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DAGTOCHTEN

VOORWOORD
Voor u treft u het dagtochtenboekje aan met suggesties voor een dagje uit met uw groep.
Hartemink Touringcarbedrijf verzorgt met plezier een complete dag uit met uw reisgezelschap.
Samen met u stellen we een programma samen die geheel aan uw wensen voldoen.
Restaurant, entree, gidsen etc. alles kunnen wij voor u regelen. Uw chauffeur, tevens reisleider,
regelt alles op de dag zelf, zodat u alleen hoeft in te stappen en kunt genieten van uw dag uit.
In deze folder treft u heel veel ideeën aan hoe u uw dagtocht of middagtocht kunt invullen.
Uiteraard zijn er veel meer mogelijkheden dan in deze folder staan. Hebt u zelf ideeën of wensen,
kunt u die kenbaar maken om zo de gewenste dag uit samen te kunnen stellen.
U treft bij de dagtochten geen prijzen aan. We maken een offerte op maat, u kunt dus aangeven wel
of geen koffie, wel of geen lunch, wel of geen gids etc.
Hartemink Touringcarbedrijf een goede keus!
Hartemink Touringcarbedrijf is een Keurmerk touringcarbedrijf dat ruim 40 jaar geleden is begonnen
met het verzorgen van busreizen. Met onze touringcars die allen voorzien van uitsluitend groene
milieulabels, mogen wij iedere Europese stad milieuzones inrijden!
Wij rijden al meerdere jaren dagtochten en meerdaagse reizen voor veel verschillende groepen.
Wij zijn aangesloten bij belangrijke instanties & keurmerken zoals KNV/ Keurmerk Touringcar Bedrijf.
Hartemink Touringcarbedrijf beschikt over luxe 50, 60 & 62
persoons touringcars, inclusief toilet en keuken.
Tijdens uw reis verzorgen wij desgewenst ontbijtpakketten.
Minder goed ter been en toch mee met onze busreizen?
Reserveer dan onze speciale liftbus inclusief comfortabele
rolstoellift. Ook voor de mindervalide reizigers is gedacht!
Bent u met meer personen is ook geen enkel probleem;
wij vervoeren 1 tot 1000 passagiers!

Vraag naar de mogelijkheden en neem contact met ons op.
Hartemink Touringcarbedrijf
Kiefteweg 6
7151 HT Eibergen
0545-472010 - touringcar@hartemink.nl
Hartemink Touringcarbedrijf
C. Missetstraat 5a
7005 AA Doetinchem
0314-846086 - touringcar@hartemink.nl
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1. ROTTERDAM
De havenstad Rotterdam is zeker een bezoek waard.
Ook hier vele mogelijkheden om uw dag te vullen.
Hieronder treft u diverse mogelijkheden aan:
- havenrondvaart met rederij Spido door het
indrukwekkende havengebied. Aan boord kunt u
eventueel genieten van koffie en gebak of een
schipperslunch.
- bezoek aan de Euromast met eventueel een lunch in
het restaurant en geniet van de prachtige skyline van
de stad Rotterdam.
- rondleiding SS Rotterdam (met gids of met audiotour). Ontdek de rijke historie, alle weetjes en
bijzondere verhalen uit ruim 40 jaar roemruchte stoomvaartgeschiedenis.
- FutureLand, De Rotterdamse haven is uitgebreid met de modernste Europese toplocatie voor
havenactiviteiten: Maasvlakte 2. Midden in dit havengebied, met uitzicht op de containerterminals
van de toekomst, staat informatiecentrum FutureLand. In dit gratis informatiecentrum over de
aanleg en inrichting van Maasvlakte 2 is van alles te zien, te doen en te leren. FutureLand is geschikt
voor jong en oud. Geniet van het uitzicht op automatische containeroverslag en de grootste
containerschepen ter wereld. Maak een rit in de Futureland Express voor een bijzondere
rondrit door dit havengebied. Of ga aan boord van de Futureland Ferry voor een rondvaart langs de
nieuwe kades en containerterminals op Maasvlakte 2.
- bezoek aan de nieuwe Markthal In de hal bevindt zich de markt met zo’n 100 vers units, circa 15
food shops en diverse restaurants. Wie tussen de marktkramen door loopt en omhoog kijkt, ziet het
kunstwerk ‘Horn of plenty’ (Hoorn des overvloeds) van Arno Coenen en Iris Roskam. Door dit
grootste kunstwerk van Nederland wordt de Markthal ook wel de Nederlandse versie van de
Sixtijnse Kapel genoemd.
Op de terugreis kan er gestopt worden voor een heerlijk diner.

2. ROTTERDAM, RIVIERCRUISE EN EUROMAST
We rijden rechtstreeks naar Rotterdam. Hier aangekomen kunt u inschepen bij de boot van
Rivercruise. Aan boord gaat een gids mee die live vertelt over de imposante skyline en de
verschillende havens. Aan boord kunt u genieten van koffie en gebak. Na weer te hebben aangelegd
kunt u bij het naastgelegen drijvende restaurant de Zwarte Zwaan aanschuiven voor een heerlijke
koffietafel. De Euromast is op loopafstand en dat is wat we na de lunch gaan bezoeken.
Met de panoramalift beleeft u een unieke ervaring tot een hoogte van 185 meter. “De Euroscoop” is
een roterende glazen lift, die u naar maar liefst 185 meter hoogte brengt! Bij helder weer kunt u tot
wel 30 kilometer ver van het uitzicht. Na het bezoek aan de Euromast is er nog even tijd om vrij te
besteden daar of om bijvoorbeeld terug te gaan naar restaurant de Zwarte Zwaan om nog een
consumptie te nuttigen voordat we aan de terugreis naar de Achterhoek beginnen. Uiteraard mag
een afscheidsdiner op de terugreis niet ontbreken.
U kunt ook kiezen om ’s ochtends in het UFO restaurant koffie te drinken. Het UFO restaurant is
werkelijk een attractie van hoog niveau, de groep gaat aan boord, vervolgens met het hele
restaurant omhoog naar 43 meter en draait daar in 90 minuten 2 x 360° rond. Een belevenis met
uitzicht van jewelste ! Kijk uit over de Skyline van Rotterdam, de Euromast en de SS Rotterdam.
Panoramavlucht incl. koffie en gebak in totaal 45 minuten.

3. DEN HAAG EN SCHEVENINGEN
’s Ochtends vertrek vanaf uw opstapplaats richting Den
Haag. Onderweg kan er een stop gemaakt worden voor
een koffiepauze. Den Haag heeft vele mogelijkheden
waar u uit kunt kiezen zoals:
- rondleiding Tweede Kamer en Binnenhof
- bezoek Madurodam
- bezoek Omniversum, Omniversum is een
grootbeeldfilmtheater. De films worden door een
geavanceerde techniek op een enorm koepelscherm
geprojecteerd. De beleving wordt nog eens extra
versterkt door een subliem geluidssysteem. Ronduit
Spectaculair dus!
- stadswandeling o.l.v. een gids
- museumbezoek zoals bijvoorbeeld Panorama Mesdag, Escher in het Paleis, Mauritshuis
’s Middags kunt u uitwaaien op de boulevard en strand van Scheveningen of een bezoek brengen aan
Sea Life. In Sea Life Scheveningen kunt u een duik nemen zonder nat te worden en kom oog in oog
met haaien, otters, zeesterren en nog veel meer leuke dieren.
Op de terugreis kan er gestopt worden voor een heerlijk diner om de dag goed af te sluiten.

4. DELFT
’s Ochtends vertrek vanaf uw opstapplaats richting Delft. Om
de lange rit te onderbreken, maken we onderweg een stop
voor een koffiepauze. Daarna doorreis naar Delft, Royal
Delft, de Porceleyne Fles. Bij de Royal Delft Experience
ontdekt u de complete geschiedenis en het productieproces
van het Delfts aardewerk. Ervaar de schilders’ passie tijdens
een schildersdemonstratie, bewonder het Delfts blauw
museum en wandel door de fabriek waar ambachtslieden
nog volop aan het produceren zijn. Na dit bezoek stapt u
vlakbij de Porceleyne Fles op de rondvaartboot voor een
mooie tocht door Delft. Aan boord kunt u genieten van de “stuurboord”lunch. De middag kunt u
eventueel Delft op eigen gelegenheid verkennen of een bezoek brengen aan bijvoorbeeld de Nieuwe
Kerk en/of de Oude Kerk of het Prinsenhof. Een wandeling o.l.v. een gids is ook mogelijk.
Eind van de middag weer vertrek vanaf Delft richting de Achterhoek. De reis kan onderbroken
worden voor een heerlijk diner.

5. GOUDA
Vertrek vanaf uw opstapplaats rechtstreeks naar Gouda. In het
mooie Gouda fietst iedere ochtend voor 6:00 uur de beroemdste
koekjesbakker van de stad naar zijn werk. De familie Punselie
bakt al stroopkoekjes sinds 1872! U wordt bij Punselie
Koekjesfabriek hartelijk ontvangen met koffie en koekjes. U krijgt
een introductiefilm te zien om vervolgens aan de rondleiding
door de koekjesfabriek te beginnen. Iedereen krijgt een witte jas
aan en dan kunt u het hele productie proces zien. Van
deegmachine, naar gluren in de oven en onbeperkt zelf verse
koekjes proeven van de band. Aansluitend kunt u in Gouda
genieten van een lunch. ’s Middags kunt u een stadswandeling maken o.l.v. een gids incl. een bezoek
aan de St. Janskerk. Of u kunt een bezoek brengen aan de Delfts Blauw Fabriek Montagne vlakbij
Gouda. Hier krijgt u een leuke rondleiding door de fabriek, tevens is er een winkel
Op de terugreis kan er gestopt worden voor een heerlijk diner.

6. KINDERDIJK EN DORDRECHT
Wie kent het niet.. de beroemde molens van
Kinderdijk. Om de lange reis te onderbreken
stoppen we onderweg voor een koffiepauze. Bij
aankomst in Kinderdijk kunt u inschepen om
een rondvaart te maken langs de molens van
Kinderdijk. Na de rondvaart wordt u hartelijk
ontvangen bij restaurant de Klok voor een
koffietafel. Na de lunch vertrekken we naar het
historische stadje Dordrecht. Hier staat een
elektrische trein klaar voor een mooie rondrit
van 1 uur door Dordrecht.
In deze trein kunnen max. 36 pers. (bij grotere groep kan 1 groep eerst Dordrecht in en de andere de
rondrit om vervolgens om te wisselen). De trein rijdt langs alle mooie bezienswaardigheden van de
stad en door de historische binnenstad met meer dan 1000 monumenten. Na de rondrit kan ieder
zijn tijd vrij besteden in de leuke stad. Lekker op een terras wat drinken of slenteren door de mooie
binnenstad.
Tijd om weer terug te reizen naar de Achterhoek na deze mooie dag. Onderweg zal er gestopt
worden voor een heerlijk diner om voldaan weer te arriveren in uw opstapplaats.

7. AMSTERDAM
Een dag naar onze hoofdstad die vele mogelijkheden biedt
voor alle soorten groepen.
Museumbezoek, fietsen o.l.v. gids, stadswandeling, rondvaart
door de grachten, kortom voor ieder wat leuks te doen en te
beleven. Hieronder treft u een aantal ideeën aan:
- Rondvaart door de grachten
- Stadswandeling o.l.v. een gids
- Fietsen o.l.v. een gids
- Bezoek Rijksmuseum
- Bezoek Anne Frank Huis
- Vele andere musea (van Gogh, Hermitage etc.)
- Bezoek Madam Tussauds (wassenbeeldenmuseum)
- Amsterdam Dungeon
- Rondleiding Johan Cruijff Arena
- This is Holland, 5D panoramavlucht over de vele must-sees van Nederland!
Uiteraard kan deze dagtocht uitgebreid worden met koffie en gebak, lunch, diner op terugreis.
Ook is Amsterdam prima te combineren met de Zaanse Schans of een bezoek aan Volendam.

8. SCHIPHOL BEHIND SCENES
’s Ochtends vertrekken we vroeg vanaf uw opstapplaats. Onderweg
maken we een stop voor een koffiepauze om vervolgens door te
rijden naar Schiphol. Altijd al willen weten hoe het achter de
schermen gaat bij onze luchthaven Schiphol? Tijdens deze tour is dat
mogelijk! Met een bus van de luchthaven zelf maakt u een rondrit
langs plekken waar u normaal niet zou komen. Hoe werkt de
brandweer op een vliegveld? Hoe ziet een hangar er van dichtbij uit?
Wat gebeurt er als het sneeuwt? Al deze vragen zullen worden
beantwoord tijdens de Schiphol Experience. Ook krijgt u een kijkje in
de geschiedenis, zo vertellen ze alles over de start van het vliegveld en de eerste vlucht ooit die op de
luchthaven vertrok. Ontdek Schiphol zoals u het nog nooit eerder hebt gezien! Na al deze nieuwe
indrukken rijden we naar Sassenheim om bij restaurant de Oude Tol te genieten van de lunch. Na de
lunch rijden we naar Oegstgeest om een bezoek te brengen aan Corpus. Hier maakt u een
spectaculaire reis door de mens. Begeleid door een audiotour beleeft u in groepen van max. 16 pers.
de reis door de mens. Het is dan net alsof u in uw eigen lichaam loopt. U gaat bij de knie het lichaam
in om er vervolgens bij de hersenen weer uit te komen. Om de langere terugreis te onderbreken,
stoppen we voor een heerlijk diner om deze dag goed af te sluiten.

9. VOLENDAM-MARKEN
Typisch Hollands…Volendam! Bekend om zijn Dijk en zijn
klederdracht en vis.
’s Ochtends op tijd vertrekken richting Volendam. Naar het
voetbalstadion van Volendam om precies te zijn. Voor de
Experience Uniek Volendam, dit is een leuke manier om een
“dagje” Volendam te doen. U wordt ontvangen met koffie met
cake of gebak in de Skybox van Jan Smit, daarna een presentatie
en rondleiding door Jan Smit zelf, tenminste virtueel dan..... in
de Experience ! Hier neemt een rondleider je mee door een erg
leuke en eigentijdse presentatie van de Volendammer cultuur.
Hoe komt het dat Volendammers zo succesvol zijn in muziek, sport en ondernemen.... Het antwoord
op die vraag krijgt de groep op een zeer interactieve en humoristische manier. Vanuit de Skybox en
de Experience is er uitzicht op het veld in het stadion waar de selectie iedere dag traint. Een grote
kans dat je de échte Jan Smit ook nog tegenkomt, want hij zit in het dagelijks bestuur van de
voetbalclub FC Volendam. Anders kunt u altijd nog even op zijn eigen stadionstoel zitten. Na deze
leuke Experience staat er een lunch voor u klaar om daarna richting de Dijk van Volendam te gaan.
Hier kunt u de tijd vrij besteden. Einde van de middag (ca. 15.45 uur) gaat u aan boord van de
Marken Express die u naar Marken vaart. De touringcar staat in Marken weer voor u klaar om
vervolgens aan de terugreis te beginnen. De dag kan worden afgesloten met een heerlijk diner op de
terugreis.

10. ZAANSE SCHANS
’s Ochtends vertrekken we op tijd uit uw opstapplaats. We
rijden richting Zaanse Schans. De lange reis onderbreken
we met een koffiepauze. Na de koffie en gebak vervolgen
we de reis naar de Zaanse Schans. Ontdek meer over het
leven en werken in de Zaanstreek bij het Zaans Museum.
Maak kennis met de meisjes van Verkade, die de lekkerste
biscuits bakken en de mooiste bonbons verpakten. U krijgt
een rondleiding o.l.v. een gids door het Zaans Museum. Na
dit museumbezoek gaan we te voet naar restaurant de
Kraai waar u aan kunt schuiven voor de lunch. Na de lunch kan ieder op eigen gelegenheid de Zaanse
Schans ontdekken. Aan het einde van de middag stapt u weer in de touringcar voor de terugreis naar
de Achterhoek. Onderweg zal er een stop gemaakt worden voor een heerlijk diner om de dag goed af
te sluiten.

11. ZEESLUIS IJMUIDEN (SHIP)

Een bijzonder dagje uit. Een bezoek aan de grootste zeesluis ter wereld. SHIP stat voor Sluis Haven
Informatie Punt en is speciaal aangelegd om vanaf de bovenste etage (of bij mooi weer op het dak)
een prachtig uitzicht te hebben op deze sluis. Tijdens de excursie door gedreven gidsen met films,
beelden en maquettes komt u alles te weten over de bouw van deze sluis.
Vanwege de afstand zal het ’s ochtends op tijd vertrekken zijn. De reis zullen we onderbreken met
een koffiestop. De rondleiding/excursie bij SHIP duurt ca. 75 minuten. Aansluitend kunt u genieten
van een lunch. De rondvaartboot zal aanleggen bij de steiger van SHIP om vanaf daar een
spectaculaire rondvaart te maken langs de gigantische zeeschepen en het windmolenpark bij
Egmond. U kunt er ook voor kiezen om ’s middags naar de Bazaar in Beverwijk te gaan om lekker te
shoppen (De Bazaar is niet alle dagen geopend). Na een dag vol interessante bezienswaardigheden
en impressies, rijden we terug richting de Achterhoek. Op de terugreis kan een afsluitend diner
natuurlijk niet ontbreken.

12. FLEVOTIN EN YAKULT
Vertrek vanaf uw opstapplaats naar Zeewolde. Hier is de
ambachtelijke tingieterij Flevotin gevestigd.
U wordt ontvangen met koffie of thee met cake. U krijgt een
korte uitleg over het familiebedrijf en de historie van tin.
Aansluitend een rondleiding door het atelier en
demonstraties. Na de rondleiding en demonstraties kunt u
nog vragen stellen en een bezoek brengen aan het gezellig
winkeltje. Daarna staat er een lunch voor u klaar om
vervolgens in te stappen in de touringcar om naar Almere te
rijden. We rijden naar de fabriek van Yakult, waat het
gezonde zuiveldrankje gemaakt wordt. U wordt ontvangen in
de Yakult Lounge met koffie of thee (u mag zelf iets van cake of koeken meenemen voor bij de
koffie). Hier krijgt u een lezing over het product- en het bedrijf om vervolgens een rondleiding langs
het productieproces te maken. U ziet de flesjes gemaakt worden, voorbij vliegen, het vullen, het
verpakken, het laboratorium, de bewegende robotarmen….uniek om een keer in het echt te zien.
Uiteraard kunt u de Yakult ook proeven. De terugreis naar de Achterhoek kan eventueel gestopt
worden voor een diner om deze dag goed af te sluiten.

13. BATAVIAWERF EN AVIODROME
De te bezoeken musea in Flevoland. We rijden vanaf uw
opstapplaats richting Lelystad. Onderweg kunnen we
een stop maken voor een koffiepauze. Bezoek aan de
werf begint met een leuke film over De Batavia en haar
bouw, dan volgt een rondleiding over de werf met alle
ambachten demonstraties en een uitleg bij de open
constructie van het V.O.C. schip De Zeven Provincien.
Na dit indrukwekkende bezoek rijden we naar het
Aviodrome in Lelystad. Er staat een lunch voor u klaar,
want met een lege maag kunt u niet “vliegen”. Ontdek
op eigen gelegenheid of o.l.v. een gids de geschiedenis
van de luchtvaart. Bekijk o.a historische toestellen en
een boeing. Daarna kunt u nog een consumptie nuttigen om vervolgens aan de terugreis te
beginnen. De dag kunt u afsluiten met een heerlijk diner op de terugreis.

14. SCHOKLAND EN ORCHIDEEENHOEVE
Schokland, een klein eilandje, vlakbij Urk waar je vrijwel alles nog
kunt zien, het dorpje, het haventje, het kerkje. Het steekt nog
boven het land uit en alles is er bewaard, het is tegenwoordig zelfs
Unesco Werelderfgoed. We rijden rechtstreeks naar Schokland
waar u wordt ontvangen met koffie en gebak.
Daarna rondleiding museum, kerk en bekijkt u de film over
Schokland. Dan per touringcar naar Luttelgeest naar de
Orchideeenhoeve. U kunt eerst aan tafel voor een heerlijke lunch
om vervolgens al het mooie van de Orchideeenhoeve te zien. Hier
vind u orchideeën en vlinders, meer dan 3000 soorten. Maar er is
nog veel meer! Zo zijn er in de Vlinder Vallei tropische vogels, reptielen en vijvers met kleurige
Koikarpers. De tropische tuin, ‘een nagebootst stukje oerwoud’, huisvest duizenden wilde
natuursoorten orchideeën. De Maleisische tuin is de grootste, een tuin van 2.000 m². Een 18 meter
lange brug verbindt hier de paalwoningen met elkaar. Sinds 2015 is ook de 'Zwevende Bloementuin'.
Aan het einde kunt u in het restaurant nog een consumptie nuttigen om vervolgens aan de terugreis
te beginnen. Op de terugreis kan er gestopt worden voor een diner om de dag lekker af te sluiten.

15. WINDMOLEN BELEVINGSCENTRUM “11BEAUFORT” EN RONDVAART URK
Vanaf uw opstapplaats rijden we richting “de Polder”. Bij de
familie Renne wordt u ontvangen met koffie en huisgemaakt
appelgebak. Bij Urk staan de grootste windmolens van
Europa, hier kun je normaal gesproken niet komen, maar de
familie Renne kan dat wel! U gaat met de gids in de touringcar
voor een unieke tocht langs de draaiende molens, waarbij u
de megagrote wieken, van dichtbij kunt zien. Hier staan 86
windmolens waarvan 38 op land en 48 op water, iedere
windmolen is ca. 200 meter hoog. Hoor het geluid, zie de
molens van dichtbij en beleef de Noordoostpolder. Bij
terugkomst kunt u een bezoek brengen aan het
belevingscentrum met film, windkracht experience, interactieve presentaties, fietsen met tegenwind
en heel veel leuke informatie. “Wind” maakt hongerig dus er staat een heerlijke streeklunch voor u
klaar. Daarna nemen we afscheid van de familie Renne om vervolgens naar Urk te rijden om daar in
te schepen voor een rondvaart over het IJsselmeer. Bij terugkomst kunt u eventueel nog tijd vrij
besteden in Urk of beginnen aan de terugreis naar de Achterhoek. Deze dag kan afgesloten worden
met een lekker diner op de terugreis.

16. FLEVOTIN EN RONDVAART VELUWEMEER MET BEZOEK ELBURG
Vertrek vanaf uw opstapplaats
rechtstreeks richting Zeewolde. Bij
Flevotin wordt u hartelijk ontvangen met
koffie en gebak. Tijdens de koffie krijgt u
een uitleg over de tingieterij om
aansluitend een rondleiding met
demonstraties te krijgen door dit
ambachtelijke familiebedrijf. Tijdens de
demonstraties wordt het hele
productieproces doorlopen. Uiteraard is
er aan het einde nog gelegenheid om
het winkeltje te bezoeken met allemaal
tinnen artikelen. U neemt weer plaats in
de touringcar en deze brengt u naar
Elburg, waar u in kunt schepen bij rederij
Randmeer voor een rondvaart van 100
minuten over het Veluwemeer met aan boord een lunch. Bij terugkomst is er nog gelegenheid om in
het leuke pittoreske plaatsje Elburg rond te wandelen. Aan het einde van de middag is het dan weer
tijd om richting de Achterhoek te gaan. Deze dag kunt u nog leuk afsluiten met een diner op de
terugreis.
Alternatief:
Na de rondvaart kan er ook een bezoek gebracht worden aan de bakkersmolen van Schuld.
Bakkerij, chocolaterie kleine ijsfabriek,lunchroom en bakkersmolen. Alles onder 1 dank aan de rand
van Elburg. U krijgt een film te zien over de molen. Na de film neemt de molenaar een camera mee
en klimt de molen in. De groep kan dit “live” volgen op het scherm en neemt zo virtueel een kijkje in
de molen zonder steile trappen te beklimmen. Na afloop kunt u genieten van heerlijk ambachtelijk
ijs.
Of u kunt een bezoek brengen aan Zandverhalen.nl in Elburg. Hier is de grootste overdekte
zandsculpturen attractie van Europa gebouwd met als thema Bijbelse Zandverhalen. Met zo’n 4000
m3 zand, tientallen sluisdeuren, 1000 jaren oude olijfbomen, beeldhouwwerken en botters, wandelt
u langs de mooie sculpturen. Ook is er hier gelegenheid om na afloop nog een drankje te nuttigen
voordat u weer in de touringcar stapt.

17. ALMERE JUNGLE EN PALING EXPERIENCE HARDERWIJK
Dit is een unieke bestemming en nog niet veel ontdekt! Almere Jungle is een overdekte dierentuin
waar 135 mensen werken met een verstandelijke beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt, ze
zetten zich met hart en ziel in om hier iets leuks van te maken en dat lukt ze echt geweldig !
De sfeer is hartverwarmend en er is een Jungle café met een groot terras, alles onder 1 dak en
verwarmd. U wordt ontvangen met
koffie en gebak. U kunt vooraf kiezen of
u een rondleiding wilt met een
dierverzorgen en in 1 uur een
“wereldreis”maakt. De
rolstoelvriendelijke rondleiding gaat
ook o.a. langs de dieren opvang en
bijzonder planten en ook een kijkje
achter de schermen. Indien de groep
iets minder mobiel is er kan er ook
gekozen worden voor een Jungle Voel
en Beleef presentatie in het Jungle café
door Coen the Racoon. Hierbij worden
de dieren naar het Jungle café gehaald
en hoeft de groep niet de hele jungle
door voor een rondleiding. Van een
stekelvarken die langs je loopt tot slangen en zelfs dieren die nog niet zichtbaar zijn voor bezoekers.
De presentatie wordt dan gedaan door Coen the Racoon, een soort Freek Vonk type die met verve en
enthousiasme over dieren kan vertellen. Daarna kan er zelf worden rondgelopen. Bij mooi weer is er
ook een buitendeel. Als afsluiting hier kunt u nog aanschuiven voor een heerlijke koffietafel.
We laten alle the Jungle achter ons om naar een typisch Hollandse bestemming te gaan.
De Paling Experience in Harderwijk! Hier krijgt u een uniek kijkje achter de schermen in een
ambachtelijke palingrokerij, er is een palingmuseum en een film over de palingvangst. Uiteraard een
demonstratie paling fileren en natuurlijk mag iedereen paling proeven. Na afloop kunt u eventueel in
de visspeciaalzaak gerookte paling kopen of andere vislekkernijen (keuze uit 100 soorten vis en
lekkernijen). U kunt hier ook nog een consumptie nuttigen voordat we terug gaan rijden richting de
Achterhoek. De terugreis kan onderbroken worden voor een diner om de dag goed en lekker af te
sluiten.

18. PLUIMVEEMUSEUM EN OUDE AMBACHTEN- EN SPEELGOEDMUSEUM
Vertrek vanaf uw opstapplaats naar Barneveld. Hier is het
Pluimveemuseum gevestigd. U wordt ontvangen met koffie en
appelgebak. Vervolgens gaat u o.l.v. een gids het museum
bezoeken waar de geschiedenis van kip en ei op boeiende wijze
wordt getoond. Hier maakt u een reis door de tijd van de
Nederlandse pluimveehouderij. Bekijk een antieke broedmachine
die nog in bedrijf is en volg een kuikentje als het uit het ei komt. In
de hoendertuin tonen meer dan 20 Oudhollandse rassen hun
mooiste kleuren. In het authentieke veilinglokaal kunt u meedoen
aan een veiling. Door met een druk op de knop de veilingklok zelf
op het juiste moment stil te zetten wordt u de eigenaar van een leuk aandenken, een doosje
Barneveldse eieren of een flesje advocaat. Na dit leuke bezoek gaan we per touringcar naar
Terschuur (vlakbij Barneveld). Bij het museum staat een heerlijke lunch voor u klaar. Daarna kunt u
op eigen gelegenheid dit museum bezichtigen. U zult uw ogen uitkijken met wat u hier allemaal ziet!
In totaal zijn er 150 verschillende ambachten te zien! Zo hebben bijvoorbeeld de groenteboer, de
DAF garage, de metselaar, de bontwinkel, de jeneverstokerij, de sportwinkel, de behanger, de
kunstschilder, de botenwerf, de dameskapper, de zilversmid, de pruikenmaker, de PTT, de
mijnwerkers, de hoedenmaker en nog meer ambachten hun eigen hoekje. Na de bezichtiging kunt u
nog een consumptie nuttigen in het restaurant. Na zoveel nostalgie gezien te hebben, stappen we
vervolgens weer in de touringcar voor de terugreis naar uw opstapplaats. Sluit de dag eventueel nog
af met een heerlijk diner.

19. BAKKERIJMUSEUM HET WARME LAND EN RONDVAART HATTEM
’s Ochtends vertrek vanaf uw opstapplaats naar Hattem op de
Veluwe. Hier gaat u een bezoek brengen aan bakkerijmuseum
Het Warme Land. Bij aankomst staat de koffie met een
reuzenkrakeling voor u klaar. U krijgt een introductie om
vervolgens naar de bakdemonstratie te gaan kijken. Deze
unieke bakdemonstratie vindt plaats in het sfeervolle
museumtheater. U luistert naar een verhaal vol humor en
historie over het boeiende ambacht van de bakker en kijkt
hoe de bakker zijn verhaal kracht bijzet door de mooiste
broodfiguren te vervaardigen. Na de demonstratie kunt u op
eigen gelegenheid nog de rest van het museum bezichtigen.
U wandelt door de smakelijke geschiedenis van brood en banket, ondergebracht in 2 voormalige
stadsboerderijen uit de middeleeuwen, een stalhouderij en een ondergronds kelder labyrint!
Vanaf het museum lopen we naar het lunchadres (ca. 300 meter) waar bij het Panorama Paviljoen
van Vadesto een heerlijke lunch voor u klaar staat. Na de lunch scheept u in om een natuurboottocht
te gaan maken van 1 uur. In de half open boot kunt u de natuur goed beleven. De tocht gaat langs de
IJsseluiterwaarden. De schipper vertelt leuke dingen over de natuur, historie en cultuur met grote
kans ijsvogels te zien of soms zelfs een bever of schildpad. Bij terugkomst kunt u nog een drankje
nuttigen bij het paviljoen om vervolgens te beginnen aan de terugreis. Deze dag kan afgesloten
worden met een diner op de terugreis.

20. ADVOCAAT EN ZANDSCULPTUREN
We rijden rechtstreeks naar Voorthuizen op de Veluwe. Hier
woont Boer Gijs die van alles verzint en verzameld op zijn
boerderij 't Westdorp. Hij heeft een verzameling spullen uit
grootmoeders tijd, een moestuin, een kruidenierswinkeltje en
is erg creatief. U wordt ontvangen met koffie en thee met
huisgemaakt appelgebak. Daarna wordt er een leerzame
demonstratie advocaat maken gegeven in de nostalgisch
verbouwde koeienschuur. Uiteraard mag er na afloop
geproefd worden van deze lekkere advocaat. Ook kunt u nog
een kijkje nemen in het nostalgisch ingerichte
kruidenierswinkeltje. De luxe lunch staat vervolgens voor u klaar. We zwaaien boer Gijs en zijn
familie gedag om naar Garderen te rijden. Hier brengt u een bezoek aan het Veluws
Zandsculpturenfestijn. U kunt op eigen gelegenheid de mooie zandsculpturen bezichtigen. Er is hier
ook de mogelijkheid om nog een consumptie te nuttigen voordat we aan de terugreis beginnen naar
de Achterhoek. Sluit de dag gezellig af met een heerlijk diner.

21. RONDRIT VELUWE EN VLINDERTUIN
Vanuit uw opstapplaats rijden we rechtstreeks naar het plaatsje
Harskamp waar partycentrum de Molen is gevestigd. U wordt
hartelijk ontvangen met koffie en gebak. Daarna staat er een gids
klaar die met u in de touringcar meegaat voor een mooie rondrit
van 1,5 uur over de Veluwe.
Bij terugkomst kunt u aanschuiven voor een heerlijke koffietafel.
Met goed gevulde magen gaan we iets verderop in het plaatsje
Harskamp, namelijk naar de Passiflorahoeve. Dit is de meest
uitgebreide vlindertuin ter wereld. Het is de grootste
vlinderkwekerij, nergens worden zoveel verschillende soorten
gekweekt. In de botanische tuin zijn wel meer dan 150 soorten
vlinders te zien. Er zijn 5 verschillende vlindertuinen. U kunt hier zelf zien hoe tropische vlinders
worden gekweekt van eitje, rups, pop tot een prachtige kleurige vlinder. In het restaurant kunt u nog
een consumptie nuttigen. Vervolgens aanvang terugreis. U kunt de dag afsluiten met een diner op de
terugreis.

22. VELUWSE SAFARI TOCHT EN NEDERLANDS TEGELMUSEUM OTTERLO
De Veluwe, de groene long van Nederland. Vandaag rijden we naar Otterlo waar midden in het
Veluwse dorp Otterlo restaurant de Waldhoorn is. U wordt hier vriendelijk ontvangen met koffie en
gebak. Daarna komt de Veluwe Safari Express
voorrijden (1 wagen voor 35 pers. en 1 wagen voor 25
pers.). Stap in en maak een mooie tocht van ca. 12 km
door het bekende gebied de Planken Wambuis en de
Mossel. Het leefgebied van vele wilde paarden en
Schotse Hooglanders. Deze tocht duurt ca. 1 uur. U
kunt ook kiezen voor een rondrit per touringcar met
aan boord boswachtersvrouw Truida die u meeneemt
en uitgebreid vertelt over de mooie omgeving. Deze
rondrit duurt ook 1 uur.
Bij terugkomst kunt u plaats nemen aan de gedekte
tafels voor een heerlijke koffietafel.
Vanaf het restaurant lopen (ca. 500 meter) naar het Nederlands Tegelmuseum. Dit museum toont de
grootste collectie Nederlandse wandtegels en tegeltableaus vanaf de late Middeleeuwen tot
hedendaagse keramiek. Er zal een film worden getoond en aansluitend een rondleiding o.l.v. een
gids. Na afloop kunt u in de koffiekamer nog een consumptie nuttigen.
Daarna is het tijd om weer in de touringcar te stappen. De chauffeur zal via een toeristische route
richting uw dineradres rijden.

23. CHOCOLADE EN CACTUSSEN
Vertrek vanaf uw opstapplaats via een mooie toeristische
route naar Vorden. In het mooie monumentale
stationsgebouw is Chocolade-en Koffiehuis Magdalena
gevestigd (vanaf medio maart 2020). Hier maken Michael en
Magdaleen met hun team chocolade, arretjescake en
schenken ze koffie. U wordt hartelijk ontvangen met koffie en
gebak. Een film wordt getoond en vervolgens is er een
demonstratie chocolade maken inclusief proeven tijdens de
demonstratie. Aansluitend is er gelegenheid om de winkel te
bezoeken. Daarna kunt u hier aanschuiven voor een heerlijke lunch met streekproducten. De
touringcar staat weer voor u klaar om via een mooie route naar Ruurlo te rijden. Proef het ware
Wilde Westen bij de CactusOase. Kuier over de -rolstoeltoegankelijke- paden langs duizenden,
verschillende soorten, bijzondere en kleurrijke cactussen e.a. planten, zoals de “Vishaakcactus” en de
“Hottentottenbilletjes”. Onderweg belandt u ineens in Grootmoeders Tijd door een doorsnede van
een historische boerderij, ambachtelijke schoenmaker en het Nostalgiehuis. Overal staan zitjes waar
u kunt genieten van het uitzicht en waar u kunt luisteren naar de zingende en kletsende vogels.
Annie Cactus heet u van harte welkom om vervolgens op eigen gelegenheid rond te wandelen. Aan
het einde kunt u nog een consumptie nuttigen in het restaurant. Op de terugweg kan er eventueel
nog gestopt worden voor een diner.

24. RONDVAART OVER DE WAAL EN RONDRIT OOIJPOLDER
We rijden rechtstreeks naar Nijmegen (indien de tijd het
toelaat via een mooie route). Op de Waalkade kunt u
inschepen voor een 1 uur durende rondvaart over de drukst
bevaren waterwegen van Europa. Aan boord kunt u genieten
van koffie en appelgebak en genieten van het schitterende
uitzicht over Nijmegen. Terug op de kade stapt u in de
touringcar die u naar Millingen aan de Rijn brengt. Bij koffie en
eethuis de Gelderse Poort staat een heerlijke lunch op u te
wachten. Na de lunch kunt u instappen in het “Zonnetreintje”.
Deze trein rijdt geheel op zonne-energie. U maakt een mooie
rondrit door de Ooijpolder en de Duffelt. Tijdens de rit is er een gids aanwezig die alles kan vertellen
over de omgeving, nu en het verleden. Bij terugkomst kunt u nog even nagenieten met een drankje
op het riante terras van de Gelderse Poort. De dag kunt u eventueel ook afsluiten bij de Gelderse
Poort met een diner (of op de terugreis).

25. NATIONAAL BEVRIJDINGSMUSEUM 1944-1945 EN REICHSWALD EN KLEVE
Gelegen op één van de mooiste en historische plekken van Nederland,
tussen heuvels en bossen, ligt het Nationaal Bevrijdingsmuseum 19441945 in Groesbeek. De chauffeur kan aanrijden via de prachtige
“Zevenheuvelenroute”. In het museum beleeft uw groep middels
interactieve presentaties, diorama's, modellen, originele films,
geluidsfragmenten en zelfs geuren, de strijd, de bevrijding en de
wederopbouw van Europa. De uiteenlopende presentatietechnieken
maken dit zeker geen statisch museum, men heeft ook een perfecte
rondleidings-"carrousel"-techniek voor grotere groepen in 60 tot 90
minuten. U wordt ontvangen met koffie en feestelijk bevrijdingsgebak
in het museumcafe met panoramisch uitzicht. Aansluitend een introductiefilm en uitleg om
vervolgens op eigen gelegenheid het museum te bekijken (u kunt ook een gids bestellen voor een
rondleiding). Daarna stapt u in de touringcar om naar Millingen aan de Rijn te rijden waar bij
restaurant Millings Centrum een heerlijke koffietafel klaar staat. Na de koffietafel stappen we in de
bus samen met een gids voor een mooie rondrit door het Reichswald richting Kleve. Een stad met
een rijke historie: de Zwanenburcht als symbool van de grootste stad uit de regio met de
Zwanentoren, die al van verre te zien is en de baroktuinen met het Amphitheater. De gids vertelt u
van alles over de historie en de mooie omgeving. Terug bij restaurant Milings Centrum kunt u nog
een consumptie nuttigen om daarna te beginnen aan de terugreis. De dag kan eventueel worden
afgesloten met een diner.

26. BREIERIJ EN TINGIETERIJ (BETUWE)
We rijden rechtstreeks naar het plaatsje Beneden-Leeuwen,
waar de Breierij is gevestigd. Een bezoek aan de Breierij
begint met een leuke introductie en een kopje koffie met
gebak, waarna liefhebbers uit de groep op een professionele
"catwalk" voor één keer zelf mannequin mogen zijn in een
heuse modeshow voorzien van licht, muziek en leuke
toelichting. De Breierij laat uw groep vervolgens
kennismaken met de geschiedenis van de breimachine en
alle mogelijkheden van de moderne techniek van
tegenwoordig in een uiterst interessante rondleiding door
de fabriek. Aansluitend is er ook nog gelegenheid om in de showroom rond te kijken, hier hangen
natuurlijk de nieuwste modellen en kleuren van dit moment voor scherpe fabrieksprijzen. Na dit
leuke bezoek rijden we naar Appeltern waar een heerlijke koffietafel voor u klaar staat bij Moeke
Mooren. Na de lunch vertrekt de touringcar richting Alphen aan de Maas. Hier brengen we een
bezoek aan Tingieterij ’t Oude Ambacht. Hier krijgt u een uitleg en demonstratie. Deze is zeer
informatief en machtig interessant om te beleven. De tingieterij is beroemd om een grote variëteit
aan producten waaronder de schaal voor de landskampioen voetballen in de eredivisie de “Johan
Cruijff Trofee”. En het einde staat er een kopje koffie met cake voor u klaar om vervolgens aan de
terugreis te beginnen. De dag kan worden afgesloten met een heerlijk diner.

27. AALSHOF EIEREN EN ADVOCAAT EN BEZOEK PAARDENMELKERIJ
Vanuit uw opstapplaats rijden we rechtstreeks naar Haps. Op
het landhuis De Aalshof in het kleine Brabantse plaatsje Haps
staat alles in het teken van ....eieren. In de gezellige
ontvangstruimte wordt u ontvangen met koffie en
zelfgemaakte appeltaart en door eigenaresse Conny op de
hoogte gebracht van allerlei interessante kip- en eiweetjes. Er
volgt een proeverij van diverse soorten advocaat. De
scharrelkippen op het landgoed zijn gehuisvest in verrijdbare
kippenkooien en wandelen zelf naar buiten. Van de eieren
worden allerlei producten gemaakt; zoals pasta's en allerlei
heerlijke soorten advocaat. Er mag vrij gewandeld worden door de prachtig aangelegde tuin. Vergeet
vooral niet om een bezoek te brengen aan de streekwinkel met o.a. heerlijk eigen gemaakte
producten. Als afsluiting aan het bezoek bij de Aalshof staat er nog een heerlijke lunch voor u klaar
om vervolgens naar het plaatsje Zeeland te rijden. Aan de rand van het Brabantse dorpje Zeeland ligt
Orchid's Paardenmelkerij. Hier lopen 280 dieren in kuddes vrij rond, waarvan een groot aantal
veulentjes. Deze worden het hele jaar door geboren. Sinds 1989 worden op Orchid’s
Paardenmelkerij veulentjes geboren en de merries gemolken en daarmee is zij de eerste en grootste
paardenmelkerij in Nederland. U krijgt een interessante film te zien waarin o.a. het melken van de
paarden en een geboorte te zien is. Na verdere persoonlijke uitleg volgt een rondleiding over het
bedrijf. Ter afsluiting krijgt u een lekker glaasje paardenmelk aangeboden. Op de terugreis naar de
Achterhoek kan er eventueel gestopt worden voor een diner om de dag smaakvol af te sluiten.

28. DAGJE ’S-HERTOGENBOSCH
We rijden rechtstreeks naar Den Bosch. Wie kent de “bossche
bol” niet. Het water loopt al in de mond. Dit is dan ook waar we
de dag mee gaan beginnen bij restaurant de Bossche Kelders.
Koffie en een bossche bol. Na de koffie stapt u in een open
fluisterbootje (max. 16 pers. per boot) om een rondvaart over de
Binnendieze. Deze tocht laat u alle facetten van de boeiende
Binnendieze zien. Varend door de smalle waterlopen komt u
langs en onder de mooiste plekjes in het historische
stadscentrum van ‘s-Hertogenbosch. Na deze leuke vaartocht
staat bij restaurant de Bossche Kelders een lunch voor u klaar. ’s Middags kunt u o.l.v. een gids een
stadswandeling maken. Na de stadswandeling is er nog even tijd om op eigen gelegenheid de stad te
bezichtigen of de St. Janskathedraal te bezoeken of gewoon lekker plaatsnemen op een terrasje.
Vervolgens beginnen we aan de terugreis. De dag kan worden afgesloten met een heerlijk diner.
I.p.v. een stadswandeling kunt u ook een rondrit o.l.v. een gids maken door Den Bosch en
natuurgebied de Meijerij.

29. KAMELENMELKERIJ EN LOONSE EN DRUNENSE DUINEN
Vanaf uw opstapplaats rijden we rechtstreeks naar Berlicum.
Bij kamelenmelkerij Smits wordt u ontvangen met koffie en
cake (of Bossche bol). U krijgt een uitgebreide presentatie
over de kamelen en aansluitend een rondleiding over het
bedrijf en in de stallen. Uiteraard is er ook gelegenheid om de
kamelenmelk te proeven. Dan stappen we in de touringcar om
vervolgens een klein uurtje te moeten rijden naar het plaatsje
de Moer. Bij restaurant ’t Maoske staat bij aankomst een
heerlijke koffietafel klaar. Inmiddels is bij het restaurant de
Duinexpress komen voorrijden. U neemt plaats in de (verwarmde) wagons en gaat u genieten van
een mooi tocht over de Loonse en Drunenese Duinen en rondom landgoed Huis ter Heide. Onderweg
wordt er via de intercom verteld over het gebied.. De Duinexpres biedt plaats aan 52 personen
verdeeld over 2 wagons. Het heeft een lage en gemakkelijke instap en comfortabele stoelen. Een
complete rondrit duurt ongeveer 2 uur. Bij terugkomst bij restaurant ’t Maoske kunt u nog een
consumptie nuttigen om vervolgens weer plaats te nemen in de touringcar voor de terugreis naar de
Achterhoek. Onderweg zal er nog gestopt worden voor een heerlijk diner om de dag goed af te
sluiten.

30. RONDVAART IN EN OM DEN BOSCH EN MUSEUM SOETH EN VERMAECK
We rijden rechtstreeks naar Den Bosch waar u inscheept
bij rederij Wolthuis. Rederij Wolthuis doet leuke
rondvaarten in en om Den Bosch, door oude stukken van
de stad en over de vestingrivieren. Allemaal met
“live”uitleg door de schipper aan boord. Tijdens de
rondvaart kunt u genieten van koffie en een bossche bol.
Na de rondvaart neemt u weer plaats in de touringcar en
rijden we door naar Hilvarenbeek waar het Museum
Soeth en Vermaeck is. U wordt ontvangen met een
lekkere lunch. En dan begint het feest! Zo’n leuk
museum heeft u nog nooit bezocht. Beleef de kermis van
1920 met o.a. de kermisbioscoop, waarzegger, het Rad van Fortuin, Kop van Jut, ballengooien en een
heuse schiettent. Maar ook is er voor iedereen een suikerspin, poffertjes en alles wat erbij hoort.
Als bezoeker hoef je echter niet te lopen, je kunt gewoon lekker blijven zitten. Er is uitleg door een
'Boniseur' in origineel kostuum aan de hand van het rad van fortuin. Daarmee worden bezoekers
uitgeloot die dingen mogen gaan doen op de kermis zoals schieten in de schiettent, naar de
waarzegger of ballen gooien. De rest van de groep mag aanmoedigen, klappen en juichen! Lachen
gieren brullen! Op tafel staan popcorn, heerlijke gebrande pinda’s. In de pauze wordt iedereen
verwend met poffertjes en een drankje en is er gelegenheid om op het grootste theaterorgel van de
wereld een dansje te doen. Kortom een gezellig boel! Na al dit vertier is het weer tijd om in te
stappen om naar de Achterhoek terug te rijden. De dag wordt afgesloten met een heerlijk diner op
de terugreis.

31. KLOOSTERBEZOEK EN MUSEUM KLOK EN PEEL
Rechtstreeks rijden we vanaf uw opstapplaats naar het plaatsje
Aarle-Rixtel in Brabant. Bij de Brabantse Kluis wordt u
ontvangen met koffie en gebak. Een Klooster noemen ze in
Brabant ook wel een kluis, vandaar de naam. Want de
Brabantse Kluis is een geweldige herberg met boerderij die
hoort bij het naastgelegen klooster. Na de koffie zal zuster
Madeleine van het naastgelegen klooster (Missieklooster Heilig
Bloed) een presentatie geven. Tijdens deze presentatie vertelt
zij op enthousiaste en vermakelijke wijze graag over de
oorsprong van de congregatie, het ontstaan van het klooster,
het kloosterleven en de missiewerken die zij verrichten. De presentatie wordt ondersteund met
diverse foto’s welke worden getoond. Na de presentatie kunt u op eigen gelegenheid een bezoek
brengen aan de kloostertuin en de Maria-grot. Ook kunt u de stallen aan doen van de bijbehorende
boerderij. Aansluitend kunt u aanschuiven voor een lekkere lunch.
De touringcar brengt u vervolgens naar Museum Klok en Peel in Asten. Dit zijn 2 museums onder 1
dak. In de klokkencollectie krijgt u een superleuke rondleiding waarbij u zelf ook de klokken mag
luiden, op het carillon kan spelen en de werking van de meest bijzondere uurwerken kunt ontdekken,
zoals klokken die geheel op water werken. Na de rondleiding kunt u op eigen gelegenheid zelf de
natuurcollectie, film en tuin bekijken. Alle indrukken nog op u in laten werkend, rijden we weer terug
naar uw opstapplaats. De dag kan afgesloten worden met een heerlijk diner op de terugreis.

32. ASPERGES, CHAMPIGNONS EN BIER
Vertrek vanaf uw opstapplaats. Onderweg kunnen we een
stop maken voor koffie en gebak om vervolgens door te
rijden naar Melderslo waar museum de Locht gevestigd is.
Dit gezellige museum is gehuisvest in een prachtig
gerestaureerde boerderij wat het gevoel geeft alsof je
tijdelijk even in de vorige eeuw rondloopt. Er is van alles
te zien bij De Locht, natuurlijk hoe er in Noord-Limburg
asperges en champignons verbouwd werden, met oude
landbouwvoertuigen, werktuigen en een volledig
ingerichte boerderij uit de vorige eeuw. Maar daarnaast
gaat het museum ook over de moderne tijd:
champignons, asperges en glastuinbouw in een moderne productie. Je wordt ontvangen door
vrijwilligers, door mensen die houden van dit museum en die er graag zijn. U kunt ook een gids
reserveren voor een rondleiding of het museum op eigen gelegenheid bezichtigen. De lunch is ook
bij museum de Locht. Met een goed gevulde maag gaan we weer in de touringcar op weg naar Arcen.
Hier brengen we een bezoek aan bierbrouwerij Hertog Jan. Van authentieke koperen brouwketels tot
een sfeervolle kelder met flessen Grand Prestige van diverse jaargangen. Tijdens het
brouwerijbezoek volgt u onder begeleiding van een ervaren gids het complete brouwproces. U ruikt
de hop, proeft de mout en natuurlijk... het bier. Na afloop brengt u een bezoek aan de
brouwerijwinkel en in Café de Hertog Jan Proeverij wordt u een heerlijk glas Hertog Jan Pilsener
aangeboden. Een brouwerijbezoek duurt twee uur. Dit is inclusief de rondleiding van een uur, het
bezoek aan de Brouwerijwinkel en de afsluiting in Café De Hertog Jan Proeverij. Gelukkig is de
touringcarchauffeur uw BOB dus stapt u weer in de bus die u weer naar de Achterhoek rijdt. De dag
kan worden afgesloten met een diner op de terugreis.

33. PADDENSTOELERIJ EN GELUKSEXPRESS DOOR NAT. PARK DE MEINWEG
Vanuit uw opstapplaats rijden we rechtstreeks naar het plaatsje Grubbenvorst in het noorden van
Limburg. Hier is de Paddestoelerij gevestigd. U wordt ontvangen met koffie/thee en een heerlijke
champignon bonbon, Na het ontvangst start de film en rondleiding en leren ze u alles over de
champignon en paddenstoelen teelt en de diverse soorten. Aansluitend krijgt u een kleine proeverij
van paddenstoelprodcuten (3 kleine hapjes) incl. water en vruchtensap.
Veel wijzer over paddenstoelen stappen we vervolgens weer in de touringcar om naar Herkenbosch
te rijden (ca. 30/45 minuten rijden). Brasserie de Boshut ligt aan de voet van Nationaal Park de
Meinweg. U wordt hier ontvangen met een heerlijk koffietafel. Vervolgens kunt u plaats nemen in de
Geluksexpress, twee fluisterstille en duurzame
shuttletreinen, die u langs plekken gaat rijden waar
u gelukkig van wordt. Onderweg worden en leuke
anekdotes, grappige verhalen etc. verteld. In totaal
duurt de rondrit 90 minuten exclusief de
consumptiestop die onderweg gemaakt worden
halverwege de route. De rondrit eindigt weer bij
Brasserie de Boshut, u kunt hier eventueel eerst nog
een consumptie nuttigen of koffie met Limburgse
vlaai om vervolgens aan de terugreis te beginnen. Onderweg kan er een stop gemaakt worden voor
een diner.

34. MAASTRICHT
Een lange reis voor de boeg, maar deze zullen we
onderbreken met een koffiepauze onderweg. We
brengen in Maastricht een bezoek aan de
Apostelhoeve, het oudste wijnbedrijf van ons land. U
krijgt een rondleiding onder deskundige toelichting
met o.a. bezoek aan de wijngaard, pershuis,
wijnkelders en aansluitend natuurlijk een proeverij in
het proeflokaal. Daarna vertrekken we per touringcar
naar het centrum van Maastricht waar u inscheept bij rederij Stiphout voor een rondvaart van 50
minuten met aan boord een koffietafel. De middag kunt u vrij besteden, winkelen of terrasje of een
mooie wandeling door het mooie Maastricht (stadswandeling o.l.v. een gids ook mogelijk). Aan het
einde van de middag vertrekken we weer per touringcar naar uw opstapplaats. De lange terugreis
wordt onderbroken voor een diner.

35. NATIONAAL MILITAIR MUSEUM EN GREBBELINIE BEZOEKERSCENTRUM
Vanuit uw opstapplaats rijden we rechtstreeks naar Soest.
Hier brengen we een bezoek aan het Nationaal Militair
Museum. Bij aankomst wordt u ontvangen met koffie en
gebak. Om 11.00 uur staat de gids voor u klaar voor een
rondleiding door het museum. De rondleiding duurt 1,5
uur. Daarna heeft u nog even de gelegenheid om zelf
rond te kijken. We verlaten Soest en rijden naar
Renswoud waar bij restaurant de Grebbelounche een
koffietafel voor u klaar staat. Na de lunch brengt u o.l.v.
een gids een bezoek aan het Grebbelinie
bezoekerscentrum. In het Grebbelinie Bezoekerscentrum duikt u in de geschiedenis van één van de
grote waterlinies van Nederland: de Grebbelinie. Deze slinger van forten en liniedijken tussen
Rhenen en Spakenburg beschermde ons land meer dan tweehonderd jaar. De houten soldaten die
hier op vier cruciale momenten in de vaderlandse geschiedenis de linie verdedigden, vertellen u hun
verhaal in de interactieve expositie. Op het terras of in het restaurant kunt u na afloop nog een
consumptie nuttigen. Vervolgens stappen we in de touringcar om terug te rijden naar uw
opstapplaats. U kunt de dag eventueel afsluiten met een diner onderweg.

36. DE WEISTAAR EN RONDRIT UTRECHTSE HEUVELRUG
Vertrek vanuit uw opstapplaats rechtstreeks naar
Maarsbergen. Hier ligt partyboerderij de Weistaar.
U wordt hartelijk ontvangen met koffie en gebak. Er wordt
een film getoond over het maken van boter en kaas.
Uiteraard kunt u de kaas ook proeven. Daarna brengt u een
bezoek aan het museum. Het museum geeft een beeld over
het maken van kaas en boter, maar ook vindt u hier
boerderijgevels, een dorpsplein en straatjes met authentieke
winkeltjes aangekleed met poppen in klederdracht. Een
koffietafel staat vervolgens voor u klaar. Aansluitend komt er
een gids die met u meegaat in de touringcar voor een mooie rondrit over de Utrechtse Heuvelrug. De
gids laat u de mooie plekjes zien en vertelt interessante wetenswaardigheden over de omgeving. Bij
terugkomst is er nog gelegenheid om een consumptie te nuttigen om vervolgens aan de terugreis te
beginnen. De dag kan afgesloten worden met een dinerstop onderweg.

37. UTRECHT, BOTANISCHE TUINEN EN RONDVAART
We rijden vanuit uw opstapplaats rechtstreeks naar
Utrecht, naar de rand van Utrecht. in het
universiteitsgebied van De Uithof liggen de Botanische
Tuinen van de Universiteit Utrecht. De tuinen zijn heel
bijzonder, met wel 9 hectare tuin en meer dan 8000
verschillende plantensoorten. Midden in de tuin ligt Fort
Hoofddijk, ooit onderdeel van de Hollandse Waterlinie. U
wordt in het tuincafe ontvangen met koffie en gebak.
Ondertussen melden de gidsen zich om u mee te nemen
voor een boeiende en mooie rondleiding door de tuinen.
Na al dit moois, stapt u weer in de touringcar die u naar het centrum van Utrecht brengt om in te
schepen bij rederij Schuttevaer voor een rondvaart van een uur inclusief koffietafel aan boord. Zodra
u weer aan wal bent, kunt u of een bezoek brengen aan een van de vele musea die Utrecht rijk is of
de tijd vrij besteden in Utrecht. Einde van de middag weer instappen in de touringcar om aan de
terugreis te beginnen. Onderweg kan een stop gemaakt worden voor een diner.

38. BEELD EN GELUID IN HILVERSUM, RONDVAART LOOSDRECHTSE PLASSEN
Vanuit uw opstapplaats rijden we rechtstreeks naar Hilversum.
Hier staat het kleurrijke gebouw van Beeld en Geluid. Het
media instituut beheert o.a. een brede, dagelijks groeiende,
mediacollectie. U wordt ontvangen met koffie en gebak om
vervolgens deel te nemen aan de rondleiding door het
prachtige gebouw. U krijgt een exclusief kijkje in de
collectiedepots, waar de mediahistorie van Nederland wordt
bewaard. Ook kunt zelf aan de slag in de Beeld en Geluid
Experience. Stap in de schoenen van een maker, ontdek hoe
invloedrijk media zijn en kijk terug op de Nederlandse
mediageschiedenis. Na veel indrukken te hebben opgedaan op
media gebied, staat er bij Beeld en Geluid nog een lunch voor u
klaar. Vervolgens stappen we in de touringcar om richting Loosdrecht te rijden. Hier scheept u in
voor een rondvaart over de Loosdrechtse plassen. Bij terugkomst stapt u weer in de touringcar om
aan de terugreis te beginnen. Onderweg kan er een stop gemaakt worden voor een diner om de dag
goed af te sluiten.

39. DAGTOCHT TWENTE, ORANJE BOVEN EN STEENFABRIEK
We rijden vanaf uw opstapplaats naar Diepenheim. Bij
oranjemuseum Nieuwe Haghuis wordt u hartelijk ontvangen
met koffie en Oranjegebak. Na de koffie begint u met de
rondleiding door het museum. Het museum heeft o.a. de
grootste oranjeborden collectie van Nederland, maar ook
tegeltjes, glazen, wandkleden etc. Tijdens de rondleiding
hoort u ook allerlei leuke anekdotes.
Het oranjehart is voor iedereen weer meer gaan kloppen na
dit bezoek. We stappen in de touringcar om naar uw
lunchadres te rijden (rest. Hof van Twente) in Hengevelde. Er
staat een goed Twents lunchbuffet voor u klaar. Met goed
gevulde maag rijden we vervolgens naar Losser naar
voormalig Steenfabriek De Werklust. U krijgt hier eerst een
film te zien en aansluitend een rondleiding o.l.v. een gids. Er
worden allerlei bewegende apparaten in de steenfabriek gedemonstreerd, u komt in de unieke
ringoven en is er voor de groep een ritje in het smalspoortreintje over het terrein. Aan het einde kunt
u nog een consumptie nuttigen. Op de terugreis kan er gestopt worden voor een heerlijk diner om de
dag af te sluiten.

40. PAARDENMELK EN AARDBEIEN
In het plaatsje Harbrinkhoek (vlakbij Almelo) ligt de
paardenmelkerij van de familie Sand. U wordt
ontvangen met koffie en gebak en een presentatie
over het bedrijf. U kunt de paardenmelk en een likeur
van paardenmelk proeven. Aansluitend krijgt u een
rondleiding en kunt u zelf zien hoe ze de paarden
melken. We nemen afscheid van de fam. Sand om naar
Manderveen te rijden. Bij de Manderveense Aardbei
staat er eerst een lunch voor u klaar. Na de lunch krijgt
u een videopresentatie over het bedrijf. U kunt
vervolgens op eigen gelegenheid rondkijken op het
bedrijf en een bezoek brengen aan het
aardbeienwinkeltje. Aan het einde van de middag krijgt u nog een boerenijs met verse aardbeien,
aardbeiensaus en slagroom. Vervolgens instappen in de touringcar om terug te rijden naar uw
opstapplaats. Uiteraard kunnen we ook nog een stop maken voor een heerlijk diner om de dag af te
sluiten.

41. MUSEUMFABRIEK ENSCHEDE EN ZOUTMUSEUM DELDEN
Vertrek vanaf uw opstapplaats naar Enschede. Hier is de Museumfabriek. De Museumfabriek,
voorheen Museum TwentseWelle, is ontstaan uit een fusie van drie erfgoedinstellingen:
Natuurmuseum Enschede, Museum Jannink en het Van Deinse Instituut. Daarbij werd een
samenwerking aangegaan met de Twentse Oudheidkamer die omvangrijke oudheidkundige collecties
in bruikleen gaf. Daardoor zijn er veel mogelijkheden voor groepen. Voor iedere groep wel een
passende rondleiding. U kunt kiezen uit o.a. de volgende arrangementen:
1: 'De Vuurwerkramp': Het verhaal van de vuurwerkramp op 13 mei 2000, een film met beelden uit
de journaals van toen, persoonlijke voorwerpen als stille getuigen. Vanaf de 7e 'glazen' etage van de
Museumfabriek is er een panoramisch uitzicht over de prachtig herbouwde wijk Roombeek. Dan
volgt er een korte wandeling naar het 'episch centrum' van de ramp, de krater en het monument, in
het park recht tegenover het museum waarbij gidsen die de ramp soms van dichtbij hebben
meegemaakt uitleg geven over wat je ziet en de situatie toen en nu.
2: 'De Rariteiten Rondleiding', hierbij nemen gidsen de groep mee langs de meest bizarre,
spraakmakende en unieke objecten in de collectie, ondertussen ziet de groep het hele museum,
maar valt van de ene verbazing in de andere. Hoogtepunt is 'Frankensteins Griezelkabinet' van
dierenarts Toon Tankink

3: 'De IJzeren Eeuw van Twente', over de opkomst en ondergang van de textielindustrie. In het
museum drijft een stoommachine weefgetouwen aan en wordt er op gedemonstreerd. Daarnaast is
een rondrit met gids optioneel langs de monumentale restanten van de rijke textielgeschiedenis van
vroeger.
Bij aankomst wordt u ontvangen met koffie en krentenwegge. Uiteraard is het ook mogelijk dat ieder
op eigen gelegenheid het museum gaat bezichtigen.
We laten vervolgens Enschede achter ons en rijden naar Delden.
Bij hotel/restaurant Sevenster staat een heerlijke koffietafel voor u klaar. Na de koffietafel kan men
te voet naar het Zoutmuseum wandelen. Hier krijgt u een rondleiding en komt u alles te weten over
het winnen van zout in Twente, maar ook in andere delen van de wereld. Ook is hier een grote
verzameling zoutvaatjes te bewonderen. Na het bezoek aan het Zoutmuseum kunt u kiezen voor een
rondrit o.l.v. een gids langs de Twentse Zoutroute of u kunt op eigen gelegenheid rondwandelen in
het oude stadje Delden. Langs de mooie gevels van oude panden, de Blasiuskerk of breng een
bezoek aan de diverse boetiekjes en sfeervolle horecagelegenheden. Aan het einde van de middag
zullen we weer vertrekken richting uw opstapplaats. Uiteraard kan er nog een stop gemaakt worden
voor een diner om de dag goed af te sluiten.

42. IJS-EN BAKKERIJMSUEM, RONDVAART, BLIKKEN VAN VROEGER
Vertrek vanaf uw opstapplaats naar Hellendoorn. Hier is
Gerrit Valk’s Bakkerij-en IJsmuseum. In dit levendige museum
komt u alles te weten over het maken van ijs en
banketbakkerij. U wordt ontvangen met koffie en gebak om
vervolgens een rondleiding te krijgen van enthousiaste
vrijwilligers. Deze vrijwilligers geven demonstraties, leiden
rond, laten van alles draaien en leggen de werking uit van de
geweldige verzameling apparaten en machines uit de bakkerij
en ijsfabriek die hier ooit te vinden was. We verlaten
Hellendoorn om vervolgens door te rijden naar Ommen. Hier
scheept u in bij rederij Peters voor een rondvaart over de
Overijsselse Vecht. Aan boord kunt u genieten van een lunch.
Met beide voeten weer aan wal, stapt u in de touringcar die u naar het plaatsje Marle brengt. Hier is
het Blikkenmuseum. Voor senioren een groot feest van herkenning met oude blikken, een
snoepwinkeltje uit grootmoeders tijd en een ouderwetse sfeer. Dit museum is onderdeel van een
koffie-en pannenkoekenhuis. U kunt als afsluiting nog een drankje nuttigen of de dag goed af te
sluiten door een heerlijke pannenkoek te eten om vervolgens de terugreis te aanvaarden.

43. TAPIJTMUSEUM GENEMUIDEN EN GIETHOORN
Vanaf uw opstapplaats rijden we rechtstreeks naar
Genemuiden. Bij het Tapijtmuseum wordt u ontvangen met
koffie en gebak en krijgt u een introductiefilm te zien. In dit
levendige museum ziet u geen liggende of hangende tapijten,
maar hier laten vrijwilligers u zelf zien hoe tapijten door de
jaren heen gemaakt zijn. Er zijn demonstraties van
handweeftechnieken tot de latere machines te zien. Het
museum geeft een overzicht van allerlei technieken uit de
geschiedenis van de vloerbedekkingsindustrie. Dit varieert van
biezen tot kokos, sisal, wol en zelfs kunstgras. Het museum is
gehuisvest in enkele sfeervolle oude fabriekspanden. Na dit bezoek rijden we naar Giethoorn, waar u
eerst kunt genieten van een koffietafel. Vervolgens stapt u in de boot voor een rondvaart door
Giethoorn. Uiteraard kunnen we nog tijd inplannen om op eigen gelegenheid door Giethoorn te
wandelen of dat u op een terrasje wat kunt drinken. Het Venetië van het Oosten verlaten we
vervolgens om terug te rijden naar uw opstapplaats. De dag kan nog worden afgesloten met een
diner.

44. VLECHTMUSEUM EN WEERRIBBEN
Vertrek vanaf uw opstapplaats richting
Noordwolde. Onderweg hebben we een stop
voor een koffiepauze. Vervolgens doorreis
naar Noordwolde. Het Nationaal
Vlechtmuseum vertelt het bijzondere en
unieke verhaal van het vlechten in
Noordwolde en omstreken in de
Rijksrietvlechtschool, een rijksmonument met
een bijzondere sfeer. Naast aandacht voor het
verleden komen moderne vormgevers aan
bod, zoals Dirk Sliedrecht, Jan des Bouvries en
Marcel Wanders. Zelfs de industriële
toepassingen van het vlechten worden niet vergeten. O.l.v. een gids wordt u rondgeleid en komt u
alles te weten over de historie en het heden. Na dit bezoek stappen we weer in de touringcar richting
Ossenzijl. Rederij Vaartjes ontvangt u op zijn boot voor een mooie rondvaart door de Weerribben.
Aan boord kunt u genieten van een Rietsniederslunch. Bij terugkomst kunt u nog een bezoek brengen
aan het informatiecentrum van Staatsbosbeheer. Hier is een presentatie te zien over het Nationaal
Park. Het mooie natuurschoon laten we achter ons omdat we weer richting de Achterhoek gaan
rijden. De dag kan nog worden afgesloten met een heerlijk diner.

45. GASSELTERNIJVEEN EN VEENHUIZEN
Vanaf uw opstapplaats rijden we rechtstreeks naar
Gasselternijveen. Hier is het melkveebedrijf van boerin
Agnes gevestigd. Boerin Agnes werd bekend door haar
deelname aan “Boer zoekt Vrouw” in 2007. Als neventak
maakt ze ook verschillende soorten roomadvocaat. Om u
kennis te laten maken met haar producten organiseert ze
op haar bedrijf proeverijen voor groepen. U wordt
ontvangen met koffie en gebak (of krentenwegge). U krijgt
een presentatie over de boerderij en het gebied.
Aansluitend een proeverij met 5 verschillende soorten
roomadvocaat. We vervolgen onze reis richting Veenhuizen
om een bezoek te brengen aan het Gevangenismuseum. U kunt eerst genieten van een heerlijk
lunch. Misdaad en straf zijn van alle tijden. Maar de manier waarop misdadigers gestraft worden, die
is door de eeuwen heen flink veranderd. In het Gevangenismuseum ontdekt u alles over straffen van
vroeger én nu. Hoe zag een gevangenis er vroeger uit? Hoe ging men om met de gevangenen? Bekijk
de maquettes, prenten en historische objecten, zoals een pijnbank en zelfs een radbraakkruis, die
laten zien hoe bruut er vroeger gestraft werd. In het Gevangenismuseum vind u nog echte
slaapkooien, een koepelgevangenis en een modern cellenblok. U mag overal in! Bij aankomst staat
de gids u al op te wachten voor een rondleiding door het museum. De rondleiding duurt 1 uur. Na de
rondleiding kunt u uw tijd vrij besteden in het museum of een rondrit maken met een gids van het
museum door het monumentale dorp Veenhuizen. U rijdt dan langs karakteristieke huizen met
stichtelijke spreuken en verschillende gevangenissen. Voor aanvang van de terugreis kunt u nog een
consumptie nuttigen in het museumcafé. Op de terugreis kan er nog gestopt worden voor een diner.

46. INDUSTRIEEL SMALSPOORMUSEUM EN MONUMENTENDORP ORVELTE
We rijden vanaf uw opstapplaats rechtstreeks naar
het plaatsje Erica waar het Industrieel
Smalspoormuseum is gevestigd. U wordt ontvangen
met koffie en appelgebak om vervolgens o.l.v. een
gids het museum te bezichtigen. U vertrekt vanaf het
museumgebouw in een authentieke smalspoortrein
door een prachtig Drents natuurgebied rijdt. Het
smalspoortraject werd vroeger gebruikt voor
turftransport. Men vertelt u onderweg van alles over
deze turfwinning en bezoekt u onderweg ook de
enige in Nederland nog werkende geheel gerestaureerde turfstrooiselfabriek uit 1910. Bij terugkomst
staat er een lunch voor u klaar. We laten het plaatsje Erica achter ons om vervolgens door te rijden
naar monumentendorp Orvelte. Orvelte is één van de mooiste dorpen van Nederland. De
monumentale boerderijen en straten, met kinderkopjes en oude klinkers, geven het dorp een unieke
sfeer. U kunt hier de middag vrij besteden. Op eigen gelegenheid bijvoorbeeld de winkeltjes, kleine
museums/ambachten en schaapskooi bezoeken. Ook zijn er voldoende mogelijkheden om heerlijk op
een terras te genieten van een consumptie. Einde van de middag rijden we weer terug richting de
Achterhoek. Uiteraard kan de dag worden afgesloten met een diner.

47. HUNEBEDCENTRUM EN LAVENDELBOERDERIJ RUITENBORGH
Vertrek vanaf uw opstapplaats richting Borger.
Onderweg zullen we een stop maken voor koffie
en gebak. Bij aankomst in Borger brengt u een
bezoek aan het Hunebedcentrum. Ervaar de reis
van de steen, voel de sfeer van het leven van een
hunebedbouwersgezin, ruik de geur van een
hunebed, zie de schatten van eeuwen geleden.
Het museum vertelt u het verhaal van de
hunebedbouwers en laat u met moderne
technieken het verleden beleven en zien. Met
spectaculaire maquettes en effecten en zelfs een
compleet hunebed. Het ligt direct naast het grootste hunebed van Nederland, een grote keientuin en
een prehistorisch erf met Steentijdhuis en oertuin. O.l.v. een gids gaat u door het binnengedeelte van
het museum vervolgens kunt u op eigen gelegenheid de rest van het museum bezichtigen. In het
restaurant van het museum staat vervolgens een lunch voor u klaar. Na de lunch rijden we naar het
plaatsje Nieuwediep, hier ligt de Lavendelboerderij Ruitenborgh. Een prachtige 19e eeuwse
Oldambtster boerderij is omgetoverd tot een groot centrum van voornamelijk Engelse en Franse
Lavendel. Van showtuin tot zeep, parfum en likeur. U krijgt een presentatie en vervolgens een
bezoek aan de zeepmakerij. Uiteraard is er nog gelegenheid om een bezoek te brengen aan de winkel
en voor een kopje koffie met cake of koek. Einde van de middag vertrek voor de terugreis naar de
Achterhoek. De reis wordt onderbroken met een stop voor een diner.

48. WATERBUFFELS EN D.F. WOUDAGEMAAL
In Oldemarkt staat Nederlands enige
Waterbuffelfarm waar gefokt wordt voor de
vleesproductie. De Waterbuffels leven in de
Weerribben. In de stal staan er altijd een aantal voor
het publiek, hir kunt u ze zien en aaien, want ze zijn
heel nieuwsgierig en lief. Buiten lopen nog ezels,
vakrens, kippen, lama, pony en kalkoenen. Boerin
Carina zal u in de ontvangstruimte ontvangen met
koffie en gebak. Hier verteld zij ook aan de hand van
een beeldpresentatie met foto’s en filmpjes
verrassende weetjes. Daarna is er een kleine
proeverij en een rondleiding. Ook kunt u nog een
bezoek brengen aan het winkeltje. In het dichtbij gelegen plaatsje Paasloo staat er bij restaurant ’t
Binnenhof een heerlijke koffietafel voor u klaar. Na de koffietafel rijden we door naar Lemmer waar
het beroemde D.F. Woudagemaal staat. De Kathedraal van Stoom ! Zo kunt u het beste dit grootste,
nog werkende stoomgemaal ter wereld, omschrijven. Voor bezoekers is er eerst een leuke 3D mini
speelfilm van 15 minuten met het Woudagemaal in de hoofdrol. In deze film met de bekende acteur
Peter Tuinstra, zien bezoekers het gemaal ook werkend en onder stoom in een onderhoudend
verhaal. Daarna volgt een rondleiding door gedreven vrijwilligers, alles is rolstoel- en rollatorvriendelijk. Na de rondleiding is er nog gelegenheid om een consumptie te nuttigen in het restaurant
van het museum.

49. MUSEUM JOURE (DOUWE EGBERTS) EN SNEEK
Vanaf uw opstapplaats rijden we richting Ens waar er een
koffiepauze zal zijn bij het Wapen van Ens. Vervolgens de doorreis
naar Joure waar u een bezoek brengt aan Museum Joure. In dit
museum maakt u kennis met de geschiedenis van koffie en thee,
al 260 jaar geproduceerd door het bedrijf Douwe Egberts. In het
museumwinkeltje de Witte Os waant u zich even terug in die tijd.
Hier wordt vers gebrande koffie, losse soorten thee,
polkabrokken, zoethout en vele andere waren verkocht in
authentieke puntzakjes. O.l.v. een gids krijgt u een rondleiding
door het museum. Na dit bezoek rijden we naar Sneek waar u
ingescheept bij rondvaartbedrijf van der Werf. De rondvaart zal 2
uur duren en aan boord kunt u genieten van een lunch. Na de rondvaart stapt u weer in de
touringcar om weer terug te rijden naar de Achterhoek. De reis zal onderbroken worden met een
stop voor een diner.

50. HINDELOOPEN EN ALDFAERS ERF ALLINGAWIER
Op weg naar Friesland maken we onderweg een stop voor een koffiepauze om de lange reis te
onderbreken. Vervolgens rijden we door naar Hindeloopen en brengen we een bezoek aan het
schaatsmuseum. In dit Schaatsmuseum vind u naast de originele schaatsen van (toen nog) Prinses
Wilhelmina en de grootste schaatscollectie van Nederland, ook authentieke werkplaats van de
schaatsenmaker en andere oude ambachten. De afgevroren teen van Tinus Udding uit de
Elfstedentocht van 1963 is hier een pronkstuk uit de Elfsteden geschiedenis ! Boven is een toonzaal
met Hindelooper schilderkunst, winterse taferelen en een mooie stijlkamer.
Na dit museumbezoek gaan we naar restaurant Sudersee in Hindeloopen waar u aan kunt schuiven
voor een heerlijke koffietafel. Na de lunch rijden we naar Allingawier. Om Friesland te zien 'zoals het
vroeger was' is er Aldfaers Erf. Een prachtig museumdorpje met ouderwetse boerderij, restaurant,
bakkerij, demonstratie drabbelkoeken bakken, koffiehuis, smederij, stropershut brandweerhuis,
arbeidershuisje en een kerkje. Alles kan worden bezocht en bekeken. Voordat u weer begint aan de
lange terugreis is er ook nog een mogelijkheid om een consumptie te nuttigen. De terugreis zal er
gestopt worden voor een diner om de dag goed af te sluiten.

51. CRUISESCHEPEN EN APFELKORN
Vandaag vertrekken we vroeg omdat we best een
stukje moeten rijden. We rijden rechtstreeks naar het
plaatsje Rhede-Ems waar bij Gasthof Prangen waar
koffie met gebak voor u klaar staat. Daarna is het nog
maar een klein stukje naar de Meyer Werft in
Papenburg. Hier worden luxe cruiseschepen
gebouwd. In het bezoekerscentrum krijgt u een
unieke blik in de wereld van de bouw van
cruiseschepen. U krijgt een korte film te zien en dan
neemt de gids u mee voor een rondleiding door het
bezoekerscentrum. De gids kan u alles vertellen over
de scheepswerf, de schepen en de overtocht van de
schepen over de Ems. Uiteraard kunt u een blik werpen (vanaf een lange glaswand) waar de schepen
gebouwd worden. Na deze indrukwekkende rondleiding neemt u weer plaats in de touringcar om
richting Haselünne te rijden. U kunt in de touringcar een lunchpakket nuttigen of u kunt bij een
restaurant een lunch nuttigen. ’s Middags brengt u een bezoek aan Der Berentzen Hof waar de
beroemde apfelkorn gemaakt wordt. U krijgt een rondleiding en uiteraard kunt u het populaire
drankje proeven. U kunt nog een bezoek brengen aan de winkel om vervolgens richting uw
dineradres te rijden. Na een heerlijk diner rijden we weer terug naar uw opstapplaats.

52. BLOEMEN, PLANTEN EN GLASBLAZERIJ
Vandaag gaan we naar onze “oosterburen”. Vanaf
uw opstapplaats rijden we naar Emsburen in
Duitsland waar u bij Emsflower wordt ontvangen
met koffie en gebak. Emsflower is de grootste
kwekerij van Europa waar u de teelt van bloemen en
planten kunt bekijken. U krijgt een rondleiding door
dit imposante bedrijf. U kunt een bezoek brengen
aan de tropische binnentuin en vlindertuin. Na de
bezichtiging kunt u weer plaatsnemen in het
restaurant voor een heerlijke lunch. We verlaten
Duitsland om naar het pittoreske Ootmarsum te
rijden. U wordt hartelijk ontvangen door de sympathieke glasblazer met een grappig Engels accent
en veel humor bij Hotmarks Glasblazerij. Glasblazer Mark geeft een zeer cabareteske demonstratie in
een ruimte met podium en 65 zitplaatsen van waaruit iedereen het goed kan zien en horen. Ervaar
hoe vloeibaar glas wordt omgevormd tot vaas of schaal. Na de demonstratie kunt u eventueel nog
even door Ootmarsum wandelen of iets drinken op een terrasje. Aan het einde van de middag rijden
we weer richting uw opstapplaats. De dag kunt u eventueel nog afsluiten met een diner.

53. KEULEN
Vertrek vanaf uw opstapplaats rechtstreeks naar Keulen. In
Keulen kunt u inschepen voor een mooie panoramarondvaart.
Aan boord kunt u dan genieten van Kaffee und Kuchen. Na de
rondvaart zal er een gids in de bus komen voor een mooie
rondrit door Keulen. De rondrit zal eindigen bij het
Chocolademuseum in Keulen waar u een bezoek aan brengt
o.l.v. een gids. U komt alles te weten over de geschiedenis van
chocola die vele honderden jaren teruggaat. Ook komt u van
alles te weten over het productieproces van cacaoboon tot
chocolade. En niet onbelangrijk….u kun uiteraard ook
chocolade proeven. Tevens is er een winkel en een Grand Café
waar u eventueel nog een consumptie kan nuttigen voordat we weer terugrijden naar Nederland. De
dag kan nog smakelijker worden door het af te sluiten met een stop voor een diner op de terugreis.

54. MUNSTER
Vertrek richting Münster. Onderweg zullen we stoppen
bij een restaurant voor koffie en gebak. We vervolgens
de reis naar Münster om bij de Allwetterzoo in te
schepen voor een korte boottocht over de Aasee naar
het centrum van Münster. Bij de Goldene Brücke stapt u
uit om vervolgens naar het restaurant Pfefferkorn te
wandelen om daar te genieten van een lunch. Na de
lunch gaat u o.l.v. een gids een stadswandeling maken of
u kunt kiezen voor een rondrit in de omgeving van
Münster met een gids in de bus. Daarna kunt u op eigen
gelegenheid nog Münster verkennen. U kunt
bijvoorbeeld gaan winkelen, neerstrijken op een terras of
een bezoek brengen aan de Dom. Einde van de middag vertrekken we weer richting Nederland. De
dag kan worden afgesloten met een diner op de terugreis.

55. AIRPORT WEEZE EN BEDEVAARTSPLAATS KEVELAER
Altijd al wel eens willen zien hoe het er achter de
schermen aan toe gaat op een luchthaven, dan kunt
u dit ervaren op Airport Weeze in Duitsland. We
rijden rechtstreeks naar Weeze toe waar u wordt
ontvangen met koffie en gebak. U krijgt een inleiding
om vervolgens in de touringcar plaats te nemen om
met een gids een rondrit te maken langs o.a. de
platforms, passagiersterminals, vliegtuighangaars. De
gids geeft u duidelijke uitleg over alles en alle
wetenswaardigheden. Vervolgens staat er een lunch
voor u klaar. Na de lunch vertrekken we naar het
bedevaartsplaatsje Kevelaer. U kunt hier de tijd vrij
besteden. Breng bijvoorbeeld een bezoek aan de
Genadekapel en Mariabasiliek. Ook kunt u heerlijk
slenteren door het historische centrum en te genieten van een drankje op de vele terrasjes.
Uiteindelijk toch weer tijd om in de touringcar te stappen voor de terugreis. De dag kan worden
afgesloten met een stop onderweg voor een heerlijk diner.

56. BOOTTOCHT OVER DE RIJN EN ARCHEOLOGISCH PARK XANTEN
Vertrek vanaf uw woonplaats via een mooie route richting
Rees. Onderweg zal er gestopt worden voor een koffiepauze.
Bij aankomst in Rees gaat u aan boord van Reeser Personenen
Schifffahrt voor een 2 uur durende boottocht. Aan boord kunt
u genieten van een lunch. Terug op het vaste land rijden we
naar Xanten waar we een bezoek gaan brengen aan het
Archeologisch Park. De gidsen staan u al op te wachten voor
een rondleiding door het grootste archeologisch
openluchtmuseum van Duitsland. De rondleiding brengt u
langs de belangrijkste bouwwerken van het museum en krijgt u
een overzicht van de Romeinse stad. Na de rondleiding kunt u
de tijd nog zelf besteden of nog een consumptie nuttigen in de
herberg. Einde van de middag is weer het vertrek naar Nederland. De dag kan natuurlijk nog worden
afgesloten met een heerlijk diner op de terugreis.

