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Geachte klant,
Voor u ligt weer een nieuw exemplaar 
van onze, inmiddels bij velen bekende, 
nieuwsbrief .
Uiteraard hebben we ook deze keer onze 
uiterste best gedaan (en vooral onze Joke 
heeft zich weer weken achter elkaar in het 
zweet gewerkt);  maar deze uitgave als zo-
danig mag er dan ook één zijn om trots op 
te zijn. We hebben één zogenaamd ‘suc-
cesnummer’ (de rondrit Den Haag/West-
land) opnieuw meegenomen;  daarnaast 
hebben we een aantal nieuwe mogelijk-
heden opgenomen om u een nóg breder 
scala te kunnen presenteren. We moeten 
ons echter helaas beperken tot de ons 
beschikbare ruimte; u zult begrijpen dat er 
nog veel meer suggesties mogelijk zijn op 
dit gebied welke we uiteraard in een goed 
gesprek met u kunnen doornemen.
In het jaar 2007 lopen we bij de organisa-
tie van het één en ander wel tegen wat 
beperkingen aan met betrekking tot de 
regels ten aanzien van de rij- en rusttijden 
van de chauffeur. Er waren natuurlijk altijd 
op dit gebied al een aantal regels, ook ter 
bescherming van de werktijden van de 

chauffeur (niet te lang en voldoende rust 
tussendoor), maar vanaf april 2007 wordt 
deze regelgeving verder aangescherpt. Dit 
houdt onder andere in dat een chauffeur 
wekelijks (in ieder geval na 6 dagen) een 
volledige rustdag moet genieten en na 
een tweewekelijkse periode minimaal 2 
dagen. Voor het einde van de vierde week 
moeten de nog niet genoten rustdagen 
alsnog zijn opgenomen, dus in feite 
betekent dit minimaal drie vrije dagen. 
Kunt u het nog volgen??? Ook ten aanzien 
van dagelijkse werk- en rusttijden zijn er 
veranderingen doorgevoerd. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat een dagtocht uit en 
thuis voor een chauffeur niet langer dan 
15 uur mag duren, terwijl ook tussendoor 
voldoende rust (45 minuten na 4,5 uur 
rijden of twee onderbrekingen van 15 
c.q. 30 minuten) moet zijn ingebouwd. 
Daarnaast hebben we nog te maken met 
een maximum aan dagelijkse rijtijd van 9 
uur, wat 2 maal per week met 1 uur mag 
worden overschreden. Ook de rusttijd 
tussen twee werkdagen is aan een aantal 
regels onderhevig, doch ik zal u hiermee 
niet verder vermoeien.

Het belangrijkste voor ons is dat u veilig en 
volgens de wettelijke regelgeving wordt 
vervoerd en vooral tevreden bent over 
hetgeen wij u bieden.

Mijn advies: 
Geniet er van met volle teugen en wij 
doen de rest!

Manager operations

Om ca. 09.15 uur vertrek vanuit uw opstap-
plaats naar Kaasboerderij De Weistaar in 
Maarsbergen. Bij aankomst koffie  met 
gebak. Daarna volgt het programma 
(videopresentatie, bezoek museumge-
deelte + proeverij). Het bezoek wordt om 
12.30 uur afgesloten met een koffietafel. 
Om 13.45 uur vertrek naar Hilversum waar 
zich het hyper moderne gebouw (opening 
1 december 2006 door Koningin Beatrix) 
van het Nederlands Instituut voor Beeld en 

Geluid bevindt. In het kleurrijke, 
reliëfglazen gebouw vindt u het nati-
onale archief met meer dan 700.000 
uur aan beeld en geluidsmateriaal. 
Bij ontvangst koffie of thee. Daarna 
volgt de rondleiding door dit bij-
zondere gebouw; spectaculair is ‘het 

bruggetje’ over de ‘Grand Canyon’ van 20 
meter diep waar alle nationale televisie- en 
radioarchieven opgeslagen zijn. U brengt 
een bezoek aan de nostalgische expositie 
‘Bewegend Geheugen’ waar woorden, ge-
baren en gebruiken van vroeger herleven 
(b.v. de schillenboer, het bermtoerisme, het 
groeten van een heer door het afnemen 
van zijn hoed enz.). Tenslotte ziet u in de 
grote theaterzaal de 30 minuten durende 
film ‘Van 6 tot 16 miljoen’ over het  

Nederland van de afgelopen eeuw. 
Een bezoek waard!  
Aanvang terugreis 17.00 uur - onderweg 
diner - verwachte thuiskomst ca. 20.30 uur. 

Uw arrangement is inclusief: 
2 x koffie / 1 x gebak / bezoek Weistaar / 
koffietafel met soep en kroket / 
arrangement ‘Nostalgiereis’ (ma-vr) bij 
Beeld en Geluid (EXCLUSIEF entree 
‘Media Experience’ ) / 3-gangen diner 

Prijs per persoon: 
Bij 50 € 50,75 / Bij 45 € 52,35 /
Bij 40 € 54,40 / Bij 35 € 56,95 /
Bij 30 € 60,40

Vanaf € 50,75 p.p. 	(maandag	t/m	vrijdag)	weekendtoeslag € 2,50 per persoon1

Jan Akkerman

BELANGRIJK
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NIEUW!! Beeld en Geluid + Weistaar

 Eventueel kunt u uw bezoek aan het gebouw van Beeld en Geluid uitbreiden met een 
 bezoek aan ‘Media Experience’   (i.p.v. bezoek Weistaar ’s morgens). Toeslag € 11,00 p.p.! 
‘Media Experience’ is een 3300m2 grote fantasiestad (in het gebouw van Beeld en Geluid) waar u zélf de wereld van radio en televisie 
kunt ontdekken. In 15 paviljoens ondervindt u aan den lijve hoe uw wereld, bewust en onbewust, wordt gekleurd door de media. 
Kijken, luisteren, doen en beleven…..een experience om nooit te vergeten!



Om ca. 08.00 uur vertrek vanuit uw opstap-
plaats naar Simpelveld in Zuid-Limburg.  
Onderweg koffie / gebak. Bij aankomst in 
Simpelveld uitgebreide Limburgse kof-
fietafel. Het restaurant, gevestigd in een 
historisch pand, ligt op loopafstand van 

het gezellige station waar u om 14.05 uur 
instapt in één van de historische rijtuigen 
van de beroemde ‘Miljoenenlijn’. De aanleg 
van dit historische traject kostte destijds 
vele miljoenen guldens. Vandaar de 
bijnaam! De tocht voert u door het mooie 
heuvelachtige Limburgse landschap naar 
het gezellige Valkenburg waar u om ca. 
14.40 uur aankomt. Hier heeft u tot 17.00 
uur vrije pauze. De trein rijdt om 17.04 uur 
weer terug naar Simpelveld waar onze 
chauffeur u opwacht. 

Aanvang terugreis 17.45 uur - onderweg 
diner - verwachte thuiskomst ca. 22.30 uur.   

Uw arrangement is inclusief: 
2 x koffie / 1 x gebak / Limburgse koffie-
tafel / retourtje Simpelveld-Valkenburg / 
3-gangen diner    

Prijs per persoon: 
Bij 50 € 59,50 / Bij 45 € 61,50 
Bij 40 € 64,50 / Bij 35 € 68,85 
Bij 30 € 73,50

Vanaf € 51,80 p.p. 1 april 2007 t/m 3 november 2007

Om ca. 09.15 uur vertrek vanuit uw opstap-
plaats naar Haarlem waar u om 11.00 uur 
aan boord gaat van één van de partysche-
pen van rederij Woltheus Cruises. Onder 
het genot van een koffietafel maakt u een 
2 1/2 uur durende vaartocht naar de Zaan-
se Schans. U vindt hier traditionele houten 
huizen, pakhuizen en windmolens die u 
het gevoel geven terug te zijn in de 17e 

of 18e eeuw. Tóch is het geen openlucht-
museum, maar een levendige buurt waar 
gewoond en gewerkt wordt! Het bezoek is 
gratis; een aantal musea en molens vragen 
een toegangsprijs. U heeft hier vrije pauze 
tot 16.30 uur. De dag wordt afgesloten 
met een diner op een wel héél bijzondere 
locatie: ‘Caddy’s Diner’ in Purmerend….een 
uniek en origineel Amerikaans jaren-50 
wegrestaurant. De inrichting is specta-
culair: rolschaatsbediening, een jukebox, 
een complete auto boven de bar en veel 
originele jaren-50 motoren aan de muur. 
Tijdens het dessert krijgt u een demonstratie 
Rock & Roll dansen…oude tijden herleven! 

Een bezoek waard! 
Aanvang terugreis 19.30 uur; 
verwachte thuiskomst ca. 21.30 uur.    

Uw arrangement is inclusief: 
2 1/2 uur vaartocht / koffietafel met 
kroket / Zaanse Schans / 3-gangen 
diner / rock & roll demonstratie    

Prijs per persoon: 
Bij 50 € 46,75 / Bij 45 € 48,65 /
Bij 40 € 51,00 / Bij 35 € 54,00 /
Bij 30 € 58,00 
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Rit met ‘De Miljoenenlijn’ door Zuid-Limburg
Vanaf € 59,50 p.p. Alleen op woens- en zondagen 1 mei 2007 t/m 31 oktober 2007 3

2 Vanaf €46,75 p.p. Varen alléén op dinsdag, donderdag 
 of zaterdag - overige dagen op aanvraag!

Om ca. 09.00 uur vertrek vanuit uw opstap-
plaats naar Brugelette. Onderweg koffie / 
gebak. Parc Paridisio…een unieke 55 ha. 
grote tuin! Onder driehonderd jaar oude 
bomen kronkelt een schaduwrijk riviertje; 

prachtige bloem-
perken, omzoomd 
door mooi aan-
gelegde vijvers, 
wisselen elkaar af 
tussen de sporen 
van een mid-

deleeuwse abdij. Deze details vormen het 
decor waarin u o.a. kunt genieten van vele 
tropische vogels, de savanne, een Anda-
lusische tuin en een crypte met daarin 
Aziatische reuzenvleermuizen die af en 
toe rondom uw hoofd fladderen! Vergeet 
u vooral niet, zittend in het amfitheater 
tussen de ruïnes van de oude abdij, een 
demonstratie bij te wonen van roofvogels 
in de vrije lucht. Om 17.00 uur terugvertrek 
- onderweg diner - verwachte thuiskomst 
ca. 22.00 uur. 

Uw 
arrangement 
is inclusief: 
2 x koffie / 
1 x gebak / entree Paradisio / 
3-gangen diner

Prijs per persoon: 
Bij 50 € 51,80 / Bij 45 € 54,05
Bij 40 € 56,85 / Bij 35 € 60,45 
Bij 30 € 65,25 

Paradisio in Brugelette (België)

Varen, Zaanse Schans en Rock & Roll



Varen Kagerplassen + Rozenland

Rondrit Den Haag + varen met ‘Westlander’

Om ca. 09.00 uur vertrek vanuit uw 
opstapplaats naar Den Haag waar bij het 
Malieveld een typisch Haags koffiehuis 
staat. Bij aankomst koffie met gebak. Om 
ca. 10.45 uur aanvang 1 1/2 uur durende 
rondrit o.l.v. ervaren gids. Deze rasechte 
‘Hagenees’ weet u van alles over de rijke 
historie van onze Residentie te vertellen. 
De rondrit eindigt bij een restaurant op 
de boulevard van Scheveningen waar 
om 12.15 uur de koffietafel voor u klaar 
staat. Nadat iedereen voldaan is rijden 

we per touringcar naar Poeldijk waar we 
vanaf 14.30 uur op een echte ‘Westlan-
der’ een 3 uur durende rondvaart door 
de ‘Glazen Stad’ gaan maken. Al varend 
langs kassen, dorpjes en mooie natuur 
vertelt de schipper u alles over het leven 
en werken in de glastuinbouw. Halver-
wege stop voor 2 x koffie of thee met 
cake bij paviljoen ‘De Zweth’ in Kwints-
heul. Om ca. 17.30 uur aanvang terugreis; 
verwachte thuiskomst ca. 18.45 uur.

Uw arrangement is inclusief: 
2 x koffie / 1 x gebak / 1 1/2 uur stads-
rondrit o.l.v. gids / koffietafel / 3 uur 
rondvaart Westland / 2 x koffie of thee 
met cake                                          

Prijs per persoon: 
Bij 50 € 39,00 / Bij 45 € 41,05
Bij 40 € 43,55 / Bij 35 € 46,80
Bij 30 € 51,10

Vanaf € 39,00 p.p.  (Maximaal 51 personen)6
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Vanaf € 44,10 p.p.  (Maximaal 52 personen)5

Om ca.08.15 uur vertrek vanuit uw opstap-
plaats naar Warmond waar u aan boord 
gaat van één van de rondvaartboten 
van Rederij van Hulst. Koffie met gebak 
aan boord. U maakt een 3 uur durende 
‘Meren-Molentocht’ van Warmond via de 
Kagerplassen naar Noordwijk (inclusief een 
bezoek van ca. 45 minuten aan Kaagdorp 
op het Kaageiland). Deze unieke tocht 
over de Hollandse meren is een waar 
genoegen voor rust- en natuurliefhebbers! 
Onze chauffeur brengt u vanaf Noordwijk 
naar Theehuis ‘Panbos’ in Katwijk aan Zee 
waar een heerlijke Katwijkse koffietafel 

op u wacht. Dit sprookjesachtige, sfeer-
volle theehuis ligt midden in de ‘Pan 
van Persijn’ beter bekend als het ‘Panbos’ 
dat onderdeel is van natuurmonument 
‘Berkheide’ gelegen tussen Katwijk en 
Wassenaar. Voor het middagprogramma 
staat een bezoek aan rozenkwekerij 
Tropisch Rozenland in Burgerveen op het 
programma. Tijdens de rondleiding krijgt 
u van alles te horen over het kweken en 
de specifieke verzorging van de rozen. 
Halverwege het bezoek kopje thee of 
koffie met plakje cake in het gezellige 
restaurant met uitzicht op de prachtige 
overdekte tropische tuin met exotische 

planten, bomen, bloemen en watervallen.  
Om 17.00 uur terugvertrek; 
verwachte thuiskomst ca. 18.30 uur.     

Uw arrangement is inclusief: 
3 uur ‘Meren-Molentocht’ / 2 x koffie / 
1 x gebak / koffietafel / entree Tropisch 
Rozenland / rondleiding o.l.v. gids / 
1 x koffie of thee met cake     

Prijs per persoon: 
Bij 50 € 44,10 / Bij 45 € 45,45
Bij 40 € 47,25 / Bij 35 € 49,45
Bij 30 € 52,45

TIP Mogelijkheid lunchbuffet in restaurant op de pier i.p.v. op de boulevard. Toeslag € 2,50 per persoon. 
Óók kunt u eventueel wat langer pauzeren in Scheveningen en wat korter varen door Westland (2 uur  i.p.v. 3 uur). 
Tijdens het varen wordt er dan niet gestopt voor een consumptie. Prijzen op aanvraag.



Varen over de Waal + Solexen in Brabant

Van veerpontje naar paardenkontje + uilenshow

Om ca. 10.00 uur vertrek vanuit uw opstap-
plaats naar het voetpontje over de Lek net 
buiten Lopik. U wordt (verdeeld over 2 
groepen – duur vaartocht ca. 2 minuten) 
overgevaren naar de overkant, waar de 
enthousiaste eigenaar van restaurant ’t Wa-
pen van Ameide u opwacht. Hij begeleidt 
u (ca. 50 meter lopen) naar zijn restaurant 
waar de koffie met gebak voor u klaar 
staat. Na de koffie rijden paarden en wa-

gens voor (het aantal is afhankelijk van de 
grootte van de groep - per wagen 18 zit-
plaatsen). Iedere wagen wordt getrokken 
door 2 (meestal Friese) paarden. Oude tij-
den herleven! U gaat o.l.v. gidsen een schit-
terende rondrit van ca. 5 kwartier maken 
door het mooie Zederikse Land. Bij terug-
komst in het restaurant wacht een koffieta-
fel. Voor de middag staat een spectaculaire 
demonstratie met tamme uilen op het 

programma. Er zullen 4 tot 6 uilen vrij in 
de zaal zitten. U kunt deze tamme uilen 
fotograferen (er mag geflitst worden) én 
u kunt zelfs een ansichtkaart laten maken 
met één van de uilen op uw arm. Halver-
wege de middag koffie of thee met cake. 
Een spectaculaire show! Om 16.30 uur 
aanvang terugreis; verwachte thuiskomst 
ca. 17.45 uur.                                                    

Uw arrangement is inclusief: 
voetpont / 2 x koffie / 1 x gebak / 
ca. 5 kwartier rondrit paardentram o.l.v. 
gids / koffietafel met kroket/ uilendemon-
stratie / 1 x koffie of thee met plak cake     

Prijs per persoon: 
Bij 50 € 59,10
Bij 45 € 60,40 
Bij 40 € 62,00
Bij 35 € 64,05
Bij 30 € 66,75

Vanaf € 59,10 p.p.  (Maximaal 50 personen) 

Om ca. 10.00 uur vertrek vanuit uw opstap-
plaats naar Nijmegen, de grootste stad 
aan de Waal. Om 12.00 uur is de afvaart 
vanaf de Waalkade voor een 2-uur du-
rende vaartocht inclusief luxe koffietafel. 
Om 14.00 uur vertrek naar partycentrum 
‘De Schans’ in Geffen waar u een 3-uur 
durende toertocht op Solexen (keuze uit 
moderne en authentieke) gaat maken. 

Voor aanvang krijgt u een duidelijke uitleg 
en routebeschrijving. Gezellig met zijn 
allen toeren door het Brabantse land….
dat wordt lachen! Bij terugkomst in ‘De 
Schans’ genieten van een luxe 3-gan-
gen steengrillbuffet, waarbij u 3 uur 
lang onbeperkt gebruik mag maken van 
de bar (koffie, thee, bier, wijn en fris). U 
kunt terugkijken op een gezellige dag! 
Om 21.00 uur aanvang terugreis; verwach-
te thuiskomst ca. 23.00 uur.                           

Uw arrangement is inclusief: 
2 uur rondvaart / luxe koffietafel / 
3 uur solextocht / 3-gangen steen-
grillen / 3 uur onbeperkt drankjes                                                                                           

Prijs per persoon: 
Bij 50 € 92,00 / Bij 45 € 93,80
Bij 40 € 96,15 / Bij 35 € 99,00
Bij 30 €102,00

Vanaf € 92,00 p.p.7
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TIP Wilt u ‘s morgens liever een sportiever programma 
(b.v. Paintbal of Karten)? Dat kan! Prijzen op aanvraag.



Knuffelkoeien + vliegtuigen

Om ca. 09.15 uur vertrek vanuit uw opstap-
plaats naar restaurant De Harmonie in 
Ulvenhout. Bij aankomst 2 x koffie / 1 x 
gebak. Om ca. 11.00 uur gaat u, via een 
toeristische route o.l.v. gids, per touring-
car naar een aspergeteler in de buurt. 
Hij geeft zijn geheim prijs…u krijgt alle 

details te horen over het 
kweken van deze lekker-
nij. Uiteraard wordt u in 
de gelegenheid gesteld, 
indien u dat wenst, om 
verse asperges voor het 
thuisfront te kopen. Na 
dit bezoek terug naar het 
restaurant waar een heer-
lijk aspergediner wacht. 

Om 14.30 uur terugvertrek; 
verwachte thuiskomst ca. 16.00 uur.

Uw arrangement is inclusief: 
2 x koffie / 1 x gebak / rondrit o.l.v. 
gids / bezoek aspergeteler incl. rond-
leiding / 3-gangen asperge diner 

Prijs per persoon: 
Bij 50 € 35,85 
Bij 45 € 37,10
Bij 40 € 38,60 
Bij 35 € 40,55 
Bij 30 € 43,15

Vanaf € 35,85 p.p.  1 mei t/m 26 juni 2007
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Vanaf € 62,60 p.p. 9

Om ca. 07.45 uur vertrek vanuit uw op-
stapplaats naar Voorst. Het is even rijden 
maar… dan krijgt u ook wat!  Het is weten-
schappelijk bewezen dat het knuffelen van 
een koe een goede manier is om de dage-
lijkse stress af te werpen. Op deze boerderij 
is men gespecialiseerd in deze originele 
en unieke ‘ontstress therapie’. Er zijn ruim 
150 koeien en kalveren én er is ‘Billy the 
Kid’…. de grote stier van ruim 1300 kg! 
Door de stallen klinkt de muziek van Sky 
Radio want…”dat vinden dames leuk en 
ze geven er meer melk door”….! Speciaal 
voor groepen heeft men een programma 
samengesteld waarbij een aantal mensen 

onder uw gezelschap in de gelegenheid 
worden gesteld om een koe te knuffelen 
of misschien te melken. Wie durft? Het 
programma is als volgt: ontvangst met kof-
fie en koek in de ontvangstruimte (begane 
grond - uitzicht op de stal), presentatie en 
uitleg over de boerderij en ‘tour’ in bijbe-
horende kledij langs de koeien (afhankelijk 
van de tijd van het jaar in de stal óf in de 
wei). Deze bijzondere ochtend wordt afge-
sloten met een uitgebreide streeklunch.
Na de lunch vertrek per touringcar naar 
vliegveld Teuge (opgericht 24 mei 1934). 
Bij aankomst aanvang rondleiding ach-
ter de schermen, u krijgt van alles te 
horen over o.a. de geschiedenis van het 
vliegveld, zweefvliegtuigen, parachu-
tespringen enz. Na de rondleiding een 

glaasje fris met een borrelhapje (bij mooi 
weer op het terras - anders binnen in het 
gezellige restaurant ‘Take Off Teuge’). Om 
16.30 uur terugvertrek - onderweg diner 
- verwachte thuiskomst ca. 20.45 uur.

Uw arrangement is inclusief: 
onbeperkt koffie bij boerderij / 
1 x koek / knuffelarrangement / 
uitgebreide streeklunch met soep/ 
rondleiding vliegveld Teuge / 
1 x frisdrank  met borrelhapje/ 
3-gangen menu                
                                                                              
Prijs per persoon: 
Bij 50 € 62,60 / Bij 45 € 64,50
Bij 40 € 66,80 / Bij 35 € 69,85
Bij 30 € 73,85 

BIJZONDER!!

Asperges... ‘het witte goud’
10

TIP Dit arrangement kan zowel als ochtend- of middagprogramma geboekt worden. 
Mogelijkheid uitbreiding van het programma. Keuze uit o.a.: 
Brabantse muziekmiddag, bingo, bezoek Holland Casino of paardenmelkerij. Prijzen op aanvraag.



Varen + bezoek paardenrusthuis
Vanaf € 61,45 p.p.  (maximaal 52 personen)12

Per fiets van stadion naar boeren(golf)bedrijf

Om ca. 08.00 uur vertrek vanuit uw opstap-
plaats naar Den Bosch waar u gebracht 
wordt naar het fietsverhuurbedrijf. Om 
09.30 uur wordt u verwacht in het gezel-
lige stadion ‘De Vliert’ van F.C. Den Bosch. 
Onder het genot van koffie met een 
Bossche Bol krijgt u van alles te horen over 
deze voetbalclub (speelt in de 1e divisie). 
Na afloop staat er een fietspuzzeltocht  
(7 km) op het programma. De tocht 
eindigt bij ‘Hertogboer’ Fons Sleutjes in 
Den Dungen; hij vertelt u trots over zijn 
veebedrijf en zal u graag rondleiden.  
Boerin Jeanette heeft inmiddels een 

boeren streeklunch voor u verzorgd. 
Tijdens de lunch wordt de uitslag van 
de puzzeltocht bekend gemaakt met als 
prijs…2 vrijkaarten voor een thuiswed-
strijd van F.C. Den Bosch! Na de lunch 
kunt u zich uitleven met een heus spel-
letje boerengolf in de weilanden rondom 
de boerderij. Om ca. 15.00 uur afscheid 
van boer Fons en zijn vrouw Jeanette. 
Per fiets terug naar Den Bosch waar u 
om ca. 16.00 uur verwacht wordt (fiet-
sen inleveren). Tot 17.30 uur heeft u nog 
vrije pauze in het gezellige Den Bosch. 
Daarna terugvertrek - onderweg diner 
- verwachte thuiskomst ca. 21.00 uur.

Uw arrangement is inclusief: 
huur fietsen tot 16.00 uur + 
uitgeschreven fietsroute / bezoek 
stadion / 2 x koffie / 1 x Bossche 
Bol / bezoek ‘Hertogboer’ Sleutjes / 
streeklunch / boerengolf / 3-gangen diner                                                                                               

Prijs per persoon: 
Bij 50 € 80,85 / Bij 45 € 82,65
Bij 40 € 84,95 /Bij 35 € 87,85
Bij 30 € 91,70

Vanaf € 80,85 p.p.  (maximaal 52 personen)11

Om ca. 08.30 uur vertrek vanuit uw opstap-
plaats naar de aanlegsteiger van partyboot 
‘Cunera’ in Wijk bij Duurstede. John en 
Miranda Reijerman, de trotse eigenaren, 
zullen er alles aan doen om het u naar de 
zin te maken. Onder het genot van koffie 
met gebak maakt u een 1 1/2 uur durende 
vaartocht over het mooie vaargebied van 
de Lek en de Nederrijn waarbij 3 sluizen 
zullen worden gepasseerd. Om ca.11.45 
uur vertrek naar ‘Nieuw Eldorado’ direct 

gelegen aan de rand van natuurgebied 
‘De Soesterduinen’. U vindt hier een goed 
uitgeruste manege, prachtige huifkar-
ren en een moderne horecagelegenheid. 
Terwijl u geniet van een lunchbuffet wordt 
in de manege een leuke paardenshow 
gereden; goed te zien door de mooie 
grote glazen wand en de duidelijke uitleg 
goed te horen via de geluidsinstallatie. 
Om 14.00 uur wordt u per paardentram 
of huifkar via een mooie rit (ca. 3 kwartier) 
door de prachtige natuur naar het be-
kende paardenrusthuis ‘De Paardenkamp’ 
aan de rand van het ‘Leenderbos’ gebracht. 
U wordt hier rondgeleid en krijgt alles te 
horen over de verzorging van de oudere 
paarden; zij worden hier op hun oude dag 
met veel liefde vertroeteld en verzorgd. 
Een hele geruststelling voor veel paar-
denliefhebbers! Halverwege het bezoek 

kopje koffie of thee met een koekje. 
Om ca. 16.30 uur aanvang terugrit per 
touringcar - onderweg diner - ver-
wachte thuiskomst ca. 20.30 uur.

Uw arrangement is inclusief: 
1 1/2 uur rondvaart / 2 x koffie / 
1 x gebak / bezoek Nieuw Eldo-
rado / lunchbuffet / rit paardentram 
of huifkar / bezoek paardenrusthuis 
incl. koffie/thee / 3-gangen diner

Prijs per persoon: 
Bij 50 € 61,45 / Bij 45 € 63,65
Bij 40 € 66,45 / Bij 35 € 69,95 / Bij 30 € 74,70
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TIP U kunt deze dag ook afsluiten met een (onbeperkt) steengrill arrangement in het bijzondere restaurant de
 ‘Flinstones’ in Hilversum. Werkelijk alles is gebaseerd op de wereldberoemde tekenfilm over het Stenen Tijdperk. 
Uitgebeitelde menukaarten, stenen tafels enz. Een aanrader! Prijzen op aanvraag. 



Met huifkar op bezoek in Paleis Soestdijk

Om ca. 08.30 uur vertrek vanuit uw opstap-
plaats naar restaurant ‘Wilhelminatoren’ 
op het ‘Drielandenpunt’ (323 m. boven 
N.A.P.) in Vaals. Onderweg koffie / gebak. 
Bij aankomst uitgebreide koffietafel. Om ca. 
14.00 uur aanvang rondrit o.l.v. gids door 
het ‘schoene Limburg’. De route voert u 
dwars door ‘klein Zwitserland’, via Slenaken 
en Noorbeek naar het Belgische plaatsje 
Eijsden waar de rit even onderbroken 
wordt voor een kopje koffie met cake. De 
route wordt vervolgd door het Maasdal, 
langs Cadier en Keer en Bemelen richting 
Valkenburg. Heuvels, scherpe bochten en 
prachtige vergezichten wisselen elkaar af. 

Tenslotte via o.a. Oud Valkenburg, Schin 
op Geul en Vijlen (bekend door het hoogst 
gelegen kerkje van Nederland) terug naar 
het beginpunt van deze mooie rondrit. 
Voordat we weer naar het westen van het 
land rijden wordt in restaurant ‘Wilhel-
minatoren’  – waar het goed toeven is 
- een heerlijk 3-gangen diner geserveerd. 
Verwachte thuiskomst ca. 22.00 uur.

Uw arrangement is inclusief: 
2 x koffie / 1 x gebak / uitgebreide  
koffietafel / rondrit o.l.v. gids / 
1x koffie of thee met cake /  
3-gangen diner                                                                                               

Prijs per persoon: 
Bij 50 € 47,50 / Bij 45 € 49,50
Bij 40 € 52,00 / Bij 35 € 55,25 / Bij 30 € 59,55

Vanaf € 47,50 p.p. 
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Vanaf € 61,70 p.p.
Om ca. 10.00 uur vertrek naar ‘Nieuw 
Eldorado’ (voor beschrijving zie tocht Nr. 
12) in Soest. Bij aankomst lunchbuffet. Om 
13.30 uur wordt u per huifkar of paarden-
tram naar paleis Soestdijk gebracht (rit 
duurt ca. half uur). O.l.v. gids bezoekt u het 

paleis; per rondleiding kunnen slechts 15 
personen deelnemen - overige gasten van 
uw gezelschap kunnen in en rond de tuin 
wandelen of in het horecagedeelte een 
consumptie nemen (eigen rekening) –  
halverwege wissel. In Paleis Soestdijk (anno 
1650) waren vanaf 1937 prinses Juliana en 
Prins Bernhard de laatste bewoners; sinds 
1971 is het paleis eigendom van de Staat 
der Nederlanden. In afwachting van de 
definitieve bestemming is besloten dat 
het publiek (voor een periode van 3 jaar) 
een kijkje kan nemen in en rondom het 
Paleis dat sinds het overlijden van Prins 

Bernhard in december 2004 leegstaat.  
Om 16.30 uur terugvertrek per  
touringcar - onderweg diner -  
verwachte thuiskomst ca. 20.30 uur.

Uw arrangement is inclusief: 
lunchbuffet / rit paardentram of huifkar / 
bezoek paleis Soestdijk /   3-gangen diner                                                                                               

Prijs per persoon: 
Bij 50 € 61,70 / Bij 45 € 63,35
Bij 40 € 65,50 / Bij 35 € 68,15
Bij 30 € 71,75

Wie schoen ons Limburg is
14
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TIP Wilt u liever een extra ochtendprogramma? Dat kan! Keuze o.a. uit: Vaartocht 
(1 1/2) uur met koffie en gebak + lunch in restaurant onderweg óf bezoek 
Spakenburg inclusief koffie met gebak + lunch. Prijzen op aanvraag. 

NIEUW!!

10 februari t/m 18 februari Huishoudbeurs in Amsterdam
21 maart t/m 27 mei Panorama Tulip Land in Voorhout
22 maart t/m 20 mei Keukenhof in Lisse
29 maart t/m 09 april  AutoRai in Amsterdam

28 april t/m 2 mei Bloemendagen in Anna Paulowna
29 juli Finish Tour de France in Parijs
18 augustus Mosseldag in Yerseke
08 september Fruitcorso in Tiel

Vermelde prijzen gelden t/m 31/12/2007 voor vertrekplaatsen vanuit postcodegebieden 2500 t/m 2699 en 2901 t/m 3258. 
Op aanvraag doen wij u gaarne prijsopgaaf bij vertrek buiten deze postcodegebieden.

In deze Nieuwsbrief vindt u slechts een kleine selectie van de tochten die wij organiseren. 
Heeft u zelf een idee? Belt u dan: 0187-497610!

GEHEEL 2007 ACTIVITEITEN IN HET HELE LAND VANWEGE  ‘400 JAAR MICHIEL DE RUYTER’.

DAGTOCHT PARIJS VANAF €  27,50 PER PERSOON

ONDERSTAAND VINDT U NOG EEN AANTAL SUGGESTIES. 
WIJ VERZORGEN GRAAG HET ARRANGEMENT VAN UW KEUZE!

DAGTOCHT DISNEYLAND PARIJS VANAF € 45,00 PER PERSOON


