting € 5,50 

Alternatieven i.p.v. Duinexpres: 

• Dierenpark Oliemeulen Tilburg met speciale show waarbij de dieren naar de mensen komen  

• Schrobbeler distilleerderij Tilburg gezellige excursie met proeven toeslag € 5,00 

• La Trappe brouwerij en abdij excursie met proeven Berkel Enschot toeslag € 2,00 
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51. Landschapsmuseum & Ooijpolder 

Deze dagtocht voert u richting Nijmegen. Onderweg stoppen voor koffie met gebak. Omstreeks 

10.30 uur komen we aan in Beek-Ubbergen en brengt u bezoek met gids aan het 

Landschapsmuseum. Dit museum is niet heel groot en heeft een binnen en buitendeel. Het 

buitendeel laat u aantal karakteristieke miniatuurlandschappen zien. Tussen de middag geniet een 

van een molenlunch (2 sneetjes brood, gebakken ei, kroket, ham en kaas en 2 koffie/thee of jus 

d’orange) bij restaurant onder de Thornsche Molen. Een uniek plekje. Waar u ruim de tijd heeft om 

ook nog even rond te kijken. Omstreeks 14.00 uur stapt er een gids op de touringcar voor een 

interessante rondrit door de Ooijpolder en omgeving. Thema van Hoog tot Laag. Tot slot brengen 

wij u nog naar Nijmegen waar u uurtje tijd heeft om zelf te besteden. 

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 Landschapsmuseum 

• Lunch 

• Rondrit 1,5 uur Ooijpolder 

• 3-gangendiner 

Alternatieven i.p.v. Landschapsmuseum: 

• Bezoek fruitkwekerij en excursie likeurdestilleerderij Stevensbeek toeslag € 6,00  

• Excursie Roozenhuys Haps toeslag € 5,50 

• Bezoek met gids Museumboerderij De Lage Hof Overasselt toeslag € 4,50 

• Excursie Tingieterij Tinnen Roos in Millingen korting € 2,50 

• Bezoek met gids Vrijheidsmuseum Groesbeek toeslag € 8,00 

Alternatieven i.p.v. rondrit gids: 

• Rondrit met gids met de Zonnetrein door Ooijpolder toeslag € 4,00 

• Rondvaart Waal 1 uur toeslag  € 7,00 
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52. Museum Vaals & kasteel Hoensbroek 

In de voormiddag rijden we via een toeristische route naar het zuiden van ons land. Onderweg 

eerste een koffiestop en daarna nog even naar het oorlogskerkhof Margraten. In plaats daarvan 

kunt u ook kiezen voor een uitgebreide koffiestop in Maaseik of Valkenburg. Tussen de middag 

rijden we naar Museum Vaals waar de lunch klaar staat. Diverse broodjes en brood, diverse 

soorten beleg, kroket 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 hiervan 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. Het gebouw is voorzien van een lift. Aan het einde van de middag vertrek per touringcar naar 

het witte stadje Thorn voor het diner. 

Inclusief:  

• Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats 

in de regio. 

• 2 koffie met gebak 

• Geleid bezoek Museum Vaals 

• Koffietafel 

• Geleid bezoek Kasteel Hoensbroek 

• 3-gangendiner 

Alternatieven i.p.v. Kasteel Hoensbroek: 

• Rondrit met gids op touringcar Zuid Limburg korting € 9,00 

• Rondvaart Maas (prijzen op aanvraag/diverse mogelijkheden) 

• Rondrit met historische trein ZLSM (prijzen op aanvraag/diverse mogelijkheden) 

• Bezoek Alfa Bierbrouwerij toeslag € 4,00 
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53. Willemstad & 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 lunch 

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. Of u maakt een rondrit door de stad met 

toeristentreintje (circa € 5,00/€ 7,00). 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 10.00uur, thuiskomst 21.30 uur vanaf uw opstapplaats in 

de regio. 

• Lunch 

• Plattegrond Dordrecht 

• 3-gangendiner 
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54. Vught & Den Bosch 

In de ochtend rijden we naar Nationaal Monument Kamp Vught waar u wordt ontvangen met 2 

koffie en een Bossche 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 en ontvangt u lunchpakket. Vervolgens 

stapt u aan boord van een van de kleine bootjes voor een vaartocht 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 eenvoudig maar smaakvol 3-gangendiner.  

Inclusief:  

• Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats 

in de regio. 

• 2 koffie met Bossche Bol 

• Geleid bezoek Nationaal Monument kamp Vught 

• Lunchpakket ( 2 belegde broodjes, rozijnenbol, appel, blikje fris) (koffietafel toeslag € 8,50) 

• Rondvaart Binnendieze 

• 3-gangendiner (iets luxer toeslag € 3,00) 

Alternatieven i.p.v. Nationaal Monument Kamp Vught: 

• Geleid bezoek Kamelenmelkerij in Berlicum korting € 2,50 

• Geleid bezoek Museum Het Brabants leven in Den Dungen korting € 1,50 

• Geleid bezoek Museum SiemEI op Noordkade Veghel korting € 5,00 

• Noordbrabants Museum in Den Bosch (excl. kosten gids) toeslag € 7,50 

• Carnavalsmuseum in Den Bosch korting € 1,00 

• Jheronimus Bosch Art Center in Den Bosch toeslag € 2,00 

• Geleid bezoek Sint Janskathedraal en Museum in Den Bosch korting € 3,00 

• Geleid bezoek Provinciehuis Den Bosch (prijs op aanvraag) 

• Daf Museum in Eindhoven  

• Philips Museum in Eindhoven (excl. kosten gids)  
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55. Kamelen & Klundert 

Deze reis is een wel heel bijzondere bestemming: De Kamelenmelkerij in Berlicum bij Den Bosch. 

Hier wordt u ontvangen met koffie en een Bossche 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 goede lunch met kroket. 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 Bossche Bol 

• Excursie Kamelenmelkerij 

• Lunch met kroket 

• Geleid bezoek Nationaal Vlasserij- en Suikermuseum 

• 3-gangendiner  

Alternatieven i.p.v. bezoek Kamelenmelkerij: 

• Geleid bezoek aan Kersenhof in Raamsdonk korting € 3,50 

• Rondrit met gids 1,5 uur omgeving Klundert met korte stop Willemstad (thema suiker en vlas) 

korting € 7,50 
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56. Zevenaar, steenfabriek & Arnhem 

De Panoven in Zevenaar is de 1e bestemming van deze reis. Het is een prachtige oude 

steenfabriek, echt industrieel erfgoed die is omgetoverd tot een groepsaccommodatie en 

restaurant.  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 2 koffie en gebak. 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. 

• 2 koffie met gebak 

• Geleid bezoek De Panoven 

• Lunch 

• Entree Openlucht Museum Arnhem 

• 3-gangendiner 
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57. Eieren & 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. (Beperkt aantal dagen mogelijk). Prijzen van va wegens 

actuele prijzen op de verschillende dagen van fruitcorso (september van elk jaar) 

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 “de Kip of het Ei” 

• Koffietafel 

• Bezoek tentoonstelling fruitcorso 

• 3-gangendiner 

Alternatieven i.p.v. fruitcorso: 

• Entree Tuinen van Appeltern toeslag € 7,00 

• Excursie Wijngaard en Escargotkwekerij in Horssen (met 1 consumptie) toeslag € 2,00 

• Rondvaart 2 uur Natuurgebied De Gouden Ham in Appeltern toeslag € 4,50 
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58. Delft 

Deze dag brengt u door in de stad van Delfts blauw, Oranje en Vermeer. Onderweg koffiestop op 

mooie locatie. Bij aankomst in Delft brengt u een geleid bezoek aan Royal Delft waar u kunt zien 

hoe het beroemde porselein uit Delft wordt gemaakt. Daarna luncht u samen. Vervolgens brengen 

wij u naar centrum van de stad om 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 

• Excursie Royal Delft 

• Lunch 

• Stadsplattegrond Delft 

• 3-gangendiner 

Extra te boeken: Rondvaart Delft 50 min.  € 8,50 
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59. Loosdrechtse Plassen & 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 voor een goede koffietafel met kroket en waar u daarna 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 gebak 

• Rondvaart 2 uur Loosdrechtse Plassen 

• Koffietafel met kroket 

• 3-gangendiner 

Extra te boeken: Leuke klederdrachtshow na de koffietafel in Spakenburg circa 1 uur € 4,80 

• Dit programma is ook om te draaien. In de ochtend Spakenburg en in de namiddag 

Loosdrechtse Plassen. Koffietafel dan zonder kroket. Korting € 2,50 

Alternatief i.p.v. rondvaart: 

• Geleid bezoek Museum Soest korting € 6,00 
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60. Dolfinarium Harderwijk 

Bij aankomst Dolfinarium in het restaurant koffie met gesorteerd gebak. Daarna kunt u de rest van 

de dag in dit mooie park vertoeven. Zorg ervoor 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 genoeg mogelijkheden om op eigen gelegenheid iets 

te gaan eten. Bij mooi weer is het ook fijn om nog even over het bijbehorende strandje te 

wandelen. 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. 

• 2 koffie met gebak 

• Entree Dolfinarium 

• 3-gangendiner 

Extra bij te boeken: 

• Lunchbuffet op het park € 14,50 (evt dan koffiestop op heenweg al maken) 
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61. Madurodam & Scheveningen 

Op de heenweg maken we koffiestop op leuke locatie. Vervolgens rijden we naar Den Haag waar 

het welbekende Madurodam ligt. Dit park is door de jaren heen steeds gemoderniseerd en 

uitgebreid. Waarbij hart van het park; Nederland in miniatuur is gebleven. U wandelt hier rond in dit 

compacte park waarbij via een flyer uitleg wordt gegeven over de verschillende gebouwen. Rond 

16.00 uur brengen we u naar het strand van Scheveningen. Hier kunt u nog uurtje vrij besteden of 

wat drinken bij fijne locatie op de boulevard. Deze reis blijven in Scheveningen voor het diner bij 

restaurant vlak bij het strand. 

Inclusief:  

• Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 21.30 uur vanaf uw opstapplaats 

in de regio. 

• 2 koffie met gebak 

• Lunchpakket (broodje ham, broodje kaas, rozijnenbol, appel en blikje fris) 

• Entree Madurodam 

• 3-gangendiner 

Extra te boeken: 

• Lunch restaurant Madurodam i.p.v. lunchpakket toeslag € 10,00 

Alternatief i.p.v. Scheveningen: 

• Rechtstreeks in de ochtend naar Madurodam. Daar koffie met gebak. Bezoek en 

lunchpakket mee. Rond 15.00 uur naar Den Haag, centrum. Vrije tijd en diner in stad. 

Toeslag € 1,50 
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62. Den Haag 

Deze dag rijden we rechtstreeks naar restaurant nabij het Malieveld in Den Haag. Hier staat voor 

iedereen koffie met gebak klaar. Vervolgens stapt de plaatselijke gids op de touringcar voor een 

rondrit door de stad. Holland Spoor, Schilderswijk, Bezuidenhout, Vredespaleis en 

regeringsgebouwen komen onder andere aan bod. Rond de middag ontvangt u goed gevuld 

lunchpakket, een plattegrondje van Den Haag en heeft u de rest van de dag vrij te besteden. 

Omstreeks 17.00 uur verwachten wij u bij restaurant in het centrum voor lekker diner. 

Inclusief:  

• Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.00 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats 

in de regio. 

• 2 koffie met gebak 

• Lunchpakket (broodje ham, broodje kaas, rozijnenbol, appel en blikje fris) 

• Stadsplattegrond Den Haag 

Rondrit 1,5 uur met gids door Den Haag 

• 3-gangendiner 

Extra te boeken in de namiddag: 

• Bezoek Binnenhof (diverse mogelijkheden/prijzen) 

• Bezoek Vredespaleis € 11,00 

• Museum Voorlinden € 17,50 

• Louwman Museum € 14,00 

• Museum De Gevangenpoort € 15,00 

• Rondvaart Den Haag € 15,00 

• Panorama Mesdag € 10,00 

 

Alternatieven i.p.v. vrije tijd in Den Haag: 

• Bezoek aan de stad Leiden. Of een van de vele musea aldaar. 

• Stoomtrein Katwijk-Leiden v.a. € 9,00 
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63. Het Westland 

Deze dag brengt ons naar Het Westland. Onderweg stoppen wij bij gezellige locatie voor koffie met 

gebak. Omstreeks 11.15 uur komen we aan in Honselerdijk, midden in het Westland, voor bezoek 

Westlands Museum. U krijgt een persoonlijke rondleiding door het veelal buitendeel Binnen neemt 

u actief deel aan een veilingspel. Dit samen geeft u een compleet beeld van hoe het er vroeger 

aan toe ging in de tuinderswereld in het Westland. Tussen de middag geniet u samen van 

Westlandse Koffietafel in de namiddag brengen wij u naar de boot voor mooie 2-uur durende tocht 

door dit gebied. 

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 met veilingspel Westlands Museum 

• Koffietafel 

• Boottocht 2 uur Westland 

• 3-gangendiner 

Alternatieven i.p.v. Westlands Museum: 

• Geleid bezoek Druivenkwekerij Sonnehoeck in Kwintsheul toeslag € 1,00 

• Geleid bezoek Framblij in Monster (koffiedrinken op deze locatie ipv stop heenweg) toeslag € 

3,25 

• Geleidbezoek Keringhuis Hoek van Holland toeslag € 4,00 

•  Keringhuis is ook te combineren met boottocht Europoort (dan ook geschikt voor zeer grote 

groepen en       rolstoeler) 

Alternatief i.p.v. rondvaart Westland: 

• Rondrit met gids op touringcar door Westland korting circa € 5,00 
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64. Boskoop, Van Klooster Modepresentatie “Ladies Day” 

Een voordelige dag uit gericht op damesmode. Rond 10.30 uur aankomst in Boskoop waar u wordt 

ontvangen met koffie en gebak. Daarna een gezellige interactieve modeshow van de hedendaagse 

mode. Tussen de middag lunchen met belegde broodjes, krentenbol, fruit, jus d’orange en 

koffie/thee. In de namiddag een kleine bingo en heeft u tijd om te winkelen in deze 

damesmodezaak. Ter afsluiting rond 14.30 uur een advocaatje met slagroom en rijden we weer 

teug naar uw opstapplaats. 

Inclusief:  

• Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 17.00 uur vanaf uw opstapplaats 

in de regio. 

• 2 koffie met gebak 

• Modeshow en bingo met prijsvraag 

• Broodjeslunch 
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65. Broekerveiling in West-Friesland 

Broekerveiling is een erg leuke bestemming waarvoor het de moeite waard is om deze afstand te 

reizen. Op de heenweg maken we koffiestop bij restaurant. Het authentieke museum is een echt 

beleef museum. In het waterrijke gebied brachten vroeger de tuinders hun koopwaar per boor naar 

de veiling. U krijgt een rondleiding, u mag mee op de boot en maakt de veiling mee. Tussen de 

middag wordt gezorgd voor een Langedijker Lunch ( soep, broodje kroket, krentenmik en melk of 

jus d’orange). Dit museum is hele jaar door geopend, goed toegankelijk voor minder validen en 

ook geschikt voor grote groepen. Naar keuze kunt hier hele dag blijven of nog een korte stop 

maken in Alkmaar. 

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 Museum Broekerveiling met boottocht en veiling 

• Langedijker Lunch 

• 3-Gangendiner 
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66. Zuiderzee Museum 

Nog zo’n pareltje in de Kop van Noord- Holland. Dit prachtige buiten- en binnen museum in 

Enkhuizen. Het Zuiderzee Museum is levendig door de vele demonstraties en acteurs en vertellers 

die u er tegenkomt. In de wintermaanden van november tot en met maart is alleen het binnendeel 

open. Echt een bezoek de moeite waard. Op de heenweg maken we een koffiestop ergens in de 

buurt van de Veluwe. Via de Houtribdijk rijden we tussen het Markermeer en IJsselmeer naar 

Enkhuizen. TwinTours zorgt voor lunchpakket zodat van circa 11.45 tot 16.30 uur uw tijd zelf kunt 

indelen. Het museum ligt in stadje zodat u ook nog nog even kunt meepikken. Op de weg naar 

huis geniet u samen nog van heerlijk 3-gangendiner. 

Inclusief:  

• Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.00 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats 

in de regio. 

• 2 koffie met gebak 

• Entree Zuiderzee Museum 

• Lunchpakket (broodje kaas, broodje ham, rozijnenbol, appel en blikje fris) 

• 3-Gangendiner 

Extra te boeken: 

• Koffietafel met kroket in restaurant Zuiderzee Museum i.p.v. lunchpakket toeslag € 9,00 

• Gids 1 uur buitendeel Zuiderzee Museum € 89,50 (max 25 p per gids) 

• Museumschip van Medemblik naar Enkhuizen v.a. € 11,35 

• Stoomtram van Hoorn naar Medemblik v.a. € 13,70 
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67. Streekmuseum & kroonluchters 

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 22.00 uur vanaf uw opstapplaats 

in de regio. 

• Geleid bezoek Streekmuseum de Bovenstreek 

• Lunch 

• 2 koffie met gebak 

• Geleid bezoek kroonluchteratelier De Rode Hoeve 

• 3-Gangendiner 
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68. Spoordonkse Watermolen & Schrobbeler 

Deze dag heeft alle ingrediënten voor een ontspannen en gezellige dag uit. In de ochtend gaan we 

naar de Spoordonkse Watermolen. Mooie locatie in de natuur waar u koffie met molencake krijgt 

aangeboden. Daarna volgt nog een rondleiding door de watermolen. Voor de koffietafel rijden naar 

de omgeving van Tilburg. De namiddag staat in teken van Schrobbeler, het Brabantse 

kruidenlikeurtje. De rondleiding door de destilleerderij wordt natuurlijk afgesloten met proeven en 

gezellige live muziek.  

Inclusief:  

• Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 09.00 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats 

in de regio. 

• Geleid bezoek Spoordonkse Watermolen 

• 1 koffie/thee met molencake 

• Koffietafel 

• Geleid bezoek Schrobbeler met proeven 

• 3-Gangendiner 

Alternatieven i.p.v. Spoordonkse Watermolen: 

• Geleid bezoek Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard (incl. 2 koffie met vlaai) 

toeslag € 2,50 

• Geleid bezoek Tropische Vlindertuin Klein Costa Rica in Someren toeslag € 4,50 

Alternatieven i.p.v. Schrobbeler: 

• Geleid bezoek Streekmuseum 8 Zaligheden in Eersel met rondrit gids door omgeving korting 

€ 10,00 

• Geleid bezoek Dierenpark De Oliemeulen (dieren komen naar je toe) korting € 6,00 

• Geleid bezoek Brouwerij La Trappe in Berkel Enschot korting € 4,50 
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69. Eiland Tiengemeten & Rien Poortvlietmuseum 

Prachtig stukje natuur op dit kleine eilandje in Zuid Holland. Na de koffiestop brengt de touringcar u 

naar het pontje. Vanaf het pontje is het circa 100 meter naar het Rien Poortvliet Museum waar u 

mooie collectie schilderwerken en tekeningen van hem kunt bewonderen. Levensechte 

natuuropnames en karakteristieke kabouters. Ook bezoekt u het Landbouwmuseum over de 

mechanisatie van 1920 tot 1955. De vele vrijwilligers van de musea zullen u met alle plezier 

rondleiden. U luncht op eigen gelegenheid. Nadat u meer met pontje naar de vaste wal bent 

gevaren rijden we naar gezellig restaurant voor diner ter afsluiting van deze dag.  

Ook goed uit te voeren door in de ochtend 1 uur later te vertrekken en in avond 1 uur later terug. 

Dan in plaats van 2 koffie met gebak een koffietafel. Toeslag € 6,50. 

Inclusief:  

• Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.00 uur, thuiskomst 20.00 uur vanaf uw opstapplaats 

in de regio. 

• 2 koffie/thee met gebak 

• Pontje retour Tiengemeten 

• Geleid bezoek Rien Poortvliet Museum 

• Geleid bezoek Landbouwmuseum 

• 3-Gangendiner 

Extra’s te boeken: 

• Tocht per huifkar of paardentram over het eiland toeslag prijs op aanvraag (voor kleine 

groepen circa € 15,00 maar grote groepen kan stuk voordeliger) 

• Lunchpakket va € 6,00 en koffietafel va € 12,50 
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70. Baggermuseum & Dordrecht 

In de voormiddag brengt u een uitgebreid bezoek aan het Nationaal Baggermuseum met een 

binnen- en buitendeel. U maakt kennis met heden en verleden van de baggerindustrie. Uniek in de 

wereld. Indien gewenst kunnen ze een aangepaste rondleiding verzorgen voor vrouwen. 

In de koffiezaal van het museum krijgt u een kleine lunch geserveerd (2 belegde broodjes, 1 stuk 

fruit en 1 consumptie). Rond 13.30 uur vertrekken we naar Dordrecht. Leuke kleine stad met 

historisch centrum met prachtige geveltjes. Tot 17.00 uur heeft u hier de tijd om vrij te besteden. 

Inclusief:  

• Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.00 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats 

in de regio. 

• 2 koffie/thee met gebak 

• Geleid bezoek Nationaal Baggermuseum 

• Kleine lunch 

• 3-Gangendiner 

Extra te boeken: 

• Uitgebreidere lunch mogelijkheden in overleg 

• City Tour met elektrisch treintje (1 uur) door Dordrecht toeslag € 7,00 
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71. Leolux, Kalkar & Kleve 

Fijne reis met interessante bedrijfsexcursie in de ochtend bij Leolux in Venlo. Hier zullen de 

deskundige medewerkers u door de fabriek en bezoekerscentrum van de meubelmakerij leiden. 

Het gebouw is heel goed ingericht om bezoekers te ontvangen terwijl u de medewerkers ook echt 

aan het werk ziet. Na de middag rijden we over de grens met Duitsland en hebben we u een 

uitstekende koffietafel voor uw op goede locatie midden in centrum van Kalkar. Hier heeft u ruim 

de tijd om na de lunch ook nog even rond te wandelen. Vervolgens stapt er Nederlandssprekende 

gids op de touringcar en maken we rondrit door omgeving van Kleve met interessante weetjes over 

links van dit gebied met Nederland. 

Inclusief:  

• Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 09.00 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats 

in de regio. 

• 2 koffie/thee met vlaai 

• Excursie Leolux fabriek en bezoekerscentrum Via Creandi in Venlo 

• Uitgebreide koffietafel 

• Rondrit omgeving Kleve met gids op touringcar 

• 3-Gangendiner 

 

Alternatieven i.p.v rondrit met gids: 

• Bezoek Archeologisch Park en Romeins Museum in Xanten toeslag € 4,00 

• Boottocht Rijn vanaf Emmerich toeslag op aanvraag 

• Geleid bezoek Graanbranderij De IJsvogel in Arcen (ander lunchadres) toeslag € 2,50 

• Geleid bezoek Kasteel Keverberg in Kessel (ander lunchadres) toeslag € 3,50 

• Geleid bezoek Missiemuseum in Steyl (ander lunchadres) toeslag € 3,50 

• Geleid bezoek Openluchtmuseum De Locht in Melderslo (ander lunchadres) toeslag € 3,00 

• Bezoek Museum Terug in de Tijd in Horn (ander lunchadres) toeslag € 2,00 

• Rondvaart Maas bij Well of Roermond (ander lunchadres) toeslag va € 5,00 

• Entree Kasteeltuinen in Arcen (ander lunchadres) toeslag op aanvraag 

• Geleid bezoek Hertog Jan Brouwerij in Arcen (ander lunchadres) toeslag € 9,00 
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72. Tapijtmuseum & Bakkerijmuseum 

Deze 2 bestemmingen liggen in Overijssel. Een heel eind rijden maar zeker wel de moeite waard 

om te bezoeken. Onderweg in de touringcar is er voor iedereen koffie/thee met gevulde koek. 

Allereerst brengt u bezoek aan het Tapijtmuseum. Dit levendige museum laat aan de hand van 

een film en demonstraties de geschiedenis van het maken van tapijt zien. Ter afsluiting van dit 

bezoek krijgt u hier een koffietafel met kroket geserveerd. In de middag wacht u in Hattem bij het 

Bakkerijmuseum een humoristische voorstelling met brooddeeg door de bakker. Verder kunt u zelf 

even door het museum en of stadje Hattem wandelen. Wellicht wilt u nog bezoek brengen aan 

Anton Pieck Museum wat ook gevestigd is in Hattem. Rond 16.30 uur vangt de terugreis aan. 

Onderweg ergens op de Veluwe stoppen we voor goed diner. 

Inclusief:  

• Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.00 uur, thuiskomst 21.00 uur vanaf uw opstapplaats 

in de regio. 

• Koffie/thee met koek in touringcar 

• Geleid bezoek Tapijtmuseum 

• Koffietafel met kroket 

• Entree met humoristische voorstelling Bakkerijmuseum 

• 3-Gangendiner 

Alternatief i.p.v. Tapijtmuseum: 

• In de ochtend onderweg stop voor 2 koffie/thee met gebak. Dan een vaartocht over de IJssel 

vanaf Hattem. Duur tocht 2 uur met aan boord koffietafel. Namiddag arrangement 

Bakkerijmuseum en half uur extra vrije tijd in Hattem. Toeslag € 13,00. 

• In de ochtend lange stop in pittoreske Bronkhorst voor 2 koffie/thee met gebak, Dan naar 

Hattem waar u ook gaat lunchen en dan het middagprogramma vervolgt. Toeslag € 5,50. 

• In de ochtend een geleid bezoek aan voormalig zendstation Radio Kootwijk op de Veluwe. 

Bijzondere locatie in Art Deco stijl. Toeslag circa € 11,50. 
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73. Schaapskooi & Kinderdijk 

In de ochtend rijden we naar de naar Schaapskooi Ottoland in Alblasserwaard. Op heenweg stop 

voor koffie met gebak. Afhankelijk van het seizoen rijden we naar de schaapsherder met zijn 

kudde. U krijgt uitleg en een demonstratie schapen drijven. Na de middag staat in teken van 

Unesco Werelderfgoed Kinderdijk. Deze wereldberoemde plek is uniek in Nederland. Die wil je als 

Nederland toch ook gezien hebben. 

Bij Kinderdijk een informatiefilmpje en bezoek aan hulpgemaal en museummolen.  

Inclusief:   

• Vervoer per luxe touringcar.  

Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 20.30 uur vanaf uw opstapplaats in de regio. 

• Bezoek aan de Schaapskooi met excursie kudde, ontvangst met koffie en thee en gebak 

• Lunch 

• Entree hulpgemaal en museummolen en film Kinderdijk 

• 3-Gangen diner 

Alternatieven i.p.v Schaapskooi (evt. programma omdraaien) 

• Boottocht langs de molens van Kinderdijk toeslag € 3,00 tot € 8,50  

• Rondrit paardentram langs molens Kinderdijk toeslag € 9,25  

• Historische modeshow met uitleg over 2000 jaar kleding en evt zelf modeshow lopen toeslag 

€ 3,50 
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74. Land van Strijen & Gorinchem 

Deze dag rijden we via westelijk deel van Noord Brabant, naar plaatsje Strijen in de Hoeksche 

Waard.   Bezoek aan het Smederijmuseum. Tevens bezoeken we de St. Lambertuskerk met een 

prachtig orgel. De geschiedenis van de kerk gaat terug tot in de 13e eeuw. 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. Ook Strijen heeft enorm geleden onder de Watersnoodramp van 1953. 

Aan het einde van de middag rijden we met de touringcar via vestigstadje Gorinchem (of Gorkum) 

weer huiswaarts. U heeft hier circa 1 uur om vrij te besteden. 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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75. Betuwe; bloesemtocht & Oranjestad Buren 

In het voorjaar wanneer de bloesem bloeit zeker de moeite waard om eens een mooie tocht door 

de Betuwe te maken. In de ochtend stop voor koffie met gebak. Bij het restaurant stapt de gids op 

de touringcar voor de rondrit van 1,5 uur. De pannenkoekenlunch wordt geserveerd bij een 

restaurant nabij het water. In de namiddag brengen we u naar Oranjestad Buren. U bezoekt hier 

het gelijknamige museum met een gids. Het museum is gevestigd in het historische raadhuis aan 

de markt en geeft inkijkje in de geschiedenis tussen het stadje en ons Koninklijk Huis. Aansluitend 

nog even tijd om rond te wandelen in dit stadje met ruim 100 rijksmonumenten. De touringcar kan 

niet in centrum van Buren komen dus rekening mee houden dat u klein stukje moet lopen.  

 

Inclusief:  

• Vervoer per luxe touringcar. Vertrek 08.30 uur, thuiskomst 20.00 uur vanaf uw opstapplaats 

in de regio.  

• 2 kopjes koffie met gebak in de ochtend  

• Bloesemtocht onder leiding van een gids  

• Pannenkoekenlunch (1 pannenkoek met 2 ingrediënten en 1 koffie of thee) 

• Entree en gids Museum Buren 

• 3-gangen diner 
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België, Duitsland en Luxemburg 

Onze reizen houden niet op bij onze landsgrenzen; in tegendeel zelfs. Graag brengen wij u naar 

onbekende bestemmingen. In deze brochure richten we ons op dagtochten in Nederland. Onze 

boekingsmedewerkers kunnen u ook vele mooie bestemmingen aanbevelen in onze omringende 

landen zoals België en Duitsland. Maar ook Luxemburg is prima te doen in 1 dag.  

Met alle plezier stellen we een dagtocht voor u op maat samen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleine groep en toch betaalbare dag uit? Combi-groepsreis van TwinTours! 
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Bent met u een (kleiner) gezelschap (tot circa 20 personen)  die samen een groepsreis wil maken, 

dan kunt u zich ook als zodanig bij ons aanmelden. Wellicht dat we overeenkomende reiswensen 

kunnen combineren en dan mooie persoonlijke reizen kunnen samenstellen die daardoor ook 

vaker doorgang kunnen vinden. Zoals gezegd; gedeelde interesses kunnen leiden tot mooie 

busreizen. Ook deze brochure kunt u gebruiken om hier ideeën voor op te doen. 

Flyer Combi-groepsreizen TwinTours 

Exlusieve arrangementen 

Ook voor het regelen van exclusieve, teambuilding en of actieve programma’s bent u bij ons aan 

het goede adres. Wij ontzorgen u vooraf bij het samenstellen van het programma en tijdens de reis 

is de chauffeur tevens uw reisleider zodat iedereen ook echt aan het programma kan deelnemen. 

Wat denkt u van dagje varen op een zeilschip met bemanning? U mag zelf naar wens meehelpen 

of geniet rustig van het uitzicht. Bij voorbeeld in de buurt van het Hollands Diep. Aan boord 

ontbreekt u het aan niets, er wordt voor koffie, hapjes, uitgebreide lunch en drankjes gezorgd. 

Of workshop zandsculpturen maken op het strand? 

Of workshop beeldhouwen, brouwen van bier, sierraden maken, schilderen etc. 

Of Highland Games, vlot bouwen, klimparcours, natuurwandeling met gids, schapen drijven etc. 

De prijzen voor deze programma’s zijn op aanvraag. 

 

Uitjes met kinderen en of familie 

Pretparken en dierentuinen zijn altijd een succes maar er is veel meer: 

Mondo Verde (zoo- atrractie en tuinen gecombineerd) in Landgraaf 

Domein Grotten van Han (grotten en dierenpark) in Han (België) 

Piet Plezier (minigolfbaan- sport en spel- trapkar tochten- escape room) in Oisterwijk  

Euro Space Center (ruimtevaart- techniek) in Transinne (België) 

Labyrinth Drielandenpunt in Vaals 

Landcommanderij Alde Biesen (cultuur en natuur kasteel) in Bilzen (België) 

Sport en spel activiteiten met hapjes en drankjes. 

 

https://twintours.nl/wp-content/uploads/2019/12/190920LR-Flyer-A5-Combi-groepsreizen.pdf

