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Ik wil mij graag aan u voorstellen. Mijn naam
is René Völkers, ik ben 22 jaar en werk sinds
1 juli 2008 bij Contiki Holland. Door mijn
opleiding aan de Hogeschool Rotterdam -
studierichting Logistiek en Technische
Vervoerskunde - moest ik een stageplek
zoeken. Omdat ik in Hellevoetsluis woon ken
ik het bedrijf al sinds mijn jeugd; het leek mij
interessant om bij dit bedrijf mijn stageverslag
te gaan schrijven. Gelukkig verliepen de con-
tacten met het management heel goed en in
2007 mocht ik hier met mijn onderzoek star-
ten. Ik heb een fantastische tijd gehad en het
onderwerp van mijn scriptie - de digitale
tachograaf - was ook voor Contiki Holland
heel nuttig. De digitale tachograaf geeft heel
veel informatie betreffende rij- en rusttijden,
snelheid en gegevens van de chauffeur. Het is
niet te vergelijken met de ouderwetse tacho-
graafschijf welke op den duur geheel van het

toneel zal verdwijnen. Na deze stageperiode
met een goed resultaat te hebben afgesloten
moest ik enige tijd later gaan afstuderen. Dit
afstuderen moest wederom aan de hand van
een praktijkstage. Voor mij was de keus voor
een afstudeerbedrijf niet moeilijk; na het
behaalde resultaat van mijn 1e stageperiode
benaderde ik eerst Contiki Holland. Wederom
lag er een zeer interessante opdracht voor me
klaar. De opdracht ‘optimalisatie van het
brandstofnetwerk’ was met een afname van
ruim circa 2 miljoen liter dieselolie op jaarba-
sis geen gemakkelijke opgave.
Na het schrijven en verdedigen van mijn afstu-
deerscriptie was het afgelopen juni 2008 dan
eindelijk zo ver…..ik was geslaagd! Met mijn
diploma op zak en de ervaring van een fantas-
tische stageplek kon ik gaan solliciteren. Lang
hoefde ik niet te zoeken, van zowel de kant
van Contiki Holland als van mijzelf was het

contact zodanig
goed geweest dat
een verdere samen-
werking niet uit
kon blijven. En nu

werk ik met veel ple-
zier bij Contiki Holland. Inmiddels heb ik mijn
‘chauffeursdiploma’ gehaald en leer ik elke
dag nog heel veel bij. Om een zo breed moge-
lijk beeld van het bedrijf te krijgen werk ik op
verschillende afdelingen zodat ik weet wat
iedereen doet en waar iedereen mee te maken
heeft. Uiteindelijk zal ik mij gaan bezighouden
met de dagelijkse ritplanning en overige ope-
rationele zaken.
De wereld van ‘reizen per touringcar’ is zo ont-
zettend interessant; ik voel me hier prima op
mijn plek!

Tot ziens,
René Völkers

EVEN VOORSTELLENRENÉ VÖLKERS

2 DAGEN
TEXEL ACTIEF

1e dag: Vertrek circa 08.15 uur naar Den
Helder. Onderweg korte stop in een weg-
restaurant voor koffie of thee (eigen
rekening). Om 11.30 uur overtocht van
Den Helder naar Texel. Bij aankomst in
Texel per touringcar naar het in 2002
geopende hotel ‘Tesselhof’ in badplaats
De Koog (op loopafstand van het
Noordzeestrand en het centrum).
Inchecken en koffers uitladen; u maakt
kennis met de gids die u deze 2 dagen
begeleidt. Lunch in het hotel. Na de
lunch 3 ½ uur durend spelprogramma
‘Wie is de Mol’ (vertrek vanaf het hotel).
‘Sjon de Mol’ wil Texel opkopen voor een
nieuwe Real Life Soap met de Texelaars
in de hoofdrol. De Texelaars starten
onmiddellijk een protestactie maar heb-
ben daarbij uw hulp nodig. In kleine
groepjes gaat u op tandems op pad om
de Texelaars te helpen. Één persoon van
uw gezelschap wordt aangewezen als de
Mol! Zal de Mol ontmaskerd worden
en…..welk groepje heeft het beste
gepresteerd? Aan het eind van de mid-

dag zult u het weten! Halverwege het
programma een drankje en een versna-
pering. Vanaf 17.30 uur heeft u tot
18.30 uur de tijd om op te frissen en/of
even te ontspannen. Om 18.30 uur per
bus naar theaterrestaurant ‘Klif 12’ in
Den Hoorn voor een diner-cabaret (19.00
– 23.00 uur). Tussen de gangen van het
4-gangendiner door kunt u genieten van
een wervelende theatershow.
Consumpties tijdens dit avondprogram-
ma zijn voor eigen rekening.
Per touringcar terug naar het hotel.
2e dag: Uitgebreid ontbijtbuffet. Om
09.30 uur per touringcar naar de echte
Texelse jutter voor een 2 uur durend
Juttersfestival (10.00 – 12.00 uur). Een
uniek actief programma waarbij u van
alles te weten komt hoe de juttersfami-
lies moesten overleven op Texel. Hierna
per touringcar naar ‘Brasserie TX’ in
Oudeschild voor de lunch. Na de lunch te
voet naar een heuse garnalenkotter voor
een 2 uur durende tocht over de
Waddenzee. Tijdens de vaart worden de
netten uitgegooid; een echte Texelse vis-
ser geeft op levendige wijze uitleg over
de vangst. De gevangen garnalen wor-
den direct bereid en uitgedeeld. Even
pellen en…..smullen maar! Om 16.00
uur afscheid van de gids en per touring-
car vertrek naar de veerboot voor de
overtocht naar het vasteland.

Afscheidsdiner onderweg naar huis.
Verwachte thuiskomst circa 22.15 uur.

Inclusief: retour overtocht Den Helder –
Texel / lunch 1e dag, overnachting +
ontbijtbuffet in hotel Tesselhof in
2-persoonskamers met douche en toilet /
begeleid programma op Texel / 3 ½ uur
tandemtocht inclusief 1 drankje +
versnapering / 4-gangencabaretdiner /
Juttersfestival / lunch 2e dag / 2 uur
durende garnalentocht / 3-gangen diner /
vervoer per luxe touringcar

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 296,85 / Bij 40-44 € 290,65 /
Bij 45-49 € 285,85 / Bij 50-54 € 282,00 /
Bij 55-61 € 278,85

Vanaf € 278,85 p.p.
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Vertrek circa 11.00 uur. Onderweg lunch.
Bij aankomst in Kootwijkerbroek (circa
14.00 uur) aanvang 3 uur durende rit
met een mobiel fietscafé. Per fietscafé
kunnen 17 deelnemers plaatsnemen;
10 deelnemers zijn belast met het trap-
pen van de pedalen, 6 deelnemers
kunnen genieten van hun drankje en…
1 persoon is de chauffeur die uiteraard
geen alcohol tot zich mag nemen.
Halverwege de fietsrit kan er van plaats
gewisseld worden. Het verhuurbedrijf
beschikt over een groot aantal van deze
fietscafé’s zodat ook grote groepen tege-
lijkertijd kunnen deelnemen. De bar is

gevuld met 30 liter bier. Overige drankjes
zijn bij boeking extra te bestellen (zie
onderstaande prijzen). U krijgt een kaart
van de omgeving mee zodat u kunt
fietsen waarheen u maar wilt. Succes
verzekerd!

Na afloop van de tocht wordt deze
hilarische middag afgesloten met een
barbecue in het gezellige restaurant
‘De Heihut’ waar het goed toeven is.
Aanvang terugreis 20.00 uur.
Verwachte thuiskomst circa 22.00 uur.

Inclusief:
lunch / 3 uur durende rit fietscafé met
30 liter bier / barbecue / vervoer per luxe
touringcar

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 87,55 / Bij 40-44 € 81,35 /
Bij 45-49 € 77,50 / Bij 50-54 € 74,65 /
Bij 55-61 € 76,00

Vanaf € 76,00 p.p.
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Vertrek circa 08.15 uur naar rederij
Wolthuis in Heusden. Om 10.30 uur aan-
vang 2 uur durende rondvaart over de
Maas en uiteindelijk het riviertje De Dieze
naar de haven van ’s Hertogenbosch.
Tijdens de vaart koffie of thee met een
Bossche Bol. Om 12.30 uur vertrek per
touringcar naar restaurant Kleijn Speijck in
Oisterwijk waar een uitgebreide koffie-

tafel wacht. Om 14.00 uur vertrek naar
Oosterhout waar u het Bakkerij Museum
bezoekt. U vindt hier o.a. een verzameling
bakkerswerktuigen en een antieke bak-
kerswinkel; tevens kunt u zelf brood en
koekjes bakken welke uiteraard mee naar
huis mogen worden genomen. Tijdens
het bakken 2 x koffie of thee met een
appelflap. Aanvang terugreis 17.00 uur.
Onderweg diner. Verwachte thuiskomst
circa 21.00 uur.

Inclusief:
2 uur durende rondvaart / 2 x koffie of
thee / 1 x Bossche Bol / uitgebreide
koffietafel / bezoek bakkerij museum /
2x koffie of thee / 1x appelflap /
3-gangen diner / vervoer per luxe touringcar

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 88,20 / Bij 40-44 € 83,10 /
Bij 45-49 € 79,15 / Bij 50-54 € 76,00 /
Bij 55-60 € 73,45
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Om circa 09.00 uur vertrek. Onderweg
koffie of thee met gebak. We vervolgen
onze weg naar Epe. Bij aankomst (om
circa 12.30 uur) in het mooi gelegen res-
taurant De Ossenstal, midden in natuur-
reservaat de ‘Eperholt’ en verscholen tus-
sen het groen van de bossen op de
Veluwe wacht u het 3-gangen Eperholt
Arrangement: boerengroentesoep,
pannenkoek naturel, spek of appel en ijs
met slagroom na. Om 14.30 uur aanvang
1½ uur durende rondrit o.l.v. gids. Een
schitterende rondrit over de Veluwe; de

route voert o.a. via de natuurreservaten
‘Eperholt’, de ‘Dellen’ en een stukje
Kroondomeinen. De ervaren gids vertelt
u alles over het edelhert, ree, wildzwijn
enz. Even terug naar de natuur en genie-
ten van de rust en stilte. Deze interes-
sante middag wordt afgesloten met een
kopje koffie of thee met een plakje cake
in restaurant De Ossenstal. Aanvang
terugreis 16.30 uur. Diner onderweg.
Verwachte thuiskomst circa 21.00 uur.

Inclusief:
2 x koffie of thee / 1 x gebak / 3-gangen
Eperholt Arrangement / 1 ½ uur durende
rondrit over de Veluwe o.l.v. gids / 1 x
koffie of thee met cake / 3-gangen diner
/ vervoer per luxe touringcar

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 68,44 / Bij 40-44 € 64,90 /
Bij 45-49 € 62,15 / Bij 50-54 € 59,95 /
Bij 55-61 € 58,15

Vanaf € 58,15 p.p.

4

lente - zomer 3

Belangrijk: U dient vooraf een borgsom te betalen van € 150,00 (s.v.p. contante betaling aan het verhuurbedrijf). Tevens dienen de
leider(s) en de chauffeur(s) van de groep vooraf een contract te ondertekenen. Bij het reserveren van dit arrangement kunnen wij u deze
formulieren reeds toesturen zodat u ze zelf ingevuld kunt afgeven aan het verhuurbedrijf.
Prijzen extra drankjes op het fietscafé: witte/rode wijn en rosé € 7,50 per fles / frisdranken € 2,50 per 1 ½ liter fles (indien u hier gebruik
van wilt maken s.v.p. bij boeking doorgeven – deze prijzen worden achteraf aan u doorberekend). Aanvulling tot 50 liter bier toeslag € 30,00

DAGJE
BRABANTSE LAND
Vanaf € 73,45 p.p.
Maximaal 60 personen

FIETSCAFÉ ENBARBECUE

RONDRIT VELUWE
EN PANNENKOEKEN!



Vertrek circa 08.15 uur. Na aankomst bij
het hoofdkantoor van De Telegraaf in
Amsterdam (circa 10.15 uur) ontvangst
met koffie of thee met koek. U wordt
rondgeleid door de dynamische wereld

van dit grootste Nederlandse dagblad dat
7 dagen per week verschijnt. De
Telegraaf is een ochtendkrant met een
oplage van circa 700.000 exemplaren.
Onder de naam Telegraaf Media Groep NV
worden tevens een aantal tijdschriften
uitgegeven (o.a. ‘Privé’, ‘Vrouw’ en
‘Elegance’); een dochtermaatschappij
verspreidt de gratis ochtendkrant ‘Sp!ts’.
Een bezoek aan o.a. de redactie, de
drukkerij en het zien van een bedrijfsfilm
geven u een beeld van wat er zich dag in
dag uit afspeelt achter de schermen.
Iedere bezoeker krijgt een tasje mee naar
huis met daarin een verrassing.
Na het bezoek per touringcar naar het

centrum van Amsterdam waar om
13.15 uur koffietafel in restaurant Smits
Koffiehuis. Na afloop heeft u vrije pauze
tot 17.00 uur. Diner onderweg.
Verwachte thuiskomst circa 21.00 uur.

Inclusief:
2 x koffie of thee / 1 x koek / rondleiding
De Telegraaf / koffietafel / 3-gangen
diner / vervoer per luxe touringcar

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 66,85 / Bij 40-44 € 63,85 /
Bij 45-49 € 61,50 / Bij 50-54 € 59,60 /
Bij 55-61 € 58,10

BEZOEK AAN DAGBLAD ‘DE TELEGRAAF’ EN
AMSTERDAM
Vanaf € 58,10 p.p. Alleen mogelijk op dinsdag / woensdag / vrijdag
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Vertrek circa 09.00 uur. Bij aankomst in
de Laurenskerk ontvangst met koffie of
thee met gebak. Om 10.45 uur aanvang
2 uur durend programma (rondleiding
kerk á 1 uur + beklimming toren á 1
uur). De groep wordt opgesplitst in 2
groepen – halverwege het programma
wisseling. Tijdens de rondleiding krijgt u
van alles te horen over het enig overge-
bleven gebouw uit het middeleeuwse
Rotterdam (de bouw vond plaats tussen
1449 en 1525). Wist u dat bij het bom-
bardement op 14 mei 1940 ook de
Laurenskerk zeer zwaar beschadigd werd.
In 1952 legde onze toenmalige koningin
Juliana de eerste steen voor de restaura-
tie, welke pas in 1968 werd voltooid.

Bij de beklimming van de toren
(ruim 300 treden) vertelt een
gids ‘Het Verhaal van de Toren’. Eenmaal
boven, op een hoogte van 63 meter,
wordt uw inspanning beloond met een
schitterend uitzicht over Rotterdam. Na
afloop te voet naar het restaurant voor
een uitgebreid lunchbuffet om 13.30 uur.
Na de lunch naar het punt (is bij het
restaurant) waar de fietsen opgehaald
worden voor een 2 uur durende rit o.l.v.
een gids door hartje Rotterdam (van
15.00 - 17.00 uur). Onderweg wordt er
gestopt voor een drankje (voor eigen
rekening). Na het fietsprogramma te voet
naar Idol’s Chinees Wokrestaurant, mid-
den op de Coolsingel, waar om 18.00

uur een uitgebreid buffet (onbe-
perkt voor-, hoofd-, nagerechten +

4 consumpties) op u wacht.
Aanvang terugreis circa 20.00 uur.
Verwachte thuiskomst circa 21.00 uur.

Inclusief:
2 x koffie of thee / 1 x gebak /
rondleiding + beklimming Laurenskerk /
lunchbuffet / 2 uur fietstocht o.l.v. gids /
wokbuffet + 4 consumpties
(frisdrank/bier/wijn/koffie/thee/ijs naar
keuze) / vervoer per luxe touringcar

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 87,35 / Bij 40-44 € 85,40 /
Bij 45-49 € 84,05 / Bij 50-52 € 82,85

BEKLIMMING LAURENSKERK
EN FIETSEN INROTTERDAM
Vanaf € 82,85 p.p.
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Medio april 2009 krijgt Rotterdam er een
nieuwe attractie bij: Splashtours. Met
Splashtours ontdekt u Rotterdam wel op
een héél bijzondere manier. In een heuse

amfibiebus maakt u een rondrit langs de
mooiste plekjes van Rotterdam en
dan…..SPLASH de Maas in voor een
rondvaart langs de skyline van

Rotterdam! Deze rondrit/rondvaart duurt
75 minuten. Een ideale combinatie bij
een bezoek aan Rotterdam.

SPLASHTOURS IN ROTTERDAM 7
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€ 19,50 p.p.

Van dinsdag t/m zaterdag
Maximaal 52 personen

NIEUW!

Wilt u liever bij de
dagtocht naar
Rotterdam één van de
programma’s vervangen
voor een rit/vaart met
Splashtours? Dit is
mogelijk; tijden in
overleg en prijzen
op aanvraag.

TIP

(medio

april 200
9)

NIEUW!



Vertrek circa 09.00 uur. Na aankomst bij
het Wisboom gemaal in Kinderdijk koffie
of thee met gebak; eventueel kunt u nog
even rondkijken in dit in 1868 gebouwde
stoomgemaal. Tegenwoordig wordt het
gemaal niet meer gebruikt omdat een
modern nieuw gemaal in gebruik is. Om
11.00 uur aanvang 1 uur durende rond-
vaart door de Alblasserwaard. De prachti-
ge natuur en de wereldberoemde
molens van Kinderdijk zijn een lust voor
het oog. Na afloop per touringcar naar
het mooi gelegen restaurant ‘Onder de
Pannen’ midden in de polder bij
Leerbroek voor het middagprogramma.
Bij aankomst koffietafel. Om 14.00 uur
aanvang 2 x 3 kwartier durende voorstel-
ling door theatergroep Linquenda (halver-

wege ½ uur pauze). Paul wordt geas-
sisteerd door Froukje; beiden verzorgen
zij een fantastische nostalgische voorstel-
ling voor ‘de jeugd van toen’. Uit een
oude doos komen allerlei voorwerpen
tevoorschijn uit de 50-er en 60-er jaren
waar Paul boeiend over vertelt. Laat u
meenemen op een reis naar het verleden
waarbij ook het publiek betrokken wordt;
er wordt gelachen, gedanst en veel
ontroerende herinneringen van vroeger
komen naar boven. Een absolute
aanrader! Na afloop koffie of thee met
saucijzenbroodje.

Aanvang terugreis circa 17.00 uur.
Verwachte thuiskomst circa 18.15 uur.

Inclusief:
bezoek Wisboom gemaal / 2 x koffie of
thee / 1 x gebak / 1 uur rondvaart /
koffietafel met soep en kroket / theater-
show / 2 x koffie / thee met saucijzen-
broodje / vervoer per luxe touringcar

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 53,40 / Bij 40-44 € 51,00 /
Bij 45-49 € 49,18
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Vertrek ca. 09.30 uur. Bij aankomst in
Rotterdam inschepen op partyschip
Nehalennia. Om 10.45 uur afvaart vanaf
de Boompjes voor 1 uur durende tocht
over de Nieuwe Maas en de Lek naar
Kinderdijk. Onderweg koffie of thee met
appelgebak. Tijdens de tocht krijgt u uit-
leg over de vele bezienswaardigheden die

onderweg te zien zijn; ook het passeren
van de grote zeeschepen die op de Maas
varen is een belevenis! Na aankomst in
Kinderdijk per touringcar naar restaurant
De Gouden Leeuw in Terheijden. Bij aan-
komst koffietafel. Om 14.30 uur aanvang
interessante rondrit o.l.v. gids. De route
voert o.a. via het historische centrum van
Breda, het Mastbos en een bezoek aan
de replica van de Lourdesgrot in Meersel-
Dreef (het meest noordelijke punt van
België - slechts 10 km van Breda). De
Lourdesgrot, een belangrijk aantrekkings-
punt voor bedevaartgangers, is zeker een
bezoekje waard; tevens kunt u hier,
indien gewenst, een consumptie gebrui-

ken (voor eigen rekening). Eenmaal terug
in Terheijden om 17.30 uur 3-gangen
diner in restaurant De Gouden Leeuw.
Aanvang terugreis ca. 19.30 uur.
Verwachte thuiskomst ca. 21.00 uur.

Inclusief:
vaartocht Rotterdam-Kinderdijk /
2 x koffie of thee / 1 x appelgebak /
koffietafel / rondrit o.l.v. gids / 3-gangen
diner / vervoer per luxe touringcar

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 58,80 / Bij 40-44 € 56,05 /
Bij 45-49 € 53,95 / Bij 50-54 € 52,25 /
Bij 55-61 € 50,85
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Vertrek circa 08.30 uur. Wij rijden naar
het mooie landschap tussen Tilburg en
Gilze Rijen waar zich de struisvogelfarm
van de familie Van de Staak bevindt. Bij
aankomst koffie of thee met gebak. U
krijgt een videofilm te zien met uitgebrei-
de informatie over deze bijzondere
(grappige) dieren; aansluitend bezoekt u
o.l.v. een gids de struisvogels. In het
gezellige winkeltje zijn veel gevarieerde
producten te koop welke van de struis-
vogels afkomstig zijn (o.a. vlees, eieren,
veren, leer en cosmetica); ook kunt u
struisvogeleierkoek proeven. Tussen de
middag om 12.30 uur Brabantse koffie-

tafel in een restaurant in
Gilze. Na afloop vertrek per touringcar
naar Zundert voor een bezoek aan wijn-
domein Van der Herstraten (aanvang
14.45 uur). Tijdens het 2 ½ uur durende
programma vertellen de trotse eigenaars
Jos en Betsie Hereijgers alles over hun
geweldige 2 ha. grote wijngaard (bijna
6000 planten). Naast de teelt van druiven
wordt ook het volledige proces van wijn
maken op het domein uitgevoerd. Het
bezoek wordt afgesloten met een proe-
verij (3 verschillende wijnen) waarbij stok-
brood, kaas en vleesproducten uit de
streek geserveerd worden. In het

winkeltje kunt u eventueel uw favoriete
wijn kopen. Aanvang terugreis 17.30 uur.
Diner op terugreis. Verwachte thuiskomst
circa 21.15 uur.

Inclusief:
bezoek struisvogelfarm / 2 x koffie of
thee / 1 x gebak / koffietafel / bezoek
wijndomein / proeverij / 3-gangen diner /
vervoer per luxe touringcar

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 72,45 / Bij 40-44 € 69,45 /
Bij 45-49 € 67,10 / Bij 50-54 € 65,20 /
Bij 55-60 € 63,70

Vanaf € 63,70 p.p. Maximaal 60 personen
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�Bij theater Linquenda kunt u met maximaal 100 personen terecht. Echter, het ochtendprogramma
moet dan aangepast worden omdat de boot slechts plaats biedt aan maximaal 48 personen.
Alternatief programma in overleg. Prijzen afhankelijk van uw programmakeuze!

VAREN ROTTERDAM-KINDERDIJK EN
RONDRIT NOORD-BRABANT/BELGIË
Vanaf € 50,85 p.p.

ALLES OVER
STRUISVOGELS & WIJN
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Vanaf € 49,18 p.p. Maximaal 48 personen�

VAREN ALBLASSERWAARD
EN THEATER LINQUENDA

Paspoort of identiteitskaart noodzakelijk!



Vertrek circa 08.00 uur. Onderweg koffie
of thee met gebak. Wij rijden naar de
monumentale pannenkoekboerderij ‘De
Heikamp’ in de bossen van Nationaal
landschap ‘De Graafschap’ in Ruurlo. Bij
aankomst bezoekt u allereerst het, naast
de pannenkoekenboerderij gelegen,
doolhof (anno 1891). Qua oppervlakte is
dit het grootste doolhof van Nederland,
maar omdat de ruimte tussen de hagen
wel 5 meter bedraagt kost het, in verge-
lijking met andere doolhoven van gelijke
oppervlakte, niet zo veel tijd om het mid-
den te vinden! Om 12.30 uur aanvang

pannenkoekenlunch. Aansluitend om
14.00 uur vertrek per huifkar vanaf het
restaurant voor een 1/2 uur durende
tocht door de mooie omgeving van deze
streek in de Achterhoek. De rit eindigt bij
‘Anny Cactus’ (eveneens in Ruurlo geves-
tigd) waar u de door Anny en haar man
Bert opgebouwde ‘Cactus Oase’ bezoekt.
U zult versteld staan wat u hier te zien
en te horen krijgt! De prachtige verzame-
ling cactussen, de dieren en de rotstui-
nen maken dit tot een onvergetelijk
bezoek. Om 16.15 uur aanvang terug-
reis. Diner onderweg. Verwachte thuis-
komst ca. 21.00 uur.

Inclusief:
2 x koffie of thee / 1 x gebak / entree
Doolhof / 3-gangen pannenkoekenlunch /
huifkartocht / bezoek Anny Cactus met
koffie/thee en kruidkoek + kleine attentie
/ 3-gangen diner / vervoer per luxe tou-
ringcar

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 74,30 /
Bij 40-44 € 71,00 /
Bij 45-49 € 68,40 /
Bij 50-54 € 66,35 /
Bij 55-61 € 64,65

DOOLHOF, HUIFKARTOCHT
EN ANNY CANTUS
Vanaf € 64,65 p.p.
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Vertrek circa 08.15 uur. Op de grens van
de Limburgse en Brabantse Peel ligt bij
het dorpje Ospeldijk hertenhouderij De
Peel. Als u denkt dat men hier uitsluitend
herten houdt komt u bedrogen uit. Bij
het bedrijf hoort namelijk ook een boom-
gaard met prachtige hazelnootbomen.
Van zowel de herten als de hazelnoten
zult u tijdens de rondleiding van alles te
weten komen. Twee vliegen in een klap
dus! Bij aankomst koffie of thee met zelf-
gebakken hazelnootcake. Aansluitend
wordt u rondgeleid door het bedrijf en
daarbij mag natuurlijk een bezoek aan de
edelherten niet ontbreken. Het bezoek

wordt afgesloten met een kleine vlees-
proeverij en een heerlijk glaasje hazelno-
tenlikeur. Indien gewenst kunt u in het
winkeltje iets kopen uit het ruime assorti-
ment edelhertenvlees (alles in kleine pak-
jes verpakt). Wellicht een idee om eens
kennis te maken met dit soort vlees?
Tussen de middag om circa 13.15 uur
koffietafel in stadsherberg Crasborn aan
de voet van de abdijkerk in Thorn, het
witte stadje. Na de lunch 1 uur durende
stadswandeling o.l.v. gids. Aanvang
terugreis 16.00 uur. Diner onderweg.
Verwachte thuiskomst circa 21.00 uur.

Inclusief:
2 x koffie of thee / 1 x hazelnootcake /
bezoek hertenhouderij inclusief proeverij /
koffietafel met kroket / stadswandeling
Thorn o.l.v. gids / 3-gangen diner /
vervoer per luxe touringcar

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 69,40 /
Bij 40-44 € 65,75 /
Bij 45-49 € 62,95 /
Bij 50-54 € 61,60 /
Bij 55-60 € 59,70
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Vertrek circa 08.00 uur. Na aankomst bij
paardenmelkerij Heesen in Panningen
(ruim 50 paarden) ontvangst met koffie
of thee met vlaai. U krijgt het geweldige
verhaal te horen hoe de familie Heesen
ooit is begonnen met hun paardenmel-
kerij. U krijgt uitleg, een videopresentatie
en natuurlijk een rondleiding met een
melkproeverij. Verrassend en interessant!
Na afloop per touringcar naar de aanleg-
steiger van rederij ‘De Corporaal’ in
Roermond waar u om 13.00 uur aan
boord gaat voor 1 1/2 uur durende rond-
vaart. Aan boord broodbuffet met soep.
De tocht voert vanaf het oudste gedeelte
van Roermond via de Roer, stroomop-
waarts over de Maas richting de

Maasplassen. Ook kunt u de drijvende
woningen van Marina Oolderhuuske van
dichtbij bewonderen. Om 14.30 uur bent
u weer terug in Roermond. O.l.v. gids
maakt u een stadswandeling van circa
1 uur door het rijke verleden van
Roermond. Het bezoek aan Roermond
wordt afgesloten met een glas
Christoffelbier in één van de gezellige
cafeetjes. Aanvang terugreis 16.30 uur.
Diner onderweg. Verwachte thuiskomst
circa 21.00 uur.

Inclusief:
bezoek paardenmelkerij / 2 x koffie of
thee / 1 x vlaai / proeverij / 1 ½ uur vaar-
tocht inclusief broodbuffet + soep /

1 uur stadswandeling o.l.v. gids /
1 x Christoffelbier / 3-gangen diner /
vervoer per luxe touringcar

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 79,00 / Bij 40-44 € 75,70 /
Bij 45-49 € 73,10 / Bij 50-54 € 71,05 /
Bij 55-61 € 69,35

PAARDENMELKERIJ EN
ROERMOND TE WATER EN TE LAND 13
Vanaf € 69,35 p.p.

6 lente - zomer

HERTEN, HAZELNOTEN
EN STADSWANDELING THORN
Vanaf € 59,70 p.p. Maximaal 60 personen



Vertrek circa 08.30 uur. Wij rijden naar
de aanlegsteiger van de ‘KAPITEIN KOK’,
Nederlands enige originele radersalon-
boot, aan de Javakade in Amsterdam.
Om 11.00 uur aanvang 4 uur durende

havenrondvaart in Amsterdam, de groot-
ste cacaohaven ter wereld en de grootste
Europese benzine exporthaven.
Tegenwoordig begint de Amsterdamse
haven bij de ‘Houthavens’ en eindigt bij
de grens met de gemeentes
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, een
behoorlijk vaargebied dus. Tijdens de
vaart krijgt u koffie of thee met gebak en
een 3-gangen diner. Laat u verwennen

op dit bijzondere partyschip. Aanvang
terugreis 15.00 uur. Verwachte thuis-
komst circa 17.15 uur.

Inclusief:
4 uur vaartocht inclusief 1 x koffie of
thee + 1 x gebak / 3-gangen diner /
vervoer per luxe touringcar

Prijs per persoon:
Bij 50-54 € 42,00 / Bij 55-61 € 40,70
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Vertrek circa 08.00 uur. Een compleet
verzorgde dag met 9 spannende, sportie-
ve en komische activiteiten bij recreatie-
park Aquabest in Best. U heeft keuze uit
85 verschillende programmaonderdelen.
Een kleine selectie: abseilen, brancard-
race, limbo dansen, ondergronds dool-
hof, sneeuwpop worstelen, vlot bouwen,
Zwitsers voetbal! Bij reservering van deze
tocht krijgt u van ons een lijst waaruit u
kunt kiezen; alle programmaonderdelen
worden begeleid door instructeurs.
De groep wordt in kleinere teams ver-
deeld; in competitieverband gaat u de
opdrachten uitvoeren. Een geweldige

dag waarbij teamspirit heel belangrijk is!
Bij aankomst koffie of thee met gebak.
Tussen de middag een ‘super lunch’
(= zeer uitgebreid lunchbuffet) in het
restaurant. Na afloop van het dag
programma om circa 17.00 uur worden
de winnaars bekend gemaakt. Welk team
heeft het beste gepresteerd?
Mogelijkheid om te douchen en om te
kleden voordat u gaat eten. Aanvang
avondeten 18.00 uur. U heeft de keuze
uit 2 uur durende barbecue of
warm/koud buffet (per groep 1 keuze
mogelijk). Aanvang terugreis 20.30 uur.
Verwachte thuiskomst circa 22.30 uur.

Inclusief:
sportief programma onder begeleiding
van instructeurs / 2 x koffie of thee /
1 x gebak / super lunch / barbecue of
warm/koud buffet / vervoer per luxe
touringcar

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 103,90 / Bij 40-44 € 101,15 /
Bij 45-49 € 98,95 / Bij 50-54 € 97,25 /
Bij 55-61 € 95,85
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Vertrek circa 08.15 uur. Bij aankomst in
Leerdam koffie of thee met gebak in een
restaurant met uitzicht over de Linge.
Aansluitend wordt u verwacht in museum
‘Hofje van Aerden’ (5 minuten lopen
vanaf het restaurant). De geschiedenis
schrijft dat Maria van Aerden – Ponderus
(1672 – 1764) niet alleen haar man,
maar ook haar 3 kinderen heeft over-
leefd. Bij haar overlijden op 20 april 1764
op 92 jarige leeftijd liet zij een aanzienlijk
kapitaal na; voldoende om een hofje te
stichten voor vrouwelijke familieleden
van óf haar familie óf van de familie van
haar man. Als er geen behoeftige familie-
leden waren dan mochten er derden
wonen, mits van Protestantse huize. U
bezoek dit museum o.l.v. gids. N.a.v. de

rondleiding heeft het museum een vraag;
de leiding van de groep kan deze vraag
in de bus op weg naar het chocoladeate-
lier stellen. Er is een prijsje voor degene
die het best heeft opgelet! Na afloop 5
minuten lopen naar de aanlegsteiger van
Rederij Leerdam. Om 12.00 uur aanvang
2 uur durende rondvaart over de Linge.
Koffietafel aan boord. Bij terugkomst in
Leerdam vertrek per touringcar naar
Ridderkerk waar u bij Van Noppen
Chocoladeatelier een 2 uur durende
workshop ‘bonbons maken’ gaat doen.
U krijgt een korte film te zien, uitleg over
hoe en wat, schorten voor en dan….. je
eigen bonbons maken. Smullen maar!
Aanvang terugreis circa 17.00.
Verwachte thuiskomst circa 18.00 uur.

Inclusief:
2 x koffie of thee / 1 x gebak /
entree Hofje van Aerden / prijsje
n.a.v. bezoek / 2 uur vaartocht

inclusief koffietafel / workshop bonbons
maken / vervoer per luxe touringcar

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 75,85 /
Bij 40-44 € 73,30 /
Bij 45-49 € 71,45 /
Bij 50-54 € 69,90 /
Bij 55-60 € 68,60

Vanaf € 68,60 p.p. Maximaal 60 personen

Van dinsdag t/m zaterdag. Prijzen gelden t/m 30 september 2009
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SPORTIEF PROGRAMMA
BIJ RECREATIEPARKAQUABEST
Vanaf € 95,85 p.p.

HOFJEMEVROUW VAN AERDEN, VAREN LINGE
EN ZELF BONBONS MAKEN

lente - zomer 7

Vanaf € 40,70 p.p. Minimaal 50 personen
Prijzen gelden van half maart t/m eind oktober 2009

4 UURRADERSALONBOOT
DE ‘KAPITEIN KOK’ INAMSTERDAM

TIP: Mogelijkheid dessertbuffet na afloop van bar-
becue of warm/koud buffet. Een keur aan zoete en
frisse nagerechten: gebak, taart, ijstaart, bavarois,
verse fruitsalade en slagroom. Toeslag € 6,50 p.p.



Vertrek circa 09.00 uur.
Bij aankomst in Yerseke,
bekend om zijn mosse-
len en oesters, ont-
vangst met koffie of
thee met Zeeuwse

bolus. Tijdens de koffie krijgt u een film
over de mosselvisserij te zien. Na afloop
rijden we per touringcar naar een mos-
sel- en of oesterbedrijf (afhankelijk van
het aanbod). Het gehele 2 ½ uur duren-
de programma vindt plaats o.l.v. een des-
kundige gids. U zult heel wat te weten
komen over onze nationale trots: ‘de
Zeeuwse mossel en oester’. De ochtend
wordt afgesloten met een koffietafel. Na
de lunch vertrek per touringcar naar
Goes voor een nostalgische treinrit door

het mooie Zeeuwse landschap (aanvang
14.45 uur). Deze in1927 door de NS aan-
gelegde spoorlijn voert van Goes via
Kwadendamme naar het kleine Zeeuwse
dorpje Hoedekenskerke; de 2e- + 3e-
klasse wagons worden door een diesello-
comotief getrokken. Op het eindpunt in
Hoedekenskerke wordt de locomotief
ontkoppeld en naar de andere kant van
de trein gereden voor de terugrit. In
gebouw De Buffer (ligt naast het station)
een kopje koffie of thee met appeltaart;
u kunt hier de modelspoorbanen bekij-
ken en het souvenirwinkeltje bezoeken.
Bij mooi weer kunt u even de dijk oplo-
pen en naar het scheepvaartverkeer op
de Westerschelde kijken. Om 16.45 uur
aanvang terugrit per trein naar Goes
waar u om circa 17.30 uur aankomt.

Diner onderweg. Verwachte thuiskomst
circa 21.30 uur.

Inclusief:
2 x koffie of thee met
Zeeuwse bolus / mossel
of oester excursie /
koffietafel met kroket /
retourtje nostalgische
trein / kopje koffie of
thee met plakje cake /
3-gangen diner /
vervoer per luxe
touringcar

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 91,40 / Bij 40-44 € 85,45 /
Bij 45-49 € 81,10 / Bij 50-54 € 77,55 /
Bij 55-61 € 74,65

MOSSELEN, OESTERS
EN RIT MET NOSTALGISCHE DIESELTREIN
Vanaf € 74,65 p.p.
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18Maximaal 110 personen

8 lente - zomer

Van maandag t/m vrijdag – van mei t/m september

Vertrek ca. 09.00 uur. Bij aankomst in
Amsterdam 1 uur durende
grachtenrondvaart. Beleef
Amsterdam vanaf het water,
terwijl de historische koop-
manshuizen u glimlachend
aankijken. Indrukwekkende
gevels, tientallen varianten in
ramen en beschilderde pla-
fonds en overal die bomen

en bruggen, met als contrast het moder-
ne verkeer; fascinerende tegenstellingen.
Aan boord koffie met gebak. Tussen de
middag koffietafel in Smits Koffiehuis.
Na de lunch wordt u verwacht bij De
Smartlappen Workshop; één van de
populairste uitjes op dit moment in
Amsterdam! Een hilarisch groepsevene-
ment welke wij van harte aanraden voor
iedereen die van een muzikaal feestje
houdt. Onder leiding van een ervaren
accordeonist gaat u tijdens deze humoris-

tische workshop wereldberoemde
levensliederen zingen. U maakt
kennis met de vele liederen uit het
repertoire en op ludieke wijze leert u de
kneepjes van het vak!
Aan het einde van de workshop worden
de leukste nummers, die gezongen zijn,
‘live’ op CD opgenomen. Deze CD vormt
later een onvergetelijke herinnering van
het uitje. Per groep wordt 1 CD gebrand
en kunt u direct na afloop van het pro-
gramma meenemen. Ook is het mogelijk
om thuis alvast een eigen tekst te schrij-
ven op een bestaande melodie en dit lied
dan op te laten nemen.
Het mooie tekstboekje, met daarin meer
dan 40 beroemde (zowel Nederlandse als
enkele Engelstalige en van oude tot nieu-
we) smartlappen mag iedereen mee naar
huis nemen. Na de 1 ½ uur durende
workshop heeft u tot 17.00 uur vrije
pauze in Amsterdam.

Aanvang terugreis 17.00 uur.
Diner onderweg.
Verwachte thuiskomst circa 21.00 uur.

Inclusief:
2 x koffie /1 x gebak / grachtenrondvaart
/ koffietafel / workshop + 1 cd per groep
/ 3-gangen diner / vervoer per luxe
touringcar

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 80,50 /
Bij 40-44 € 76,40 /
Bij 45-49 € 73,20 /
Bij 50-54 € 70,70 /
Bij 55-62 € 68,75

VERRASSENDVAREN EN WORKSHOP
‘SMARTLAPPEN ZINGEN’ INAMSTERDAM
Vanaf € 68,75 p.p.

Vermelde prijzen gelden t/m 31/12/2009 (tenzij anders vermeld) voor door u te bepalen
vertrekplaatsen (mits goed bereikbaar per touringcar) vanuit postcodegebieden
2500 t/m 2699 en 2901 t/m 3258. Op aanvraag doen wij u gaarne prijsopgaaf bij vertrek
buiten deze postcodegebieden.
Alle uitstapjes vinden plaats met luxe touringcars, welke voorzien zijn van airconditioning,
verstelbare stoelen, cd-speler, koelkast en toilet. Sommige touringcars beschikken over
warmwatervoorziening en dvd-speler.
In deze Nieuwsbrief vindt u slechts een kleine selectie van de tochten die wij kunnen
organiseren. Heeft u zelf een idee? Belt u dan: 0187-497610!
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VOOR SCHOLIEREN
T/M 17 JAAR

SCHOOLREISJES
IN HET VOORSEIZOEN

VRAAG NAAR ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN:

Sinds maart 2002 voeren wij het
‘Keurmerk Touringcarbedrijf’, hetgeen
garant staat voor kwaliteit, comfort,
veiligheid op de weg en vakmanschap

van onze chauffeurs.


