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Dan is de betreffende tocht geschikt voor 
mindervaliden.
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Geachte heer, mevrouw,

Voor u ligt de dagtochtengids van reisbureau en touringcarbedrijf ter Beek Reizen uit Tubbergen.

Veel groepen, gezelschappen, clubs, verenigingen en bedrijven hebben de gewoonte eens per jaar 

gezamenlijk op stap te gaan tijdens een gezellige dagtocht. Het kan voor de organisatoren in sommige 

gevallen een behoorlijke opgave zijn een programma samen te stellen dat alle leden van de groep 

zal aanspreken. Om u als organisatie de helpende hand te bieden hebben wij deze dagtochtengids 

samengesteld.

Let wel; deze dagtochtengids is niet uitputtend. Er zijn naast de in deze gids genoemde dagtochten talloze 

andere mogelijkheden. Ook kunnen we dagtochten aanpassen door er onderdelen uit te halen of juist aan 

toe te voegen. Heel vaak kunnen programma’s gecombineerd worden of zijn dagtochten aan te passen tot 

een halve dagtocht. 

Minder mobiel? Geen probleem!
De genoemde programma’s in deze gids die geschikt zijn voor rolstoelgebruikers zijn aangeduid met een 

pictogram van een rolstoel. Ter Beek Reizen beschikt over twee luxe rolstoeltouringcars die voorzien zijn 

van een rolstoellift. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Fietsbus
Een primeur! Voor het eerst in haar bestaan biedt ter Beek Reizen haar gasten de mogelijkheid om 

hun eigen fiets mee te nemen op reis. Veilig en vertrouwd in het achterste gedeelte van de speciaal 

omgebouwde fietsbus. Deze luxe touringcar is voorzien van lift zodat het in- en uitladen van de fiets 

eenvoudig is.

Zelf een idee?
Natuurlijk kan het zijn dat u zelf een idee of een suggestie heeft. Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak 

met ons zodat wij uw voorstel kunnen uitwerken. Natuurlijk houden wij rekening met uw voorkeuren en 

wensen met betrekking tot het programma, de reisdatum, de opstapplaats(en) en uw budget. Op deze 

manier kunnen wij samen met u een perfect op de wensen van uw gezelschap toegesneden dagtocht 

organiseren. 

Ter Beek Reizen is ruim negentig jaar actief in het toerisme en de touringcarbranche. Onze chauffeurs zijn 

goed opgeleid en hebben veel ervaring juist op het toeristische gebied. Dat betekent dat ze zoveel mogelijk 

via toeristische routes rijden en u onderweg voorzien van interessante en wetenswaardige informatie. 

Ook dit draagt bij aan het welslagen van uw dagtocht. Dit gevoegd bij de uitstekende 

verzorging met betrekking tot excursies, koffietafels, diners enz. maakt dat uw dagtocht 

bij ter Beek Reizen in goede handen is. 

Wij wensen u veel succes toe bij het organiseren van uw dagtocht.

Met vriendelijke groet,

Ter Beek Reizen
Familie ter Beek en medewerkers

Dit is een uitgave van ter Beek Reizen B.V. 
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van ter Beek Reizen. 
Druk- en zet fouten voorbehouden.
 
Teksten:             |  © ter Beek Reizen 2021 
Vormgeving: Rik Olthof  |  Yvette Bossink
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Via een prachtige route rijden we richting Friesland. Onderweg wordt u bij een 

sfeervol restaurant verwacht voor het gebruik van koffie met gebak. We vervolgen 

onze route naar Makkum waar we aan boord gaan van de praam. Deze elektrisch 

aangedreven boot vaart u via de prachtige binnenwateren naar het Fries Museumdorp 

Aldfaers Erf in Allingawier. Onderweg kunt u genieten van een lunch aan boord. 

In het Friese landschap, onberoerd door de tijd, ligt het Friese Museumdorp in 

Allingawier. Het karakteristieke terpdorp werd ooit bestempeld als één van de 

tien mooiste plaatsen van Nederland. Een schilderachtig dorpje net beneden de 

afsluitdijk. Het dorpje genereerde grote bekendheid toen het tv-programma “Boer 

zoekt Vrouw” het dorp gebruikte als decor tijdens de speeddates in het seizoen 

2020. Het Friese Museumdorp beheert en behoudt het regionale materiële en immateriële erfgoed van Friesland. De biografie 

van het landschap en het Friese plattelandsdorp gaan er in elkaar over en geven een compleet en waardevol beeld van de Friese 

plattelandssamenleving van weleer. Het Museumdorp vertelt over de mensen die er leefden: een agrarische samenleving in een 

waterrijk land. Na terugkomst in Makkum rijden we rechtstreeks terug naar Twente. Eenmaal terug in de Twentse regio wordt 

u bij een sfeervol restaurant verwacht voor het gebruik van een heerlijk 3-gangendiner.

Combinatiemogelijkheden:
Deze tocht is ook goed te combineren met een bezoek aan het Jopie Huisman museum, het Schaatsmuseum of Sonnema 

Berenburg.

Fries Museumdorp 
Aldfaers Erf Allingawier

We vertrekken rond 10.00 uur vanaf uw opstapplaats en rijden richting het 

op het hoogste punt van de Hondsrug gelegen plaatsje Odoorn. Volgens de 

overlevering heeft hier ooit de welvarende stad “Hunsow” gelegen. Er zijn 

bij graafwerkzaamheden echter nooit aanwijzingen geweest dat die stad 

er ooit lag. Bij een sfeervol restaurant in het centrum van Odoorn wordt u 

verwacht voor het gebruik van een goed verzorgde koffietafel inclusief een 

kroket. Aansluitend maken we een mooie rondrit onder leiding van een 

deskundige gids door Geopark de Hondsrug. Duizenden jaren al wonen 

er mensen op de Hondsrug. Een zandrug in het noorden van Nederland, 

vroeger omgeven door zompig veen en vlakbij de Waddenzee. Destijds 

was de Hondsrug de enige streek in de wijde omtrek waar je hoog en 

droog kon wonen en reizen. De Hondsrug was het decor van de hunebedden en de kampen van prehistorische jagers. Hier zijn 

de verhalen ontstaan over Witte Wieven en de kwade reuzen Ellert en Brammert. Na ons bezoek aan Geopark de Hondsrug 

rijden we naar Gasselternijveen. Dit is de plaats waar we de boerderij vinden van de door het televisieprogramma “Boer zoekt 

vrouw” bekend geworden Boerin Agnes. Op deze boerderij wordt u hartelijk ontvangen voor een excursie over het maken van 

roomadvocaat. Natuurlijk kunt u de producten ook proeven. Na dit bezoek aan boerin Agnes rijden we terug richting Twente. 

Onderweg maken we bij een sfeervol restaurant een stop voor het gebruik van een 3-gangendiner.  

Combinatiemogelijkheden:
Er zijn vele andere excursiemogelijkheden, zoals een bezoek aan het Hunebedcentrum in Borger, winkelen in Emmen, een 

boottocht in Ommen of een bezoek aan museumdorp Orvelte. 

Geopark & advocaat
proeven bij Boerin Agnes
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Laat u verrassen en geniet van de mooiste natuurrijke plekken in ons eigen 

veelzijdige land tijdens een verrassingstocht. U kunt er uiteraard zelf voor 

kiezen of u als organisatie wel wilt weten waar u naartoe gaat of dat het voor u 

ook een verrassing blijft. We kijken goed naar de bestemmingen die u met uw 

groep al heeft gezien om ervoor te zorgen dat u niet nog een keer naar dezelfde 

bestemming gaat. Deze verrassingstocht is zowel als middag- en als dagtocht 

geschikt. De tocht bestaat uit alle onderdelen zoals u dat van ons gewend bent. 

De dagtocht wordt ingevuld met koffie en gebak, een heerlijke koffietafel, een 

excursie en een goed verzorgd 3-gangendiner. De middagtocht is bijvoorbeeld 

in te vullen met een excursie en een goed verzorgd diner. Zoals al onze tochten 

zijn ook deze verrassingstochten geheel naar uw wens in te vullen en wordt ook deze busreis begeleidt door onze ervaren 

chauffeur/reisleider.

Verrassingstocht

Na vertrek vanaf de opstapplaats rijden we rechtstreeks naar het 

Kulturhus in Denekamp. Na de ontvangst met koffie en gebak neemt u 

plaats in de comfortabele bioscoopstoel om te genieten van de film De 

Beentjes van Sint-Hildegard. Het verhaal van de film gaat over Jan, die al 

35 jaar is getrouwd met Gedda. Gedda houdt zóveel van Jan dat hij het 

er benauwd van krijgt. Ze ziet het huwelijk als een vorm van begeleid 

wonen. Als hij een glas van tafel wil pakken is zij hem al voor en reikt 

hem het glas aan. Daarnaast bepaalt ze zijn kleding, vriendschappen, 

vakanties en al hun andere bezigheden. In een poging meer ruimte te 

krijgen maakt Jan dermate rare sprongen dat hij zijn huwelijk letterlijk in 

een gesloten afdeling ziet veranderen. In De Beentjes van Sint-Hildegard nemen ze hun partner onder de loep en rijst de vraag: 

hoeveel liefde is te veel liefde? Na afloop van de film rijden we naar een sfeervol restaurant in Langeveen. In de nabijheid 

van dit restaurant ligt de kerk en de begraafplaats die zijn gebruikt als opnamelocatie van de film. U wordt getrakteerd op 

een luxe lunch met o.a. soep, belegde broodjes, koffie/thee, enzovoort. Vervolgens stapt gids Thea Kroese (bekend van RTV 

Oost, tevens actrice in de film) bij ons in de touringcar voor een buitengewoon mooie rondrit door een karakteristiek stukje 

Twente. We gaan zelfs de grens over. U zult versteld staan van wat Thea u onderweg allemaal vertelt. Eindpunt van de route 

is de pittoreske Duitse stad Bad Bentheim. Bekend vanwege haar karakteristieke kasteel. Hier kunt u op eigen gelegenheid 

rondkijken of plaatsnemen op een gezellig terras. Aan het eind van de middag rijden we weer terug naar de opstapplaats.

De Beentjes van 
Sint-Hildegard

Nederland
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Na vertrek rijden we richting Groesbeek. Onderweg maken we bij een 

sfeervol restaurant een stop voor het gebruik van een kopje koffie met 

gebak. Aansluitend rijden we naar het prachtige groene en heuvelachtige 

landschap van Groesbeek, waar we het Vrijheidsmuseum vinden. Het 

museum ligt dicht bij Duitsland en midden in het gebied van twee van 

de belangrijkste operaties aan het Westfront tijdens WO2. De Tweede 

Wereldoorlog krijgt in het museum vanuit verschillende perspectieven 

een veelzijdig gezicht. Ook het duurzame gebouw zelf is een attractie en 

heeft een sterke gelijkenis met een enorme parachute. We rijden naar een 

op steenworp afstand gelegen restaurant waar u wordt verwacht voor het 

gebruik van een heerlijke koffietafel inclusief een kroket. Aansluitend  rijden we terug naar het Vrijheidsmuseum waar we 

onze gids ontmoeten voor een 1,5 uur durende Battlefieldtour. Tijdens deze tour per bus in het Rijk van Nijmegen rijden we 

langs de landingsterreinen en monumenten van Operatie Market Garden, de grootste luchtlandingsoperatie ooit. Op zondag 

17 september 1944 springen er, als een geschenk uit de hemel, 8.000 Amerikaanse parachutisten om Nederland te bevrijden. 

Tegelijkertijd begint de opmars van het Britse landleger met als doel in één snelle actie de bruggen over de waterwegen in 

zuidoost-Nederland te veroveren. Hoewel Arnhem een brug te ver was, werd het Rijk van Nijmegen bevrijd en werd van 

hieruit de basis gelegd voor de bevrijding van Nederland en West-Europa. We nemen afscheid van onze gids en rijden naar 

een gezellig plaatsje in de buurt waar u enige tijd naar eigen inzicht kunt doorbrengen. Aan het eind van de middag rijden we 

terug richting Twente waar u bij een sfeervol restaurant wordt verwacht voor het gebruik van een 3-gangendiner.

Vrijheidsmuseum & 
Battlefieldtour

Na vertrek vanaf uw opstapplaats rond 10.30 uur rijden we rechtstreeks 

naar een stijlvol restaurant voor het gebruik van een zeer uitgebreid 

lunchbuffet inclusief warme gerechten. Hierna vervolgen we onze weg 

en rijden via een prachtige route over de Utrechtse Heuvelrug naar een 

mooie plaats. Hier heeft u enige tijd vrij. Denk bijvoorbeeld aan een 

bezoek aan Laren. Laren heeft een lange traditie als kunstenaarsdorp. 

In de tientallen ateliers die het dorp rijk is, is kunst van wereldklasse 

ontstaan. Het centrum van Laren is sfeervol en compact en omdat vrijwel 

alle winkels in het centrum liggen leent het dorp zich perfect voor een 

dag shoppen. Aansluitend rijden we naar het Mediapark in Hilversum. 

Op dit Mediapark wordt in Studio 23 het programma “Tijd voor MAX” opgenomen. Tijd voor MAX ontvangt van maandag tot 

en met vrijdag boeiende, bekende en onbekende Nederlanders. Met deze gasten praten Martine van Os en Sybrand Niessen 

over actuele gebeurtenissen, interessante ontwikkelingen en persoonlijke ervaringen. Daarnaast staat er elke dag een bepaald 

onderwerp centraal. Na afloop van de uitzending laten we Hilversum achter ons en rijden we terug richting Twente. Onderweg 

maken we ergens een korte stop in een plaats of bij een wegrestaurant zodat u de gelegenheid heeft om de inwendige mens 

te versterken. Tenslotte volgt de thuiskomst bij uw opstapplaats.

Combinatiemogelijkheden: 
U kunt deze tocht ook combineren met een bezoek aan het Zandsculpturenfestijn in Garderen. Tevens is het mogelijk om 

af te sluiten met een diner. Naast Tijd voor Max zijn er meerdere tv-programma’s waar u in het publiek plaats kunt nemen.

Uitzending bijwonen;
Tijd voor Max 

Nederland
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Na vertrek rijden we via een snelle route westwaarts. Onderweg maken we 

bij een sfeervol restaurant een stop voor het gebruik van een zeer uitgebreid 

ontbijtbuffet. Aansluitend rijden we door naar één van de twintig Nationale 

Landschappen, het Groene Hart van Holland. In Roelofarendsveen, onder de 

rook van Schiphol, gaan we aan boord van het rondvaartschip voor een nadere 

kennismaking met de Kagerplassen, die voornamelijk bekend staat om zijn vele 

molens. De Kagerplassen is een stelsel van veenplassen dat als recreatiegebied 

en visgrond wordt gebruikt en in de zomermaanden wordt het gebruikt voor het 

hooien en weiden van vee. Het maaiseizoen vindt pas plaats na het broedseizoen. 

Dit is een hele gebeurtenis omdat alle machines en tractoren met de pont naar de 

polders en eilanden worden gevaren. Ook het vee wordt allemaal per pont naar de eilanden gebracht. De Kagerplassen bestaat 

uit 12 verschillende meren. Tussen en om deze meren bevinden zich diverse eilanden en polders waarvan elk eiland zijn eigen 

molen heeft om het droog te malen. Tijdens de rondvaart maken we een tussenstop bij Kaasboerderij Hoeve Waterrijk welke 

gelegen is op de Buurterpolder. Op Hoeve Waterrijk wordt door familie Van der Poel al drie generaties lang kaas gemaakt. Met 

liefde en geduld. Op de ambachtelijke, traditionele manier. Het bijzondere is dat de boerderij op een eiland ligt, waardoor ook 

hier alles over het water moet. Na terugkomst in Roelofarendsveen rijden we terug richting Twente. Afsluitend wordt u bij een 

sfeervol restaurant verwacht voor het gebruik van goed verzorgd 3-gangendiner.

Boottocht Groene Hart &
bezoek Kaasboerderij

Na vertrek rond 10.00 uur rijden we via een prachtige route naar ons 

lunchadres waar u wordt verwacht voor het gebruik van een goed 

verzorgde koffietafel inclusief een kroket. Aansluitend vervolgen we 

onze weg naar Papendal. Sportcentrum Papendal is een Olympische 

topsporttrainingslocatie. Met een breed scala aan accommodaties. Voor 

iedere sporter wat wils. Ruim 400 topsporters en toptalenten, zowel 

Olympisch als Paralympisch, maken dagelijks gebruik van de faciliteiten. 

Papendal is de thuisbasis van NOC*NSF. Sinds 2009 heeft Papendal de 

status van CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs) gekregen. Uniek 

aan een CTO is dat topsporters op één locatie fulltime kunnen trainen, 

studeren en wonen met minimale reistijden. De enthousiaste begeleiders 

vertellen met plezier over Papendal. Tijdens de rondleiding brengt u een bezoek aan verschillende hoogtepunten van 

Papendal zoals de Olympische BMX Baan, de handboogschietbaan, de outdoor atletiekbaan en uiteraard de multifunctionele 

topsporthal. Deze state-of-the-art multisporthal behoort zowel qua omvang als inrichting tot de beste van Europa. Tijdens 

de rondleiding krijgt u de unieke kans om hier een kijkje te nemen. Misschien komt u wel een Olympische sporter tegen! 

Na deze rondleiding begeven we ons naar Hanzestad Doesburg waar u enige tijd vrij kunt besteden. De oude vestingstad 

met zijn goed bewaarde historie en cultuur vraagt erom ontdekt te worden. Als u door het oude centrum wandelt, ziet u rijk 

versierde gevels, monumentale panden en middeleeuwse straatjes. De mix met moderne architectuur, knusse boetiekjes, 

fijne speciaalzaken en gezellige terrassen zorgt voor een aangenaam verblijf. Aan het einde van de middag rijden we terug 

richting Twente. Bij een sfeervol restaurant wordt u verwacht voor een heerlijk afsluitend 3-gangendiner.

Topsportcentrum
Papendal
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Na vertrek rijden we via een prachtige natuurrijke route richting 

Langenboom. Onderweg wordt u bij een sfeervol restaurant verwacht 

voor het gebruik van een zeer uitgebreid ontbijtbuffet. Aan het begin 

van de middag arriveren we in Langenboom. In het hart van deze 

Brabantse plaats ligt het grootste Nederlandse museum in zijn soort 

waar op een oppervlakte van 5200 m2 duizenden nostalgische en 

technische gebruiksvoorwerpen en machines zijn bijeengebracht door 

Wim van Schayik, in Langenboom beter bekend als ‘Wim de Smid’. 

Als kleine jongen raakte hij gefascineerd door wat mensen 60 jaar en 

langer geleden met gezond verstand, geduld en handige handen, zonder 

machines of computers konden bedenken en vervaardigen om het leven makkelijker te maken. Vanuit die belangstelling begon 

hij deze gebruiksvoorwerpen en machines te verzamelen, restaureren en conserveren voor het nageslacht. Deze verzamelingen 

zijn in ruim 50 afdelingen samengebracht met tentoonstellingen van oude ambachten, tradities en gebruiken. U vindt er 

onder andere een miniatuurkathedraal, poppenverzameling, smederij en oude machines. Als u even terug wilt naar de tijd 

van ‘vroeger’ of geïnteresseerd bent in geschiedenis en techniek is dit een paradijs. Aan het einde van de middag laten we 

Langenboom achter ons en rijden we terug richting Twente. Alvorens we naar uw opstapplaats terugkeren wordt u bij een 

sfeervol restaurant verwacht voor het gebruik van een goed verzorgd 3-gangendiner.

Museum voor 
Nostalgie en Techniek

We rijden richting een prachtig gelegen restaurant in een natuurrijke 

omgeving voor het gebruik van koffie met gebak. Aansluitend vervolgen 

we onze weg via een mooie route naar Haps. Op het landhuis De Aalshof 

in het kleine Brabantse plaatsje Haps staat alles in het teken van eieren. 

In Strohotel Aalshof wordt u ontvangen met een heerlijke lunch. Dit 

moderne hotel is helemaal gebouwd van strobalen en leem. Het stro is een 

restproduct van de landbouw uit de omgeving, de leem komt regelrecht uit 

de nabijgelegen Maas. De muren van stro en leem isoleren sterk. Daardoor 

is het in de zomer aangenaam koel en in de winter juist behaaglijk warm. 

Tijdens de lunch komt u hier van alles over te weten. Aansluitend wordt 

u op de hoogte gebracht van allerlei interessante kip- en eiweetjes. Hoe lang kunt u eieren bewaren? Wat is een kapoentje? 

Hoeveel eieren worden er jaarlijks geproduceerd in Nederland? En welk ei brengt geluk? 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 en het is heerlijk 

toeven in de serre terwijl er advocaat geproefd mag worden. Alles wordt op een leuke en interessante manier gepresenteerd. 

Nadat u alles te weten bent gekomen over de kip en het ei begeven we ons naar Grave waar u enige tijd vrij kunt besteden. Grave 

is een gezellige historische vestingstad. Met zijn karakteristieke en schilderachtige indruk is het stadje zeker een bezoek waard. 

Aan het einde van de middag keren we terug richting Twente. Uiteraard sluiten we de dag af met een heerlijk 3-gangendiner.

Strohotel Aalshof & 
vestingstad Grave
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Vanaf uw opstapplaats rijden we via een snelle route richting Lemmer. Hier wordt 

u verwacht aan boord van een prachtig en rolstoeltoegankelijk schip voor een 

kennismaking met het Sneekermeer. Het Sneekermeer ligt tussen de stad Sneek 

en de dorpen Terhorne (Terherne) en Goingarijp en is vooral bekend vanwege 

zijn grote populariteit bij watersporters en de Sneekweek. Aan boord van het 

rondvaartschip wordt u een heerlijke lunch aangeboden. Aansluitend begeven 

we ons naar het Woudagemaal. Het Ir. D.F. Woudagemaal is het grootste, nog 

functionerende stoomgemaal ter wereld. Koningin Wilhelmina opende het oude 

stoomgemaal in het jaar 1920. Het stoomgemaal diende destijds om het overtollig 

water tegen te gaan. Zo pompte het Woudagemaal het water vanuit Friesland in 

de Zuiderzee en later het IJsselmeer. Tot 1966 werd het water op deze manier weggepompt, vanaf toen werd het Woudagemaal 

versterkt door het elektrische Hooglandgemaal in Stavoren. Sinds 1998 mag het Woudagemaal zich rekenen tot één van de tien 

UNESCO Werelderfgoederen in Nederland. Dit heeft het stoompompstation niet alleen te danken aan haar belangrijke bijdrage 

binnen de Friese waterhuishouding, maar ook aan de bijzondere architectuur en de unieke toepassing van de stoomkracht door 

Nederlandse waterstaatkundigen. Tot op de dag van vandaag heeft het Woudagemaal nog steeds een belangrijke functie. Het 

oude stoomgemaal wordt nog altijd ingezet tijdens extreme weersomstandigheden. Aan het eind van de middag keren we terug 

richting Twente waar u bij een restaurant wordt verwacht voor het gebruik van een 3-gangendiner.

Combinatiemogelijkheden:
Bezoek aan de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest of een prachtige (tulpen)rondrit door de Polder.

Varen op het Sneekermeer 
& bezoek Woudagemaal

Na vertrek vanaf uw opstapplaats wordt u bij een sfeervol restaurant 

verwacht voor het gebruik van een zeer uitgebreid ontbijtbuffet inclusief 

koude en warme gerechten. Aansluitend rijden we naar Muiden. Vlakbij 

Amsterdam ligt al ruim 700 jaar het stoere Muiderslot, omringd door water 

en kasteeltuinen. Het is een van de oudste én best bewaarde kastelen van 

Nederland. Gebouwd met één doel: de verdediging. Het kasteel uit 1285 

kent een lange en roerige geschiedenis. Dwaal rond en ontdek hoe de 

vijand werd tegengewerkt en hoe vroeger het leven was op een kasteel. Een 

deskundige gids zal tijdens de rondleiding alles vertellen over de Gouden 

Eeuw, de tijd van de beroemdste bewoner van het Muiderslot; schrijver, 

dichter en historicus P. C. Hooft. De ingerichte kamers met schilderijen, 

meubels en gebruiksvoorwerpen geven een goed beeld van hoe mensen in de Gouden Eeuw in het kasteel leefden. Na de 

rondleiding heeft u gelegenheid om een wandeling te maken in de prachtige historische tuinen en een bezoek te brengen aan de 

valkenier om de roofvogels van heel dichtbij te bekijken. Aansluitend rijden we naar Laren waar u enige tijd vrij heeft. Laren is 

van oorsprong een brink- of esdorp en samen met buurdorp Blaricum één van de rijkste gemeenten van Nederland. Vele bekende 

Nederlanders zoals Willeke Alberti, Willibrord Frequin en Erik de Zwart hebben hier hun huis. Bezoek één van de prachtige 

winkeltjes of strijk heerlijk neer op een terrasje. Rond 16.00 uur keren we terug richting Twente. Uiteraard sluiten we de dag 

smakelijk af met een goed verzorgd 3-gangendiner. 
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Na vertrek vanaf uw opstapplaats rijden we richting Soesterberg. 

Onderweg worden we bij een sfeervol restaurant verwacht voor het 

gebruik van een zeer uitgebreid ontbijtbuffet. Aansluitend rijden we via 

een prachtige route over de Veluwe verder naar het Nationaal Militair 

Museum in Soesterberg. Op de plek waar in 1913 de Luchtvaartafdeling 

van de Koninklijke Landmacht werd opgericht staat 100 jaar later 

het Nationaal Militair Museum. Een indrukwekkend gebouw met 

een spectaculair dak van 110 x 250 meter en 13 meter hoge glazen 

buitenwanden. Het geeft de bezoeker een gevoel van ruimte en zicht 

op de collectiestukken buiten. Dit is hét museum over de betekenis van 

de krijgsmacht voor Nederland in het heden, verleden en de toekomst. Het museum belicht deze betekenis aan de hand van 

verhalen, activiteiten en actuele exposities die u bijblijven. Naast zes themadelen waar met moderne museale presentaties het 

verhaal van de land- en luchtmacht wordt verteld, is er een enorme presentatieruimte waarin veel imposante collectiestukken 

zoals vliegtuigen, tanks, pantservoertuigen en helikopters zijn te bezichtigen. Na afloop van deze bezichtiging rijden we naar 

een gezellige plaats of stad in de buurt waar u enige tijd vrij heeft. Aan het einde van de middag keren we terug naar Twente. 

Eenmaal in de Twentse regio wordt u bij een sfeervol restaurant verwacht voor het gebruik van een goed verzorgd 3-gangendiner. 

  Combinatiemogelijkheden:
Een rondrit over de Kroondomeinen onder leiding van een deskundige gids of een bezoek aan Amersfoort.

Nationaal Militair
Museum Soesterberg

We vertrekken richting Kampen. In Kampen worden we aan boord van de 

‘Veerman van Kampen’ verwacht voor een prachtige rondvaart. We varen 

langs het natuurgebied Kattegat en komen op het Ketelmeer. Links ziet 

u Ketelhaven, een pioniersplaats in de tijd van de Zuiderzeewerken, aan 

de Noordoostpolderzijde. Rechts ontwaart u Schokkerhaven. Midden op 

het Ketelmeer zijn 2 nieuwe eilanden aangelegd. Deze zijn oorspronkelijk 

bedoeld als slibdepot, nu heeft de natuur de overhand gekregen en krijgen 

flora en fauna volop de ruimte. Tijdens de boottocht kunt u genieten van 

een uitgebreid lunchbuffet. Eenmaal terug in Kampen heeft u enige tijd vrij. 

Kampen is een eeuwenoude Hanzestad met een buitengewoon levendig 

karakter. Eigenlijk gewoon een openluchtmuseum. De magnifieke skyline 

langs de rivier de IJssel, de Stadsbrug met gouden wielen, de indrukwekkende poorten en de historische binnenstad met 

honderden monumenten geven de stad een authentieke uitstraling. Halverwege de middag laten we Kampen achter ons en 

rijden we naar Miniaturenboerderij Klein Kampen, ontstaan uit een uit de hand gelopen hobby. Hier zijn miniaturen te vinden 

van onder andere de Nieuwe Toren, de oude IJsselbrug, de melkfabriek en d’Oldezwarver. Dit zijn slechts een paar van de vele 

miniaturen die Joop Koers eigenhandig maakte. In totaal zijn er 160 miniaturen te bewonderen. Aan het einde van de middag 

keren we terug naar Twente waar u bij een sfeervol restaurant kunt genieten van een heerlijk 3-gangendiner.

Combinatiemogelijkheden:
U kunt de rondvaartboot ook verlaten in Urk en hier een stadswandeling maken.

Rondvaart & Miniatuur-
boerderij Kampen
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Wilt u lekker uitwaaien op Terschelling, fietsen op Texel of genieten van de 

stranden op Ameland? Dat behoort allemaal tot de mogelijkheden. De 

Nederlandse Waddeneilanden, onderdeel van een uniek natuurgebied dat strekt 

tot aan Denemarken, vormen een fantastische dagtochtbestemming. Op de 

Waddeneilanden is er voor iedereen van alles te beleven. Geniet van de weidse 

en rustige sfeer. Zo zijn er lange stranden en gezellige strandpaviljoens voor 

een heerlijke stop. Houdt u meer van fietsen en wandelen, dan zijn er ook vele 

natuurgebieden met bijzondere flora en fauna waar u zich uren kunt vermaken. 

De vijf Waddeneilanden hebben allemaal een eigen sfeer en charme. Het ondiepe 

water dat relatief snel opwarmt in combinatie met de getijden, zorgt ervoor dat de 

Waddenzee rijk is aan plankton en wieren. Dit zorgt ervoor dat talloze vis- en vogelsoorten en zelfs zeehonden de Waddenzee 

weten te vinden. Voor natuurliefhebbers is het dus een heerlijke omgeving om vogels te spotten en te genieten van vele 

unieke dieren en planten. De Waddeneilanden zijn goed bereikbaar per georganiseerde veerdiensten. Texel, het grootste eiland, 

kunt u bereiken met de veerboot vanuit Den Helder. Vlieland en Terschelling vanuit Harlingen, Ameland vanuit Holwerd en 

Schiermonnikoog vanuit Lauwersoog. U zult begrijpen dat een dagtocht naar één van de Waddeneilanden een onvergetelijke 

maar ook lange dagtocht zal worden. 

Waddeneilanden

Vanaf de laatste opstapplaats rijden we richting de omgeving van 

Apeldoorn waar u bij een sfeervol restaurant wordt verwacht voor een 

goed verzorgde koffietafel inclusief soep en een kroket. Aansluitend 

begeven we ons naar Kroondomein het Loo waar we onze natuurgids 

treffen. Onder leiding van deze deskundige gids start een circa 1½ uur 

durende tocht over de Kroondomeinen. Aansluitend begeven we ons naar 

de ingang van Paleis het Loo. Hier brengt u een bezoek aan het ruim 300 

jaar oude paleis dat van 1686 tot 1975 de favoriete zomerresidentie van de 

Nederlandse stadhouderlijke en koninklijke familie was. Paleis het Loo is 

fraai gelegen in een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. De 

kostbaar ingerichte vertrekken geven een beeld van drie eeuwen bewoning door de Oranjes, terwijl de gereconstrueerde tuinen 

met hun waterwerken en sierlijk belijnde bloemperken de sfeer van de 17de eeuw ademen. De Oranjes ontvingen er diverse 

gasten voor zowel vertier als zaken. De stallen en koetshuizen werden daarom ook goed onderhouden. De paarden hadden 

een vorstelijk onderkomen in de stallen en stonden vlakbij de Koetshuizen met de rijtuigen, auto’s en sledes. Op 8 januari 2018 

sloot het paleis haar deuren voor een renovatie. Medio 2021 gaat het vernieuwde paleis weer open voor bezoekers. Voordat we 

huiswaarts keren brengen we eerst een bezoek aan een sfeervol gelegen restaurant waar u kunt genieten van een uitstekend 

verzorgd 3-gangendiner. Na afloop rijden we terug naar uw opstapplaats.

Het vernieuwde
Paleis het Loo
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Na vertrek vanaf uw opstapplaats rijden we via de prachtige route naar 

Meppel. Hier worden we bij een sfeervol restaurant verwacht voor het 

gebruik van een uitgebreide koffietafel inclusief een kopje soep en een 

kroket. Aansluitend verlaten we Meppel en rijden we door de schitterende 

streek rond Giethoorn naar de Noordoostpolder, naar Creil om precies te 

zijn waar we het Tulpeninformatiecentrum vinden. Hier kunt u van alles 

zien en horen over tulpen. De laatste jaren is de Noordoostpolder meer 

en meer in trek gekomen als bloembollencentrum. Natuurlijk horen 

daar ook de immense bloembollenvelden met hun felle kleuren en grote 

afwisseling bij. Tijdens een rondrit onder leiding van een deskundige 

gids kunt u deze kleurrijke tulpenvelden gaan bezichtigen. Aan het einde 

van ons bezoek wordt u een bosje tulpen overhandigd. We laten Creil achter ons en rijden naar Urk. Dit dorp wordt wel de parel 

van Flevoland genoemd. Het voormalige eiland heeft een prachtige historische dorpskern waar het heerlijk wandelen is. Urk is 

bekend geworden als vissersplaats. Ondanks afsluiting van de oude Zuiderzee door middel van de Afsluitdijk bestaat er nog 

steeds een bloeiende vissersgemeenschap met verreweg de grootste vissersvloot van ons land. Ook het eilandgevoel leeft nog 

zeer sterk. Men woont bijvoorbeeld niet in Urk maar op Urk. In Urk kunt u enige tijd op eigen gelegenheid doorbrengen. Aan 

het einde van de middag rijden we via een snelle route terug naar Twente waar u bij een sfeervol restaurant wordt verwacht voor 

een goed verzorgd 3-gangendiner.

Combinatiemogelijkheden:
U kunt ook een bezoek brengen aan de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest of een boottocht maken op de Zuiderzee vanaf Urk.

Tulpenroute Flevoland

Na vertrek vanaf uw opstapplaats rijden we via een toeristische route 

naar Museumboerderij Erve Brooks in Gelselaar. U wordt ontvangen 

met een heerlijke koffietafel. Aansluitend kunt u onder leiding van een 

deskundige gids een kijkje nemen in het museum van de boerderij die 

stamt uit 1538. Erve Brooks kent een rijke geschiedenis. Deze geschiedenis 

komt samen in de museumboerderij. Duik in het boerenleven van vroeger 

en ga samen terug in de tijd. Bekijk radio’s en tv’s uit vroegere tijden 

of ervaar hoe ouderwetse klederdracht nostalgische gevoelens oproept. 

In deze boerderij kijkt u uw ogen uit. Nostalgie is het sleutelwoord; 

de bezienswaardigheden gaan ver terug in de tijd. Op de deel van de 

boerderij bevindt zich een leuke winkel waar u talloze cadeautjes, houten speelgoed en Achterhoekse lekkernijen uit vroegere 

tijden kunt kopen. Aansluitend laten we Gelselaar achter ons en rijden we naar Zutphen. Na aankomst in het centrum van 

Zutphen kunt u hier enige tijd op eigen gelegenheid  doorbrengen. In het centrum van Zutphen zijn nog vele sporen te vinden 

van de middeleeuwse bloeitijd van de stad, zoals de ommuring: de Drogenapstoren uit 1444, de Bourgonjetoren uit 1457, de 

Kruittoren van begin 14e eeuw, de Spaanse Poort en diverse waltorens aan de Bornhovestraat en Armenhage. Aan het einde 

van de middag nemen we afscheid van Zutphen en rijden we terug richting Twente. Alvorens we huiswaarts keren kunt u 

genieten van een afsluitend 3-gangendiner.

Museumboerderij
Erve Brooks
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Van Gogh Museum Nuenen

Na vertrek vanaf uw opstapplaats rijden we richting Friesland. Onderweg 

maken we op een bijzondere locatie in Meppel een stop voor het gebruik 

van een kopje koffie met gebak. Hierna rijden we verder naar Joure. In 

Joure staat een bezoek aan Douwe Egberts op het programma. Douwe 

Egberts bouwde op dit stukje historisch Joure de eerste fabriek. De 

koffie ruikt u hier nog altijd. Zeker als u deze zelf maalt! U kunt met 

eigen ogen bekijken met hoeveel vakmanschap ze gemaakt zijn. Als 

bezoeker ervaart u hier het verhaal over koffie en thee en het al ruim 

260 jaar bedrijvige Douwe Egberts. Hier werd koffie gebrand, tabak 

gekorven en thee verpakt. Naast Douwe Egberts is er in het museum 

ook veel aandacht voor het ambachtelijk vakmanschap van de koffiebrander, klokkenmaker, geelgieter, drukker, koperslager, 

kopergieter, theepakker en zilversmid. In het museum is tevens de grootste collectie Friese klokken te zien. Na een bezoek 

aan het museum kunt u genieten van een goed verzorgde lunch. Aansluitend heeft u enige tijd vrij in Joure. Van oudsher 

kennen we Joure als een Vlekke; een dorp met een stedelijk karakter, waarbij de historische stadsrechten ontbreken. Joure 

kent een rijk ambachtsverleden. De smalle steegjes en de historische panden aan de Midstraat weerspiegelen de waarde van 

deze mooie plaats. Vandaag de dag staat Joure nog steeds bol van evenementen en is er behoorlijk wat bedrijvigheid. Aan het 

einde van de middag nemen we afscheid van Joure en rijden we terug richting Twente. Eenmaal in de Twentse regio sluiten 

we de dag af met een heerlijk 3-gangendiner.

Joure & 
Douwe Egberts museum
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Na een vroeg vertrek vanaf uw opstapplaats rijden we richting Brabant. Onderweg 

maken we een stop voor een zeer uitgebreid ontbijtbuffet. Aansluitend rijden 

we verder naar Nuenen, de plaats waar Vincent van Gogh van 1883 tot 1885 

woonde. Nuenen mag zich met recht Van Gogh Village noemen. Er is geen plek in 

Nederland waar u zo letterlijk in de voetsporen van deze beroemde kunstschilder 

kunt treden. De verhalen over Van Gogh worden nog levendig naverteld, u kunt 

hier zijn brieven lezen en het dorp herbergt maar liefst veertien locaties die 

door Van Gogh zijn vereeuwigd in schetsen en schilderijen. In Nuenen maakt de 

kunstenaar ongeveer een kwart van zijn werken. Zijn eerste meesterwerk “De 

aardappeleters” kwam hier tot stand. Het Brabantse leven inspireerde de schilder. 

Het gebruik van de bruine en blauwe tinten zijn kenmerkend voor zijn werk dat hij produceerde tijdens zijn verblijf in Brabant. 

Onder leiding van een deskundige gids neemt u deel aan de excursie ‘Van Gogh in Brabant’. U bezoekt de expositie en met de 

gids in de touringcar rijden we langs diverse interessante Van Gogh locaties. De gidstocht eindigt bij de Opwettense Watermolen 

waarvan Van Gogh ook een schilderij maakte. Nu is dit een restaurant waar u het binnenwerk van de watermolen ziet door een 

glaswand. Halverwege de middag verlaten we Brabant en rijden rechtstreeks terug richting Twente. Op de terugreis wordt u bij 

een sfeervol restaurant verwacht voor het gebruik van een smaakvol afscheidsdiner.
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We vertrekken vanaf uw opstapplaats en rijden via een prachtige 

toeristische route noordwaarts naar Ruinerwold waar we 

Museumboerderij de Karstenhoeve vinden. Hier wordt u ontvangen 

met een heerlijke boerenmaaltijd. Na de lunch wordt u rondgeleid over 

de boerderij. De Ruinerwoldse Museumboerderij De Karstenhoeve 

uit de eerste helft van de 17e eeuw verkeert voor een groot deel nog 

in originele staat. Met zijn authentieke interieur is dit rijksmonument 

een van de mooiste museumboerderijen van ons land. In het voorhuis 

hangt nog de sfeer van het dagelijks leven van de bewoners uit de 19e 

eeuw. Tekenen van welstand bij deze ‘veerpeerdsboer’ zijn de opkamer 

met zijn Statenbijbel, het schitterende kabinet in de pronkkamer, het tegeltableau aan de achterwand van de schouw in de 

woonkeuken en de collectie sieraden, borduur- en kantkloswerk en kleding. De ‘wiemel’ aan de zolder en de weckpotten in 

de kelder herinneren aan het aanleggen van de wintervoorraad. De hilde boven de koestal herbergt een grote verzameling 

gereedschappen uit de tijd van vóór de mechanisatie. Na deze rondleiding laten we Ruinerwold achter ons en rijden we terug 

richting Twente. Bij een sfeervol restaurant wordt u verwacht voor een uitstekend verzorgd 3-gangendiner. 

Combinatiemogelijkheden:
Het is ook mogelijk om een bezoek te brengen aan het Hunebedmuseum te Borger, Kamp Westerbork of het Museum voor 

valse kunst in Vledder. 

Museumboerderij
De Karstenhoeve

We rijden rechtstreeks richting Sneek. Na aankomst wordt u bij het Fries 

Scheepvaart Museum ontvangen met een heerlijk kopje koffie met een 

koekje. U krijgt de tijd om het Fries Scheepvaart Museum te bekijken. 

In het museum staat de geschiedenis van de Friese scheepvaart centraal. 

Maar ook de historie van de stad Sneek en omgeving komen in het 

museum ruimschoots aan bod. Nadat u alles te weten bent gekomen over 

de Friese Scheepvaart gaat u onder leiding van een ervaren gids kennis 

maken met de stad Sneek. Sneek staat vooral bekend als een bruisende 

watersportstad. Maar Sneek is meer! De stad is rijk bedeeld met 

monumenten en oude stadsgezichten, heeft diverse musea, een gezellig en 

gevarieerd winkelcentrum en is rijk aan terrassen, cafés en restaurants. Na de stadswandeling wordt u bij een sfeervol restaurant 

verwacht voor het gebruik van een goed verzorgde lunch. Aansluitend laten we u kennis maken met Weduwe Joustra. In dit 

winkeltje, dat zich bevindt in één van de oudste panden van Sneek, wordt al 152 jaar Weduwe Joustra Beerenburg gemaakt. 

Geniet niet alleen van de sfeer, maar uiteraard ook van de Beerenburg, die écht lekkerder smaakt als u zelf in Sneek bent 

geweest. Na de rondleiding en proeverij laten we Sneek achter ons en rijden we via een snelle route richting Twente. Eenmaal 

terug in de Twentse regio wordt u bij een sfeervol restaurant verwacht voor het gebruik van een heerlijk 3-gangendiner. 

Combinatiemogelijkheden:
Een bezoek aan Hindeloopen of Leeuwarden. Tevens is het mogelijk om de Berenburgfabriek van Sonnema te bezoeken.

Sneek & Beerenburg
proeverij
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Nadat iedereen is ingestapt rijden we via Tubbergen en een aantal buurtschappen 

naar Vasse. Wat opvalt onderweg zijn de verschillende mariakapelletjes. In dit 

gebied allemaal afgeleid van de toegangsdeur van de Parochiekerk in Vasse. 

Door het natuurgebied Het Springendal rijden we naar Ootmarsum, van waaruit 

we prachtig binnendoor rijden naar Lattrop en Denekamp. Naast 2 bekende 

windmolens vinden we hier ook Landgoed en Huis Singraven met de mooiste 

Twentse Watermolen. We rijden vervolgens richting Beuningen waar we bij 

een sfeervol restaurant worden verwacht voor een goed verzorgde lunch. Via 

Beuningen, ook wel bekend als Dinkeloo van de RTV Oost serie ‘van jonge leu…’ 

rijden we langs het Lutterzand naar het grensdorp De Lutte met middenin het 

centrum het beeld van de Hellehond. Vanaf hier rijden we via natuurgebied Egheria over de Hakenberg en de Tankenberg, met 

85 meter de hoogste berg van Overijssel. We vervolgen onze route binnendoor langs prachtige romantisch gelegen boerenerven 

naar Hertme. Hier vinden we het bekende Openlucht Theater. We rijden door naar de Fleringer Es. Daar staat de oudste Eik 

van Twente en waarschijnlijk de oudste boom van Nederland, de Kroeseboom. Als we onze route vervolgen komen we terug in 

Tubbergen waar we aan de voet van de Tubberger Es het Schaepman monument passeren, en iets verderop aan de rand van het 

dorp, zijn geboortehuis, De Eeshof. Aansluitend rijden we terug naar uw opstapplaats.

Twente

Na vertrek vanaf uw opstapplaats rijden we richting Holten. Hier maken we 

een prachtige rondrit over de bekendste berg van Nationaal Park de Sallandse 

Heuvelrug; de Holterberg. Duizenden jaren geleden is het landschap 

ontstaan door schuivend ijs en smeltend water. Om zandverstuivingen 

tegen te gaan is er in een later stadium door de mens bos aangeplant. 

Door het unieke karakter van het gebied heeft het landschap de bijnaam 

“Het Hollandse Zwarte Woud” gekregen. De prachtige route brengt ons 

in Luttenberg, bij Klompenatelier Dijkman om precies te zijn. Hier wordt 

u hartelijk ontvangen met een kopje koffie waarna u op humoristische 

wijze bekend wordt gemaakt met de geheimen van het klompen maken. 

We vervolgen onze weg via Ommen naar Vilsteren waar u bij een sfeervol restaurant kunt genieten van een goed verzorgde 

lunch. Na de lunch nemen we weer plaats in de touringcar voor het vervolg van deze prachtige rondrit. We rijden langs Kasteel 

Rechteren en via oude buurtschappen komen we de mooiste havezathes en landgoederen tegen. Langs de IJssel bij Fortmond 

vinden we natuurontwikkelingsgebied De Duursche Waarden en rijden we zelfs dwars door het unieke Boetelerveld. Een oase 

van rust middenin een landbouwgebied. Na opnieuw een paar oude buurtschappen gepasseerd te hebben arriveren we aan het 

einde van de middag weer bij uw opstapplaats. 

Combinatiemogelijkheden:
Een boottocht over de Vecht of een bezoek aan de Beeldentuin in Mariënheem. Uiteraard kunt u de dag afsluiten met een diner.

Salland
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Na vertrek rijden we via een snelle route westwaarts. Bij een stijlvol 

restaurant wordt u verwacht voor het gebruik van een uitgebreid 

ontbijtbuffet inclusief warme gerechten. Aansluitend rijden we verder 

richting Delft. Delft heeft een bijzondere band met het Nederlandse 

Vorstenhuis. Prins Willem van Oranje werd in 1584 in Delft vermoord. 

De kogelgaten van de aanslag zijn nog zichtbaar in het huidige Stedelijk 

museum Het Prinsenhof. Het in marmer opgetrokken praalgraf van de prins 

kunt u bewonderen in de Nieuwe Kerk boven de grafkelder van het Huis 

van Oranje waarin recentelijk nog Prins Claus, Koningin Juliana en Prins 

Bernhard hun laatste rustplaats hebben gevonden. Direct na aankomst in 

Delft wordt u bij deze kerk verwacht voor een interessante 1 uur durende 

rondleiding. Tijdens de rondleiding komt u van alles aan de weet over deze 

bijzondere kerk. Na afloop gaan we te voet naar de aanlegsteiger van de rondvaartboot. De wandeling gaat over een kleine 300 meter 

en is in enkele minuten af te leggen. Aansluitend gaan we aan boord van de rondvaartboot voor het maken van een circa 45 minuten 

durende rondvaart over de grachtengordel in het oude stadshart van Delft. De kapitein zorgt tijdens deze geweldige vaartocht voor alle 

informatie en wetenswaardigheden. Nadat u bent teruggekeerd kunt u enige tijd op eigen  gelegenheid doorbrengen in het centrum van 

deze mooie stad. Tegen het einde van de middag keren we terug naar Twente. Bij een sfeervol restaurant wordt u verwacht voor het 

gebruik van een uitstekend verzorgd 3-gangendiner.

De schoonheid 
van Delft

Na vertrek vanaf uw opstapplaats rijden we richting Gouda. Onderweg wordt 

u bij een stijlvol restaurant verwacht voor het gebruik van een zeer uitgebreid 

ontbijtbuffet inclusief warme gerechten. Aansluitend vervolgen we onze weg. 

Na aankomst in Gouda brengt de chauffeur u direct naar de Stavorenweg 

waar we het moderne pand van “Ambachtelijk Gouda” vinden. Anders dan 

de buitenkant doet vermoeden treffen we binnen een verzameling van zes 

oude trapgevelhuisjes aan van rond 1800 waarin u een idee kunt krijgen van 

zes oude Goudse ambachten. Dit wordt gedaan door middel van origineel 

beeldmateriaal en originele attributen van het ambacht. Of het nu gaat om bier 

brouwen, pijpen maken, kaarsen maken, stroopwafels bakken, kaas maken of Delfts Blauw (Gouds plateel) vervaardigen, er zijn altijd 

ten minste twee live demonstraties. Al deze ambachten waren ruim vertegenwoordigd in de stad. Zo had Gouda rond 1470 meer dan 

200 bierbrouwerijen. Behalve uitleg over de ambachten komt u ook aan de weet waarom nu juist deze ambachten zo goed konden 

aarden in Gouda. Na deze kennismaking met de ambachten van Gouda vervolgen we onze weg naar het centrum. In het centrum heeft 

u enige tijd vrij. De compacte historische binnenstad met de vele bezienswaardigheden, authentieke winkeltjes, kleine middeleeuwse 

straatjes, grachten en vele hofjes is een bezoek meer dan waard. Aan het einde van de middag verlaten we Gouda en keren we terug 

naar Twente. Alvorens we huiswaarts keren kunt u genieten van een afsluitend 3-gangendiner.

Combinatiemogelijkheden:
U kunt het centrum van Gouda uiteraard ook ontdekken onder leiding van een deskundige gids.

Ambachtelijk Gouda
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Na vertrek rijden we via een snelle route westwaarts. Bij een stijlvol restaurant 

wordt u verwacht voor het gebruik van een uitgebreid ontbijtbuffet inclusief 

warme gerechten. Aansluitend rijden we verder richting Haarlem. Direct na 

aankomst gaan we aan boord van de rondvaartboot voor het maken van een 

circa 50 minuten durende rondvaart over het Spaarne en door de grachten in het 

historische centrum van Haarlem. De kapitein zorgt tijdens deze vaartocht voor 

alle informatie en wetenswaardigheden. Nadat u bent teruggekeerd aan wal heeft 

u enige tijd vrij in het centrum. Haarlem, de hoofdstad van Noord-Holland, vormt 

al eeuwenlang het historische centrum van de Bollenstreek en draagt haar bijnaam 

Bloemenstad met trots. Naast de drukte van een grote stad biedt Haarlem ook de 

rust en ingetogenheid van haar Hofjes. Maar behalve historie is Haarlem ook cultuur, kleur, levendigheid, enthousiasme maar 

bovenal gezelligheid. In de goed bewaarde, historische binnenstad bevinden zich meer dan 1000 beschermde monumenten. 

Aan de Grote Markt, het oudste deel van de stad en ooit toernooiveld van de Graven van Holland, liggen het Middeleeuwse 

stadhuiscomplex, de Hoofdwacht, de Grote of St. Bavokerk, de Vleeshal en de Vishal. Haarlem biedt een prachtig decor voor 

een aangenaam verblijf en is zeker de moeite waard. Tegen het einde van de middag beginnen we aan de terugreis naar Twente. 

Tijdens de terugreis heeft u de mogelijkheid voor gebruik van een diner.

Combinatiemogelijkheden:
Het is tevens mogelijk een stadswandeling door Haarlem te maken onder leiding van een deskundige gids.

Historisch Haarlem

We rijden via een toeristische route richting één van de oudste dorpen in 

Drente, Oud Aalden. Bij een restaurant dat gevestigd is in een prachtige 

oude boerderij wordt u verwacht voor het gebruik van een kopje koffie 

met gebak. Vervolgens rijden we via een prachtig natuurrijk gebied 

naar de hoofdstad van Drente, Assen. Na aankomst in Assen kunt u de 

touringcar in het centrum van de stad verlaten waarna u enige tijd op 

eigen gelegenheid kunt doorbrengen om bijvoorbeeld te winkelen en de 

lunch te gebruiken. Vanaf Assen rijden we naar Borger, de na Emmen 

grootste plaats op de Hondsrug. Hier bevindt zich het Hunebedcentrum. 

In het Hunebedcentrum gaan we terug in de tijd. Naar de tijd dat de eerste 

boeren zich in Drente vestigden. Deze boeren bouwden de indrukwekkende stenen grafmonumenten waarvan de restanten nu 

nog steeds in het Drentse landschap zijn te bewonderen. Er staan er nog 54 en het grootste staat pal naast het centrum. In het 

museum wordt het verhaal verteld over deze mysterieuze megalithische graven en de mensen die ze hebben gebouwd. Er wordt 

ingegaan op vragen als: wie heeft ze gebouwd en hoe maar vooral ook waarom zijn ze gebouwd. Tijdens de rondleiding zal de 

enthousiaste gids u hierover allerlei informatie geven. Na dit interessante bezoek keren we, via opnieuw een schitterende route, 

terug naar Twente. Bij een sfeervol restaurant wordt u verwacht voor het gebruik van een uitstekend 3-gangendiner.

Combinatiemogelijkheden:
U kunt gebruik maken van de lunch in Odoorn waarna de gids u meeneemt voor een prachtige rondrit door de omgeving van 

Geopark de Hondsrug. 

Hunebedcentrum 
Borger
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We rijden via een snelle route richting Almere. U wordt bij de Yakult 

fabriek hartelijk ontvangen met een kopje koffie. Aansluitend volgt de 

rondleiding door de fabriek. In 1935 bracht de wetenschapper dr. Minoru 

Shirota de eerste flesjes Yakult in Japan op de markt. In 1994 werd Yakult 

voor het eerst in Europa geproduceerd en wel in Almere. Sinds die tijd 

staat hier de productielocatie voor de hele Europese markt. Tijdens de 

rondleiding ziet u de verschillende onderdelen van het productieproces, 

bijvoorbeeld hoe de flesjes in een razend tempo afgevuld worden en 

voorzien worden van een luchtdichte afsluiting. Natuurlijk kunt u tijdens 

de rondleiding het product proeven. Aan het einde van ons bezoek 

ontvangt u een goedgevulde goodiebag. We laten Almere achter ons en rijden naar het op geringe afstand gelegen restaurant 

waar u kunt genieten van een goed verzorgde koffietafel. Aansluitend rijden we naar Maarssen waar we aan boord stappen 

van het rondvaartschip. Vroeger was de Vecht een belangrijke hoofdvaarweg tussen Utrecht en Amsterdam. Vele trekschuiten 

vervoerden hun lading over de Vecht. Tegenwoordig is er veel recreatievaart. De Utrechtse Vecht staat daarnaast bekend als 

een van de mooiste rivieren in Nederland. Na de terugkomst in de haven stappen we weer in de touringcar en rijden we terug 

richting Twente. Bij een sfeervol restaurant in de regio wordt u verwacht voor het gebruik van een heerlijk 3-gangendiner.

Combinatiemogelijkheden:
U kunt deze dagtocht ook combineren met een rondrit over Kroondomein het Loo, een stadswandeling door Amersfoort, 

winkelen in Laren, een bezoek aan Spakenburg of een bezoek aan het Palingmuseum in Harderwijk.

Yakult & 
Utrechtse Vecht

We rijden via een natuurrijke route naar de Overijsselse hoofdstad waar 

u bij een sfeervol restaurant wordt verwacht voor het gebruik van een 

zeer uitgebreid ontbijtbuffet. Aansluitend begeven we ons op weg naar 

Leeuwarden. In 2018 was deze stad de trotse Culturele Hoofdstad van 

Europa. Deze prestigieuze titel heeft ertoe geleid dat Leeuwarden de 

nationale en internationale aandacht op zich kon vestigen waardoor de 

stad op haar beurt de schoonheid van haar historische binnenstad kon 

tonen. De prachtige binnenstad herbergt onder andere het Beerenburger 

museum van Boomsma. In de ambachtelijke distilleerderij die helemaal 

is teruggebracht in de stijl van de jaren dertig, wordt door middel van een 

interactieve film verteld over de oorsprong van Boomsma Beerenburger en wordt uitgelegd hoe deze wordt gemaakt. Ook 

staan er tal van interessante attributen tentoongesteld die vroeger gebruikt werden voor het produceren van de sterke drank. 

In het gezellige proeflokaal kunt u verschillende producten uit het assortiment van Boomsma proeven. Behalve de naam 

Boomsma bezorgde ook het grote aantal stadsgrachten en singels de stad Leeuwarden grote bekendheid. Tijdens een prachtige 

Praamvaart door de grachten van de stad krijgt u volop de gelegenheid te genieten van de vele historische monumenten 

en hoort u de prachtigste verhalen van de gids. Na de boottocht kunt u enige tijd op eigen gelegenheid doorbrengen in het 

gezellige centrum van Leeuwarden. Vanuit Leeuwarden rijden we via een snelle route terug naar Twente. Eenmaal terug in de 

Twentse regio wordt u bij een sfeervol restaurant verwacht voor het gebruik van een heerlijk 3-gangendiner.

Historisch Leeuwarden
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Vertrek vanaf uw opstapplaats waarna we in de richting van Tiel rijden. 

Onderweg wordt u bij een sfeervol restaurant verwacht voor het gebruik van een 

zeer uitgebreid ontbijtbuffet. Aansluitend vervolgen we onze weg en begeven 

we ons naar de Betuwe. De Betuwe, Bommelerwaard en het Land van Maas 

en Waal vormen samen Rivierenland. Elk gebied heeft zijn eigen kenmerken, 

respectievelijk water, fruit en cultuur. Het afwisselende landschap bestaat uit 

pittoreske dorpjes, slingerende dijken en talrijke fruitboomgaarden. De Betuwe 

ligt middenin de Fruittuin van Nederland. De vele fruitbomen laten zich in het 

voorjaar van hun beste kant zien als de bloesem rijkelijk bloeit. Juni en juli zijn 

de maanden van de kers. Tijdens deze maanden hangen de kersen rijp, donkerrood en sappig aan de bomen of liggen 

ze geplukt en gesorteerd klaar bij de vele fruitstalletjes langs de kant van de weg. Tijdens ons bezoek aan de kersen 

boomgaard wordt u ontvangen met koffie en een heerlijke kersenflap. Vervolgens maken we een rondrit per treintje. 

Geniet van de prachtige kersengaard terwijl een deskundige gids vertelt over de historie, de werkwijze en vele andere 

wetenswaardigheden. Vervolgens heeft u de mogelijkheid om zelf kersen te plukken en te proeven en vindt er een speciale 

kersenveiling plaats. Na het excursieprogramma bij de kersenkweker bent u enige tijd vrij in het centrum van Tiel. Aan het 

einde van de middag keren we terug naar Twente. Op de terugreis kunt u bij een restaurant genieten van een smaakvol 

3-gangendiner.

Combinatiemogelijkheden:
In Tiel kunt u eventueel een bezoek brengen aan het Flipje en Streekmuseum. 

Kersen plukken
& beleven

Herfsttintentocht
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Geniet van de herfst tijdens een heerlijke herfsttintentocht. Voordat 

de bladeren vallen verschuift de kleur gedurende enkele weken 

langzaam van hun gebruikelijke groene kleur naar een reeks kleuren, 

die varieert van geel, oranje tot rood en bruin. Deze bijzondere 

belevenis markeert de start van de herfst. Een prachtige periode om 

te genieten van deze geheel verzorgde middag- of dagtocht inclusief 

een prachtige rondrit door de natuur. Denk bijvoorbeeld aan een 

rondrit over de beroemde Zevenheuvelenweg bij Groesbeek of over 

de mooie Kroondomeinen op de Veluwe. Ook een kortere tocht via 

de Holterberg of de Gelderse Achterhoek is zeker de moeite waard. 

Onderweg is de kleurrijke natuurpracht een lust voor het oog. De natuur verandert tijdens dit jaargetijde snel, het bereidt 

zich voor op de winter die komen gaat. Ook kunnen we deze dagtocht uitbreiden met een excursie naar uw keuze en 

kunnen we tevens een heerlijke lunch aan het geheel toevoegen. Uiteraard sluiten we de dag goed af met een uitgebreid 

en goed verzorgd stamppotbuffet. Een Herfsttintentocht is geheel naar uw wensen aan te passen en in te vullen.
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Na vertrek vanaf uw opstapplaats rijden we via een toeristische route 

richting Hattem. Onderweg maken we een stop bij een sfeervol restaurant 

waar u wordt verwacht voor het gebruik van een goed verzorgde 

koffietafel inclusief een kroket. Aansluitend vervolgen we onze weg. In 

het historische centrum van Hattem is het Nederlands Bakkerijmuseum 

gevestigd. Dit museum is volledig in de stijl gebouwd van een oude 

bakkerij en er wordt nog brood gebakken met echte takkenbossen. 

Na de ontvangst wordt u welkom geheten door de krakelingenbakker 

waarna een circa 30 minuten durende “Krakelingenshow” volgt. De 

humoristische krakelingenbakker laat u in een geweldige show zien hoe 

u krakelingen moet bakken of liever gezegd hoe u ze niet moet bakken. Na de show kunt u rondkijken in het aangrenzende 

Bakkerijmuseum. De volledige naam van het museum luidt: Nederlands Bakkerijmuseum “Het Warme Land”. Over dat laatste 

gedeelte van de naam doen in de oude vestingstad diverse verhalen de ronde. Zaten de burgers in dit gedeelte van de stad er 

‘warmpjes’ bij of kwam men hier in de luwte vanuit de ijzige wind die soms buiten de stadspoort waaide? Aansluitend kunt 

u enige tijd naar eigen inzicht doorbrengen in dit Anton Pieck-achtige stadje. Hattem is een echt landstadje. Vroeger woonden 

de boeren binnen de stadsmuren en hadden zij gemeenschappelijke landerijen, de zogenaamde Hoenwaard. Tegenwoordig is 

Hattem een bruisend stadje met volop winkelmogelijkheden. Ook zijn er verschillende bekende musea te vinden en heerst er 

een gezellige drukte op en rond de vele terrassen in het centrum. Aan het einde van de middag verlaten we Hattem en rijden 

terug naar Twente. Bij een sfeervol restaurant wordt u verwacht voor een uitstekend verzorgd 3-gangendiner.

Bakkerijmuseum 
Hattem

Na vertrek vanaf uw opstapplaats rijden we via een mooie natuurrijke 

route richting de IJssel, naar het plaatsje Vierakker om precies te zijn. In 

Vierakker vinden we de Chocolaterie Magdalena waar u hartelijk wordt 

ontvangen en kunt genieten van een kopje koffie met gebak. Chocolaterie 

Magdalena is opgericht in 2010 door Magdalena Haverkamp. Ze stort zich 

sindsdien volledig op het maken en verwerken van chocolade. Vanuit het 

chocolade-atelier in Vierakker worden vele soorten bonbons met de hand 

gemaakt. Er wordt gebruik gemaakt van natuurlijke grondstoffen en de 

chocolade is vrij van conserveringsmiddelen. Dit komt de smaak van de 

bonbons ten goede die daarom niet te vergelijken zijn met die van de 

verschillende soorten chocolade die in de supermarkten verkrijgbaar zijn. De passie voor chocolade is bij binnenkomst in het 

atelier een ware belevenis. Tijdens een demonstratie van ongeveer 45 minuten wordt u alles verteld over de oorsprong van 

chocolade en de verwerking daarvan. Uiteraard mag na de demonstratie een proeverij niet ontbreken. We laten Vierakker achter 

ons en rijden via een prachtige route door de Gelderse achterhoek naar ons dineradres. Karakteristiek voor de streek zijn de 

uitgestrekte weilanden met houtwallen, het zogenaamde coulisselandschap. Natuurliefhebbers zijn het er unaniem over eens: 

de Achterhoek is één van de mooiste regio’s van Nederland. Bij een gezellig restaurant wordt u verwacht voor het gebruik van 

een uitstekend 3-gangendiner.

Chocolaterie Magdalena
& Gelderse Achterhoek
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Aan het begin van de middag vertrekken we vanaf uw opstapplaats. We rijden via 

een mooie natuurrijke omgeving naar de grootste stad van Twente. Na aankomst in 

Enschede brengt de chauffeur u direct naar de Prinsestraat waar zich de “Mooiste 

Synagoge van Nederland” bevindt. Al sinds 1928 is dit monumentale gebouw een 

sieraad voor de stad Enschede. Het synagogecomplex is zeer herkenbaar door de 

drie markante koperen koepels. Het centrale deel van het gebouw omvat de grote 

sjoel, de dagsjoel en de kerkeraadskamer. Ook de originele feestzaal, de Joodse 

school en de bezoekersruimte met giftshop zijn een bezoek waard. Duidelijk 

zijn de “Art deco” stijlelementen uit de Amsterdamse School te herkennen. In 

combinatie met de oriëntaalse stijl van de grote sjoel heeft dit geleid tot een 

meesterlijk totaalontwerp waarin een grote mate van harmonie is bereikt. Niet voor niets wordt de synagoge van Enschede 

de mooiste van Nederland en volgens sommigen zelfs de mooiste van Europa genoemd. In 1998 werd het synagogecomplex 

rijksmonument en na een grote restauratie is het gebouw sinds 2004 weer in zijn volle pracht te bewonderen. De synagoge 

van Enschede is nog altijd in gebruik als gebedshuis. Na de ontvangst kunt u genieten van een kopje koffie met appelgebak. 

Aansluitend start een interessante rondleiding. Onder leiding van een enthousiaste gids komt u veel meer te weten over de 

bijzondere geschiedenis en wetenswaardigheden van het gebouw. Aan het einde van de middag nemen we afscheid van onze 

gids en verlaten Enschede om via een mooie route naar het dineradres te rijden. Bij een gezellig restaurant wordt u verwacht 

voor het gebruik van een uitstekend verzorgd 3-gangendiner.

De mooiste synagoge
van Nederland

Rondvaart IJsselmeer &
bezoek aan Urk
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Na vertrek rijden we via de natuurrijke streek van de Beerze Bulten 

richting Ommen, waar u bij een sfeervol restaurant wordt verwacht 

voor het gebruik van een heerlijk kopje koffie met gebak. Aansluitend 

rijden we naar het voormalige eilandje Urk, een zeer tot de verbeelding 

sprekend vissersdorpje. Na aankomst in Urk of zoals de Urkers zelf 

zeggen “op Urk” kunt u de touringcar verlaten bij de aanlegsteigers van 

het Passagiersschip “De Zuiderzee”. U wordt welkom geheten aan boord 

van dit prachtige schip waarna de start volgt van een twee uur durende 

rondvaart op het IJsselmeer. Tijdens de rondvaart kunt u genieten van 

een heerlijke koffietafel met verse broodjes en een kroket. Gedurende de 

boottocht is er van alles te zien en zeker qua natuur heeft het IJsselmeer 

veel te bieden. Vele watervogels bevolken dit gebied en er is een grote verscheidenheid van vissen en andere waterdieren. 

De voormalige Zuiderzee wordt ook druk bezocht door watersporters. Eenmaal terug in de haven kunt u genieten van een 

klederdrachtshow waarbij een klederdrachtgroep u alle facetten laat zien van de Urker klederdracht en de betekenis hiervan. 

Na de ontscheping kunt u enige tijd op eigen gelegenheid doorbrengen in dit markante plaatsje. Vroeger was Urk een echt 

eiland. Tot op de dag van vandaag heeft Urk nog steeds het originele eiland karakter kunnen behouden. Vele vissershuisjes 

staan kriskras in het centrum en van een straten patroon is eigenlijk geen sprake. De gemeente Urk heeft ongeveer 19.000 

inwoners en ruim 200 straten. Aan het einde van de middag vertrekken we vanaf Urk richting Twente.
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Vertrek vanaf uw opstapplaats. We rijden via een prachtige route door de 

Gelderse Achterhoek waar we bij een sfeervol restaurant worden verwacht 

voor het gebruik van een kopje koffie met gebak. Na deze koffiestop 

vervolgen we onze weg richting Millingen waar we onze deskundige 

gids ontmoeten die ons meeneemt voor een rondrit in de omgeving 

van de Zevenheuvelenweg. De Zevenheuvelenweg is een bekende weg 

die loopt van Groesbeek naar Berg en Dal. Over de Zevenheuvelenweg 

ontstaan geregeld misverstanden. Velen melden namelijk dat er slechts 

3 à 4 heuvels zijn. Dit misverstand ontstaat omdat evenementen slechts 

gebruik maken van een gedeelte van de weg. Er bevinden zich echter 

wel degelijk 7 heuvels voor/in Groesbeek. Bij een centraal gelegen restaurant in Millingen wordt u verwacht voor het gebruik 

van een koffietafel inclusief een kroket. Aansluitend begeven we ons naar het monumentale voormalige stadhuis van 

Millingen aan de Rijn waarin tegenwoordig Tingieterij De Tinnen Roos & Het Gelders Maakmuseum zijn gevestigd. Hier 

wordt u meegenomen in de wereld van het tin. De tingieter geeft een interessante en dynamische presentatie die begint 

met persoonlijke uitleg ondersteund door stukjes grappige film in de ontvangstruimte. Daarna volgt een demonstratie in 

de mallenmakerij en de tingieterij. Tijdens uw bezoek wordt er een spelronde gehouden waarbij kleine tinnen figuurtjes te 

winnen zijn. Aan het einde van de middag laten we Millingen achter ons en keren via een snelle route terug richting Twente. 

Bij een sfeervol restaurant in de Twentse regio kunt u genieten van een uitstekend verzorgd 3-gangendiner.

Zevenheuvelenweg &
Ooijpolder

Via een mooie natuurrijke route rijden we richting Denekamp. U wordt 

ontvangen met koffie en gebak. Aansluitend brengen we een bezoek 

aan Natura Docet Wonderryck Twente. Een uniek belevingsmuseum 

en landschapscentrum waar u oog in oog staat met de natuur van het 

Twentse land en het dierenrijk. Tijdens de rondleiding met een ervaren 

gids krijgt u uitleg over verschillende topstukken van het museum. Na de 

rondleiding heeft u nog enige tijd de gelegenheid om in het museum rond 

te kijken of een wandeling te maken in de landschapstuin. We verlaten 

Denekamp en rijden via een mooie route naar ons dineradres. Hier kunt 

u genieten van een uitgebreid 3-gangendiner. Na het diner vervolgen we 

onze weg naar Ootmarsum. In de voormalige Radboudzalen in de Kloosterstraat verwelkomen Mark Locock en Sanny Al u in 

hun glasblazerij. Mark verzorgt op geheel eigen wijze een humoristische maar zeker ook leerzame demonstratie glasblazen. In 

de winkel van creatieve duizendpoot Sanny Al bevindt zich een mooie collectie glaswerk, sieraden, nostalgisch speelgoed en 

nog veel meer. Na afloop van het bezoek aan de glasblazer kunt u enige tijd in Ootmarsum verblijven. Aan het einde van de 

middag laten we Ootmarsum achter ons en keren terug naar uw opstapplaats.

Combinatiemogelijkheden:
U kunt uiteraard ook het diner ‘s avonds gebruiken en van een koffietafel genieten tijdens de lunch. Daarnaast zijn er vele 

excursiemogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan het Kachelmuseum in Vriezenveen, de Nachtwacht in Vilsteren, het Bakkerij en 

IJsmuseum in Hellendoorn of het Oranjemuseum in Diepenheim.

Wonderryck &
glasblazer Ootmarsum
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Na vertrek vanaf uw opstapplaats rijden we via een toeristische route richting 

Zwolle. Hier wordt u bij een stijlvol restaurant verwacht voor het gebruik van een 

uitgebreid ontbijtbuffet inclusief warme gerechten. We vervolgen onze weg en 

rijden via de Houtribdijk, de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad naar Enkhuizen. 

Deze dijk werd aangelegd tussen 1963 en 1976 en scheidt het IJsselmeer af van 

het Markermeer en is sinds kort een natuurgebied voor vogels. Na aankomst 

in Enkhuizen kunt u de touringcar verlaten en wordt u per boot naar het 

Zuiderzeemuseum gebracht. Deze boottocht duurt 15 tot 20 minuten en gaat langs 

het stadje Enkhuizen en het mooie haventje. Het interessante Zuiderzeemuseum 

bestaat uit een binnen- en een buitendeel en richt zich op kunst, cultuur en erfgoed 

rondom het voormalige Zuiderzeegebied en het huidige en toekomstige IJsselmeergebied. Gemeenschappen, ambachten en 

water staan centraal in de presentaties in het buitenmuseum. U ziet er bijvoorbeeld authentieke panden uit het voormalige 

Zuiderzeegebied, zoals een kerk, een school, een palingrokerij en woonhuizen uit de omliggende vissersdorpen. In het 

binnenmuseum zijn tijdelijke tentoonstellingen. Daarnaast worden er gedurende het gehele jaar binnen en buiten exposities 

en evenementen georganiseerd die verbanden leggen tussen de collectie en moderne ontwikkelingen op het gebied van 

kunst en cultuur. Na het bezoek kunt u enige tijd doorbrengen in het pittoreske plaatsje Enkhuizen. Vanaf het station 

vertrekt de pendelboot naar de parkeerplaats waar u de touringcar aantreft. Via een snelle route rijden we terug naar 

Twente, waar u bij een restaurant kunt genieten van een heerlijk 3-gangendiner.

Zuiderzeemuseum
Enkhuizen

Nadat iedereen is ingestapt rijden we via een snelle route richting 

de Biesbosch. Op de heenreis wordt u bij een sfeervol restaurant 

verwacht voor het gebruik van een heerlijk kopje koffie met gebak. 

Vervolgens zetten we koers naar Drimmelen. Hier bevindt zich de 

aanlegsteiger van het schip waarmee we een circa 2 uur durende 

rondvaart door Nationaal Park De Biesbosch gaan maken. Een 

uitzonderlijk natuurgebied dat grote bekendheid en waardering heeft 

gekregen door zijn unieke landschap, brede en smalle kreken en 

spaarbekkens voor de drinkwatervoorziening en de bevers. De bevers 

komen sinds 1988 weer in de Biesbosch voor en zijn uitgezet door 

Staatsbosbeheer. De bevers komen uit het Elbegebied in Duitsland. De dieren leven van de bast van struiken en bomen. 

Volgens de laatste telling van Staatsbosbeheer leven er zo’n 300 bevers in de Biesbosch. De Biesbosch behoort tot de 

grootste waardevolle natuurgebieden van ons land en mag zich dan ook Nationaal Park noemen. Tijdens de rondvaart 

kunt u genieten van een goed verzorgde koffietafel. Na afloop van de rondvaart kunt u enige tijd op eigen gelegenheid 

doorbrengen in het bezoekerscentrum waar u van alles aan de weet komt over het Nationaal Park De Biesbosch. Ook 

bestaat de mogelijkheid iets te gebruiken op het terras. Aansluitend keren we oostwaarts. Tegen de avond kunt u bij een 

gezellig restaurant genieten van een uitstekend verzorgd 3-gangendiner.

Varen in de Biesbosch
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Na vertrek rijden we richting Doesburg. Onderweg maken we bij een 

sfeervol restaurant een stop voor het gebruik van een heerlijke koffietafel 

inclusief soep en een kroket. Aansluitend vervolgen we onze weg richting 

Doesburg, een prachtige Hanzestad aan de IJssel! De oude vestingstad 

met zijn goed bewaarde historie en cultuur vraagt er om ontdekt te 

worden. We worden opgewacht door een deskundige gids voor een 

prachtige stadswandeling. Als u door het oude centrum wandelt, ziet u 

rijk versierde gevels, monumentale panden en middeleeuwse straatjes. De 

mix met moderne architectuur, knusse boetiekjes, fijne speciaalzaken 

en gezellige terrassen zorgt voor een aangenaam verblijf. Doesburg kent 

een groot aantal monumenten en beeldbepalende panden. Daarom werd 

de binnenstad in 1974 als beschermd stadsgezicht aangewezen. De ligging op het punt waar de Oude IJssel en de Gelderse 

IJssel samenkomen, verklaart het strategische belang van de stad door de eeuwen heen. De Martinikerk met de 94 meter 

hoge toren getuigt van de rijkdom in vroeger tijden. Meer dan 150 monumenten verfraaien de binnenstad. Historie in 

volle glorie! Na de stadswandeling begeven we ons naar de Mosterdfabriek. Dit unieke fabriekje dat zich in het centrum 

bevindt is tevens een museum. Het betreft de mosterdfabriek waar u allerlei machinerie van verschillende verdwenen 

mosterdfabriekjes gebruiksklaar aantreft. Tijdens een interessante uitleg wordt nauwkeurig uit de doeken gedaan hoe 

vroeger de echte boerenmosterd werd gemaakt. Na deze kennismaking met de Doesburgse mosterd heeft u nog enige tijd 

vrij in Doesburg. Aan het einde van de middag rijden we terug richting uw opstapplaats. Eenmaal terug in de Twentse 

regio wordt u bij een sfeervol restaurant verwacht voor het gebruik van een goed verzorgd 3-gangendiner.

Hanzestad Doesburg

We rijden via een snelle route naar de Noordoostpolder. Na 

aankomst in een klein dorpje kunt u genieten van een kopje koffie 

met gebak. Nadat we het dorpje hebben verlaten gaan we op weg 

naar Hindeloopen en rijden we via de “Poort van Friesland”, Lemmer 

richting het prachtige Gaasterland. In dit zuidelijke bosrijke deel van 

Friesland komen we onderweg onze gids tegen. Deze gids staat, 

gehuld in echte Friese klederdracht langs de weg te liften en ze moet, 

heel toevallig, ook naar Hindeloopen. Ze vraagt beleefd of ze mee 

mag rijden en als dat mag stapt ze in. Eenmaal aan boord van de 

touringcar vertelt ze allerlei interessante wetenswaardigheden over 

Friesland in het algemeen en over het Gaasterland in het bijzonder. Rijdend door het Gaasterland bereiken we Hindeloopen. 

Bij een stijlvol restaurant staat een goed verzorgde koffietafel inclusief een kroket voor u klaar. Aansluitend rijden we naar 

Eernewoude. Hier vinden we het schip waarmee we een rondvaart gaan maken op de Alde Feanen. Dit 2500 hectare grote 

laagveenmoerasgebied is een van de rijkste en meest gevarieerde natuurgebieden van Noordwest-Europa. Nadat ieder van 

boord is gegaan verlaten we Eernewoude en keren via een snelle route terug naar Twente. Aan het begin van de avond 

bereiken we het restaurant waar u verwacht wordt voor het gebruik van een uitstekend verzorgd 3-gangendiner.

Combinatiemogelijkheden:
In plaats van de boottocht kan ook gekozen worden voor een bezoek aan het museum van Jopie Huisman in Workum of 

het Schaatsmuseum in Hindeloopen. 

De meren van Friesland
& Hindeloopen
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Na vertrek rijden we via een snelle route westwaarts en komen we aan in het 

buitengebied van Terschuur. Hier vinden we het bekende Oude Ambachten & 

Speelgoed Museum. Dit museum is geheel particulier en ontstond toen de eigenaar 

van z’n hobby, het verzamelen van spullen uit vroegere tijden, z’n beroep maakte. 

Na aankomst kunt u genieten van een kopje koffie met gebak. Aansluitend kunt 

u op eigen gelegenheid het museum gaan bekijken. Het museum biedt rondgang 

langs 160 ambachten, winkeltjes van vroeger en compleet ingerichte werkplaatsen. 

Zo vindt u er een oude smidse, een drogisterij, een schoolklasje, een slagerij, een 

drukkerij en vele andere ‘oude’ beroepen. Precies zoals het vroeger was… In het 

museum staat niets achter glas, waardoor de spullen van dichtbij zijn te bekijken 

en aan te raken. Op een nader te bepalen tijdstip wordt u verwacht in het inpandige restaurant voor het gebruik van een 

goed verzorgde lunch. Aansluitend kunt u opnieuw het museum gaan bekijken. Naast de talloze speelgoedattributen is 

er ook buiten het museum een verzameling oude objecten te bekijken. In het openluchtgedeelte van het museum kunt 

u kennismaken met de landbouwmechanisatie uit vroegere tijden. Door paarden getrokken landbouwmachines, antieke 

boerenkarren, een antieke brandspuit, oude bakkerijmachines, draadnagelmachines en zelfs een industriële boterkarn van 

3 meter hoog zijn slechts een greep uit de verzameling. Aan het einde van de middag laten we Terschuur achter ons en 

keren via een snelle route terug naar uw opstapplaats.

Combinatiemogelijkheden:
Het is mogelijk gebruik te maken van een uitgebreid ontbijtbuffet op de heenreis of een diner op de terugreis. Daarnaast 

kan er een bezoek aan Elburg worden gebracht.

Oude Ambachten &
Speelgoed museum

Vertrek vanaf uw opstapplaats. We rijden via een prachtige route 

door het Twentse land via de natuurrijke Beerze Bulten richting het 

schilderachtige stadje Ommen. Direct na de aankomst in Ommen 

begeven we ons naar de aanlegsteiger van het rondvaartschip. Na de 

inscheping volgt de start van een prachtige boottocht naar de oude 

sluis en de stuw van Vilsteren. De omgeving van het stroomdal van 

de Overijsselse Vecht is werkelijk prachtig. De weilanden en oude 

rivierarmen die u onderweg tegenkomt zijn een broedplaats voor 

veel weide-en watervogels. Af en toe laat zelfs een groep ooievaars 

zich zien. Tijdens de boottocht wordt wetenswaardige informatie 

verschaft over het verleden en het heden van Ommen en het Vechtdal. 

Tijdens de rondvaart kunt u genieten van twee kopjes koffie met vlaai. Na terugkomst van het schip in Ommen heeft u 

de gelegenheid enige tijd in het centrum door te brengen. Dat centrum is eenvoudig via een kort wandelingetje over de 

Vechtbrug te bereiken maar het is natuurlijk ook mogelijk gebruik te maken van de touringcar. Het knusse centrum van 

Ommen ligt aan de Vecht. Ommen is een levendige toeristenplaats. De bedrijvige winkelstraten met filialen van bekende 

winkelketens maar ook met unieke winkeltjes en boetiekjes die u nergens anders vindt ademen een sfeer van gezellige 

bedrijvigheid. Aan het einde van de middag vertrekken we vanuit Ommen en rijden we richting ons diner adres waar u 

wordt verwacht voor een heerlijk 3-gangendiner.

Boottocht over 
de Vecht
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Vanaf uw opstapplaats rijden we richting de Nederlands/Duitse grens. 

Via een toeristische route rijden we naar een sfeervol restaurant waar u 

kunt genieten van een kopje koffie met appelgebak. Het restaurant ligt op 

een natuurrijke locatie. Na de koffie met gebak rijden we via een mooie 

grenslandroute verder richting Aschendorf. Bij een gezellig restaurant 

wordt u verwacht voor het gebruik van een uitgebreid lunchbuffet. 

Aansluitend vervolgen we onze reis en rijden naar Bourtange. Bourtange, 

een klein grensplaatsje in Zuid-Oost Groningen in de bosrijke gemeente 

Vlagtwedde, was ruim 300 jaar geleden één van de belangrijkste 

vestingen in het noorden. In 1851 werd de vesting ontmanteld, de wallen 

en poorten geslecht en een groot deel van de grachten gedempt. Thans is men er in geslaagd de vesting te reconstrueren naar 

de tijd van 1742, toen de vesting haar grootste omvang had. Tijdens de rondleiding met filmpresentatie komt u van alles te 

weten over de geschiedenis. Als u Bourtange bezoekt, komt u via de Vriesse of Munsterse Poort aan op het schilderachtige 

marktplein met zijn veertien, 300 jaar oude lindebomen. U waant zich eeuwen terug in de tijd! Na de rondleiding heeft u even 

vrije tijd. Aan het einde van de middag laten we Bourtange achter ons en rijden richting Twente. Eenmaal terug in de Twentse 

regio sluiten we dag af met een heerlijk 3-gangendiner.

Combinatiemogelijkheden:
Een bezoek aan Bourtange is goed te combineren met een bezichtiging van de Meyer Werft in Papenburg of een boottocht 

met de Warsteiner Admiral op de Ems en Leda.

Vesting Bourtange

We rijden via een schitterende route richting het stroomgebied van 

het riviertje de Berkel. In een mooie omgeving worden we op een 

prachtig landgoed verwacht voor het gebruik van een kopje koffie met 

gebak. Eventueel kunnen degenen die dat wensen het landgoed nog 

even bekijken. Aansluitend rijden we richting de Veluwe. Rijdend door 

de dichte bossen bereiken we ons lunchadres waar u bij een gezellig 

restaurant kunt genieten van een goed verzorgde koffietafel inclusief een 

kroket. Vervolgens rijden we via een prachtige route over de natuurrijke 

Veluwe richting het centrum van de Nederlandse pluimveehouderij, 

Barneveld. De pluimveehouderij en alles wat daarmee te maken heeft 

zijn historisch met Barneveld verbonden. Het was dan ook logisch dat in Barneveld het eerste en enige pluimveemuseum ter 

wereld werd gevestigd. Naast het verleden van de Nederlandse pluimveehouderij wordt ook getracht het publiek te informeren 

over het heden en de toekomst van deze bedrijfstak, die zorgt voor één van de belangrijkste voedselbronnen ter wereld. De 

tentoongestelde voorwerpen en machines en het authentieke veilinglokaal uit 1954, waar de bezoekers zelf aan een veiling 

kunnen meedoen, vertellen het ‘verhaal’ van het museum. U kunt ook de 4000 m2 grote Hoendertuin bezoeken waar u kunt 

genieten van de kleurenpracht van allerlei soorten kippen en hoenders. Voor degenen die gedurende het verblijf iets willen 

gebruiken biedt de koffiekamer mogelijkheden. Na deze interessante bezichtiging rijden we terug richting Twente. Tegen de 

avond kunt u genieten van een goed verzorgd 3-gangendiner.

Pluimveemuseum
Barneveld
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Via een prachtige route rijden we richting het zogenaamde Kastelen stedeke 

Diepenheim, waar u verwacht wordt u op het fraaie erf van het agrarische bedrijf 

Nieuwe Haghuis. Dit is sinds september 2006 een Oranjemuseum dat gehuisvest 

is in de geheel nieuw opgetrokken authentieke Saksische schuur, die pal naast de 

uit 1912 stammende monumentale Gelderse boerderij staat. Het museum herbergt 

onder meer de privé-collectie Oranje-artikelen van de bewoners van de boerderij. 

Bovendien is er een unieke en uiterst waardevolle verzameling van circa 800 

herinnerings- en herdenkingsborden, alle met een relatie tot het Huis van Oranje, te 

bewonderen. Tevens kunt u hier genieten van een kopje koffie met Amalia gebak. 

We nemen afscheid van Diepenheim en begeven ons vervolgens via een mooie 

route naar het plaatsje Almen. Bij een prachtig landgoed wordt u verwacht voor een uitgebreide koffietafel inclusief een 

kroket. We rijden vervolgens verder naar de Hanzestad Zutphen. Tegenwoordig zijn in het centrum van Zutphen nog vele 

sporen te vinden van de middeleeuwen. In het centrum van de stad gaan we aan boord van een fluisterboot. De schipper 

vertelt op zijn eigen unieke manier over de geschiedenis van de Hanzestad Zutphen en haar historische monumenten langs 

de route. Na afloop van de boottocht heeft u de gelegenheid om het centrum van de stad te verkennen of te winkelen. Aan 

het einde van de middag verlaten we Zutphen en rijden we naar Twente. Bij een sfeervol restaurant wordt u verwacht voor 

het gebruik van een uitstekend verzorgd 3-gangendiner.

Combinatiemogelijkheden:
In plaats van de rondvaart in de fluisterboot kunt u ook een ritje met de huifkar maken door het centrum van Zutphen. 

Tevens is een bezoek aan de Chocolaterie mogelijk.

Oranjemuseum &
Hanzestad Zutphen

We rijden via een prachtige route richting Almen. Hier kunt u bij een 

stijlvol restaurant genieten van een kopje koffie met gesorteerd gebak. 

Degenen die dat wensen kunnen aansluitend even rondwandelen 

op deze meer dan mooie locatie. Nadat we Almen hebben verlaten 

rijden we via een mooie omgeving richting de Veluwe. Rijdend door 

de dichte bossen en de groene omgeving vinden we het restaurant 

waar u wordt verwacht voor het gebruik van een royale koffietafel 

inclusief een kroket. Aansluitend rijden we via een schitterende 

natuurrijke omgeving naar het plaatsje Bennekom. In Bennekom 

brengen we een bezoek aan het Kijk & Luistermuseum. Hier treft u 

verschillende interessante collecties aan. Er is bijvoorbeeld een groot 

aantal mechanische muziekinstrumenten, speeldozen, straatpiano’s, harmonica’s en orgels. Tijdens de rondleiding wordt 

uitleg gegeven en worden de instrumenten gedemonstreerd en bespeeld. Daarnaast zijn er vele gebruiksvoorwerpen, 

gereedschappen en klederdrachten te bewonderen. Al deze objecten zijn ondergebracht in levensechte taferelen. Er is 

bijvoorbeeld een compleet ingerichte manufacturenwinkel uit 1868, een schoolklas anno 1920 en een boerendeel met een 

zogenaamde reupelstal nagebouwd. Gedurende ons verblijf in dit interessante museum kunt u tevens genieten van een kopje 

koffie of thee. Het Kijk & Luistermuseum is gevestigd aan de rand van Bennekom zodat u eventueel ook gemakkelijk te voet 

het centrum kunt bereiken. Na dit bijzondere bezoek verlaten we Bennekom en keren we via een snelle route terug naar 

Twente waar u bij een sfeervol restaurant wordt verwacht voor het gebruik van een 3-gangendiner.

Kijk & Luistermuseum
Bennekom
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We rijden via een toeristische route richting Drente. Bij een stijlvol 

restaurant wordt u verwacht voor het gebruik van een kopje koffie met 

gesorteerd gebak. Aansluitend rijden we via een schitterende route door 

de boswachterij van Borger naar het kleine Hondsrugdorpje Gasselte. Bij 

een prachtig gerestaureerde boerderij wordt u verwacht voor het gebruik 

van een royale koffietafel inclusief een kroket. We rijden vervolgens via 

de Drentse hoofdstad naar het plaatsje Veenhuizen. Hier zijn meer dan 

100 rijksmonumenten en vijf gevangenissen die nog steeds in gebruik 

zijn. We begeven ons direct naar het Gevangenismuseum dat beschouwd 

wordt als één van de mooiste en meest interessante musea van ons 

land. Ons bezoek begint met een rondrit over het terrein. Tijdens deze 

rondrit blijkt met name de uitgestrektheid van het complex en kunt u genieten van de bijzonder groene en natuurrijke 

omgeving. Bovendien ziet u verschillende dienstwoningen die voorzien zijn van spreuken zodat de gevangenen tijdens hun 

wandelingen over het terrein kon worden ingepeperd hoe ze zich gedragen moesten. Aansluitend kunt u een kijkje nemen 

in het Gevangenismuseum, al dan niet onder leiding van een gids. Via een snelle route keren we terug richting Twente. Bij 

een stijlvol restaurant wordt u verwacht voor het gebruik van een uitstekend verzorgd 3-gangendiner. 

Combinatiemogelijkheden: 
Ook is het mogelijk dat er in het Gevangenismuseum een interessante lezing wordt gegeven door een ex-delinquent van 

deze instelling. 

Gevangenismuseum
Veenhuizen

We vertrekken vanaf uw opstapplaats. We rijden via een mooie 

toeristische route richting een sfeervol restaurant, waar u wordt 

verwacht voor het gebruik van een kopje koffie met heerlijk 

gebak. Aansluitend begeven we ons naar het Natuurdiorama. Dit 

natuurmuseum op de Sallandse Heuvelrug heeft één van de grootste 

collecties Europese diersoorten en laat meer dan 1000 dieren zien. 

Variërend van de grootste zangvogel van Nederland, tot de enige 

aap die voorkomt in Europa. Gedurende het hele jaar door zijn 

er bijzondere tentoonstellingen. U maakt, onder leiding van een 

deskundige gids, een interessante rondleiding door dit museum. 

Vervolgens maken we met onze touringcar een prachtige rondrit over de Sallandse Heuvelrug. Dit is een gebied met 

on-Nederlandse vergezichten over grote golvende heidevelden en uitgestrekte bossen. Duizenden jaren geleden is het 

landschap ontstaan door schuivend ijs en smeltend water. Om zandverstuivingen tegen te gaan is er in een later stadium 

door de mens bos aangeplant. We nemen afscheid van de Sallandse Heuvelrug en rijden richting ons diner adres. Hier kunt 

u de dag afsluiten onder het genot van een uitstekend verzorgd 3-gangendiner. 

Combinatiemogelijkheden:
Ook is het mogelijk een stop te maken bij de Canadese Begraafplaats en het informatiecentrum.

Natuurdiorama &
Holterberg
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Na vertrek rijden we via de prachtige Beerze Bulten richting Ommen om vervolgens 

via het stroomdal van het riviertje de Reest naar het markante plaatsje Staphorst 

te rijden. Staphorst is onder andere bekend om de vele prachtige boerderijen uit 

de 17e en 18e eeuw die bijna allemaal geschilderd zijn in felle kleuren, doorgaans 

groen en blauw . Bovendien dragen nog steeds ruim 400 vrouwen dagelijks de 

traditionele Staphorster dracht. Na aankomst bij een restaurant in het centrum van 

Staphorst kunt u genieten van een goed verzorgde koffietafel inclusief een kroket. 

Aansluitend wordt u ontvangen door twee Staphorster dames die u tijdens een 

circa 75 minuten durende klederdrachtshow van alles laten zien. Tijdens deze show 

krijgt u een inkijkje in de verschillende soorten dracht die er zijn. Staphorst is de 

enige plek in Nederland waar u nog dagelijks de vrouwen in het dorp in de traditionele dracht kunt zien fietsen of lopen. 

Mooie gestipte kleding met de verschillende motieven en kleuren die allemaal een eigen betekenis hebben. Met de kleding 

worden bijvoorbeeld de verschillende fasen van de rouwperiode aangeduid. Daarnaast heeft de kleding die op het land 

gedragen werd of de trouwkleding weer hele andere motieven en kleuren. Vanuit Staphorst rijden we terug richting Twente 

waar u bij een sfeervol restaurant wordt verwacht voor het gebruik van een goed verzorgd 3-gangendiner.

Combinatiemogelijkheden:
Boottocht in Giethoorn of door de Weerribben of een lenterondrit door de bloembollenvelden in de Noordoostpolder met een 

bezoek aan het Tulpeninformatiecentrum.

Staphorster klederdracht

Havenrondvaart &
Markthal Rotterdam
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Via een snelle route rijden we westwaarts. Onderweg wordt u bij een sfeervol 

restaurant verwacht voor het gebruik van een uitgebreid ontbijtbuffet 

inclusief warme gerechten. Aansluitend begeven we ons op weg naar 

Rotterdam. In het centrum van de Maasstad vinden we de aanlegsteigers 

van het schip  waarmee u een rondvaart gaat maken voor een kennismaking 

met één van de grootste zeehavens ter wereld. U ziet de indrukwekkende 

skyline met imposante gebouwen aan u voorbijglijden, gevolgd door 

een uniek uitzicht op werven, dokken en de hypermoderne overslag van 

duizenden containers. Tijdens deze interessante havenrondvaart verschaft 

de kapitein een boeiende uitleg. Nadat we zijn teruggekeerd zullen we 

naar de Markthal rijden. Dit in 2014 geopende gebouw valt van buiten door de bijzondere moderne architectuur meteen 

op. Naast de fraaie buitenkant is de Markthal van binnen ook een bezoek waard. De kleurrijke panelen aan de binnenkant 

vormen samen een gigantisch kunstwerk met een oppervlakte van 11.000 m2. Appartementen, een grote versmarkt, horeca, 

foodwinkels, een supermarkt en ondergronds parkeren allemaal onder één dak, dat is nog nergens ter wereld gedaan. U heeft 

hier enige vrije tijd om rond te kijken en te winkelen in het centrum van Rotterdam. Aan het einde van de middag keren we 

terug naar Twente waar u bij een sfeervol restaurant wordt verwacht voor een afsluitend 3-gangendiner.

Combinatiemogelijkheden:
U zou een stadswandeling door Rotterdam kunnen maken onder leiding van een gids of de Maasvlakte per touringcar 

kunnen bezoeken. 
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We rijden via een schitterend natuurgebied naar onze bestemming 

Vilsteren. Bij een restaurant gelegen in een groene omgeving wordt u 

verwacht voor het gebruik van een kopje koffie met gebak. Aansluitend 

brengen we een bezoek aan de inpandige Expo Madrid. Hier bevindt 

zich een unieke kopie van het schilderij de Nachtwacht. Deze enige 

exacte kopie is 3,90 bij 4,80 meter groot. Na deze indrukwekkende 

bezichtiging en deskundige uitleg rijden we via een mooie route naar 

het dorp Dwarsgracht. Bij een sfeervol restaurant wordt u verwacht voor 

het gebruik van een goed verzorgde koffietafel inclusief een kroket. We 

verlaten Dwarsgracht en rijden door het schitterende plassengebied van 

de Kop van Overijssel naar Luttelgeest. In het buitengebied van dit dorpje vinden we de Orchideeën Hoeve. De Orchideeën 

Hoeve herbergt een grote kwekerij waar de meest prachtige orchideeën worden gekweekt. Daarnaast beschikt ze over 

prachtig aangelegde tuinen. Natuurlijk ontbreekt ook de tropische tuin en een groot restaurant niet. Ook kunt u hier 

aapjes spotten, meervallen voeren, prachtige flamingo’s bekijken en de Vlinder Vallei bezoeken. In oktober 2016 heeft de 

Orchideeën Hoeve een gloednieuwe natuurervaring geopend, de ‘Zwevende’ Bloementuin. Deze unieke bloemenattractie 

zuigt u mee in een sprookjesachtige bloemenwereld waar duizenden kleurrijke bloeiers een oneindige wolk boven het hoofd 

vormen. Het unieke concept is geïnspireerd op de wereldberoemde Japanse kersenbloesemperiode en is nog nergens in 

Europa te ervaren. Aan het einde van de middag keren we via een mooie route terug naar Twente waar u bij een stijlvol 

restaurant verwacht wordt voor het gebruik van een uitstekend verzorgd 3-gangendiner.

Nachtwacht Vilsteren &
Orchideeën Hoeve

Vertrek vanaf uw opstapplaats. We rijden via een mooie route naar 

een sfeervol restaurant waar u wordt verwacht voor het gebruik van 

een kopje koffie met gebak. Vervolgens rijden we via een schitterende 

route door het Nationaal Park “De Sallandse Heuvelrug”. Dit gebied, 

dat na de laatste ijstijd ontstond is verrassend mooi. U vindt er stille 

heidevelden, mooie bossen en flinke heuvels. Vooral de heidevelden 

zijn oude cultuurlandschappen en hebben een grote natuurwaarde. 

Staatsbosbeheer zorgt ervoor dat de authentieke heidevelden 

beschermd en bewaard blijven zodat u vanaf de toppen van de heuvels 

kunt genieten van weidse vergezichten. De prachtige route brengt 

ons uiteindelijk in Luttenberg, bij Klompenatelier Dijkman om precies te zijn. Hier wordt u hartelijk ontvangen met een 

kopje koffie waarna u bekend wordt gemaakt met de geheimen van het klompen maken. Tijdens de demonstratie laat 

de klompenmaker u zien hoe de contouren van een klomp tot stand komen. De klompenmaker doet veel aan Holland 

promotie en maakt in het kader daarvan verre reizen. Terwijl hij met de hand de klomp vervaardigt, vertelt hij u over zijn 

ervaringen, zijn reizen, zijn kijk op de klomp, de geschiedenis van het ambacht en veel meer. Dat alles natuurlijk met de 

nodige humor. Uiteraard krijgt u ook het klompenmozaïek van de Nachtwacht te zien en is er gelegenheid om de winkel met 

leuke hebbedingetjes te bezoeken. Aansluitend rijden we naar ons diner adres, waar u kunt genieten van een 3-gangendiner.

Klompenmakerij &
Holterberg
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Na vertrek rijden we via een snelle route richting Apeldoorn. Bij een sfeervol 

restaurant wordt u verwacht voor koffie of thee met gebak. Aansluitend vervolgen 

we onze weg richting ’s Hertogenbosch. Na aankomst in deze gezellige cultuurstad 

begeven we ons naar de aanlegsteiger voor een rondvaart op de Binnendieze. 

Tijdens deze zeer bijzondere boottocht in fluisterbootjes vaart u door en onder 

de binnenstad van ‘s Hertogenbosch op de zogenaamde Binnendieze. Het betreft 

hier een groot aantal kleine stroompjes die samen een “rivierendelta” vormen 

die ontstond door de samenvloeiing van de Dommel en de Aa. Bovenop deze 

rivierendelta werd de stad ‘s Hertogenbosch gesticht. Tijdens de rondvaart zal de 

schipper u uiteraard van informatie voorzien. Na afloop van de rondvaart wordt 

u bij een gezellig restaurant verwacht voor een heerlijke lunch met een kopje soep en een broodje kroket. Aansluitend 

brengen we een bezoek aan de trots van ’s Hertogenbosch, namelijk de schitterende en majestueuze Sint-Janskathedraal. 

De Sint-Janskathedraal is met recht één van de meest interessante gebouwen van West-Europa. Deze kerk die gebouwd 

werd in de periode van 1380 tot 1529 en sinds 1929 een basiliek is vormt het hoogtepunt van de gotiek in Nederland, zowel 

in de vorm van de plattegrond als in de opstand en de uitzonderlijke rijkdom aan beeldhouwwerken. Onder deskundige 

begeleiding kunt u kennismaken met zowel het interieur als het exterieur van de kathedraal. Aan het einde van de middag 

verlaten we ’s Hertogenbosch en rijden we via een snelle route terug naar Twente waar u bij een restaurant verwacht wordt 

voor een uitstekend 3-gangendiner.

Gezellig 
‘s Hertogenbosch

Na vertrek vanaf uw opstapplaats rijden we naar Harderwijk. 

Onderweg maken we bij een sfeervol restaurant een stop voor het 

gebruik van een kopje koffie met  gebak. Aansluitend vervolgen 

we onze weg en rijden via een mooie route naar Harderwijk. In de 

mooie haven van Harderwijk vinden we het schip waarmee we een 

circa 1½ uur durende boottocht op het Veluwemeer gaan maken. Het 

Veluwemeer is een langwerpig meer dat ontstaan is in 1956, bij de 

inpoldering van Oost-Flevoland. Het Veluwemeer vormt een barrière 

tussen het oude vaste land en het “nieuwe” land van de Flevopolder. 

Door deze waterscheiding wordt voorkomen dat het oude land te 

zeer verdroogt. In het noorden grenst het aan Elburg, in het zuiden 

aan Harderwijk. Langs het Veluwemeer zijn er veel mogelijkheden voor water- en strandrecreatie. Tijdens de boottocht 

wordt u een heerlijke lunch aangeboden. Nadat we zijn teruggekeerd in de haven stappen we in de touringcar en rijden naar 

Elburg. U heeft enige tijd vrij in het centrum van Elburg. Prachtig gelegen aan de randmeren ligt deze, één van Nederlands 

meest bezienswaardige, oude stadjes. Een stad met een grote monumentendichtheid, sfeervolle horecagelegenheden en 

diverse toeristische ondernemers. Vroeger was het zelfs een welvarende Hanzestad. Elburg is in de oude kern nog steeds 

het vissersplaatsje aan de voormalige Zuiderzee. Het oude vestingstadje Elburg is al een bezienswaardigheid op zich. De 

stad heeft nog steeds zijn middeleeuwse rechthoekige stratenplan en is omringd door prachtige wallen, visrijke grachten 

en stukken stadsmuur. We verlaten Elburg en rijden terug naar de Twentse regio waar u bij een stijlvol restaurant wordt 

verwacht voor een heerlijk afsluitend diner.

Boottocht Harderwijk
& bezoek aan Elburg
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We vertrekken vanaf uw opstapplaats en rijden rechtstreeks naar 

Schiphol. Luchthaven Schiphol of Amsterdam Airport Schiphol is de 

grootste Nederlandse luchthaven en één van de belangrijkste luchthavens 

in Europa. Schiphol was in 2017 met ruim 68,5 miljoen passagiers de op 

twee na drukste luchthaven van Europa. De luchthaven ligt op 3,35 meter 

onder zeeniveau en telt zes start- en landingsbanen. Vandaag maakt u 

kennis met luchthaven Schiphol op een niet alledaagse wijze. Per speciale 

Schiphol Experience bus gaat u deelnemen aan een rondrit over het 

luchthaventerrein voor een blik achter de schermen van de luchthaven. 

U ziet bijvoorbeeld hoe de brandbestrijding is georganiseerd, hoe een 

hangar er van dichtbij uitziet en welke maatregelen er waarom worden 

genomen als het sneeuwt. Op deze en andere zaken krijgt u antwoord tijdens de Schiphol Experience. Ook krijgt u een 

kijkje in de geschiedenis. Zo hoort u alles over de start van het vliegveld en de eerste vlucht ooit die op de luchthaven 

vertrok. U ontdekt een Schiphol zoals u dat nog nooit gezien heeft. Nadat we afscheid hebben genomen van luchthaven 

Schiphol begeven we ons naar een nader te bepalen stad waar u de rest van de dag vrij kunt besteden. Denk bijvoorbeeld 

aan Amsterdam of Utrecht. Uiteraard kunnen we het ook wat dichter bij huis zoeken in bijvoorbeeld Arnhem of Deventer. 

Aan het einde van de middag rijden we naar ons diner adres.

Schiphol achter 
de schermen

Na het vertrek rijden we richting Teuge. Vlak voor aankomst bij het 

vliegveld maken we een stop bij een gezellig restaurant waar u gebruik 

kunt maken van een goed verzorgde koffietafel inclusief een kroket. 

Na deze heerlijke lunch vervolgen we onze weg en rijden we via een 

prachtige route naar vliegveld Teuge. Het in 1935 geopende vliegveld 

Teuge speelde zijn belangrijkste rol in de vaderlandse geschiedenis 

in 1945. Het toen 7-jarige prinsesje Beatrix landt met haar moeder 

Juliana en haar zusjes op vliegveld Teuge na de oorlogsjaren in Canada 

doorgebracht te hebben. Tegenwoordig is het International Airport 

Teuge één van de grote General Aviation vliegvelden. Dat betekent 

dat het vliegveld gebruikt mag worden voor nationaal en internationaal luchtverkeer en is aangemerkt als officieel 

noodlandingsterrein. Luchthaven Teuge biedt tegenwoordig verschillende vormen van luchtvaart een veilig thuis. Denk 

hierbij aan lesverkeer, zakelijke taxi- en chartervluchten, fotovluchten en vluchten voor de overheid (politie, milieu-

inspectie, etc). De echte waaghalsen kunnen op het vliegveld terecht voor een tandemsprong of parachute cursus. U krijgt 

een ‘blik’ achter de schermen van bedrijven die met historische, huidige en toekomstige luchtvaart te maken hebben. De 

touringcar rijdt zelfs over start- en landingsbanen. Tevens kunt u plaatsnemen in een Boeing 737-800 vluchtsimulator voor 

de nodige uitleg en er is een collectie vliegtuigen te zien uit de Koude Oorlog. Aan het einde van de middag laten we 

vliegveld Teuge achter ons en rijden via een mooie toeristische route naar ons dineradres. Hier kunt u genieten van een 

goed verzorgd diner. Dit diner bestaat uit een verrassend hoofdgerecht met 3 soorten vlees geserveerd in pannetjes en een 

heerlijk afsluitend dessert.

Teuge Airport Tour
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Na vertrek rijden we richting Flevoland. Bij een sfeervol restaurant wordt u 

verwacht voor het gebruik van een kopje koffie met gebak. Aansluitend vervolgen 

we onze weg naar het in april 2019 geopende Palingmuseum in Harderwijk. Het 

museum vertelt de historie van de Nederlandse palingvisserij. Daarnaast is er 

ook aandacht voor het feit dat de paling met uitsterven wordt bedreigd. Het is 

dé plek in Nederland waar u alles te weten kunt komen over de paling, over 

de geschiedenis en het Harderwijkse visserijverleden. De rondleiding door het 

museum wordt gegeven door één van de rookmeesters zelf. De kunst van het vak 

begint al bij het kopen van de paling. Om de beste kwaliteit te selecteren moet 

men jarenlang ervaring hebben. Ondanks de perfecte verwerking van de paling 

voor het roken, valt of staat de kwaliteit met het rookproces. Maar het vakmanschap gaat verder want na de rondleiding bent 

u getuige van een demonstratie paling fileren. Aansluitend wordt u een consumptie aangeboden en kunt u kiezen tussen het 

gebruik van een broodje paling of een portie kibbeling. Na deze interessante excursie heeft u nog enige tijd vrij in Harderwijk. 

De schilderachtige binnenstad van Harderwijk is in 1969 tot beschermd stadsgezicht verklaard en telt een kleine honderd 

rijksmonumenten. We laten Harderwijk achter ons en rijden terug richting Twente waar u bij een stijlvol restaurant wordt 

verwacht voor het gebruik van een heerlijk 3-gangendiner.

Combinatiemogelijkheden:
Het is ook mogelijk om Harderwijk te ontdekken door middel van een stadswandeling met gids of een bezoek te brengen aan 

het Marius van Dokkum museum.

Palingmuseum &
Harderwijk

We rijden via een mooie route richting het “Venetië van het Noorden” 

te weten Giethoorn. Giethoorn is één van de waterrijkste dorpen van 

Nederland. Vanwege de vele grachten en karakteristieke vlonders en 

boogbruggetjes ook wel het “Hollandse Venetië” genoemd. Door de 

vervening ontstonden plassen en meren rondom Giethoorn. Om de turf 

te vervoeren groef men vaarten en sloten. Vele huizen zijn als het ware op 

eilandjes gebouwd, die alleen via bruggetjes te bereiken zijn. De meeste 

van de meer dan 176 bruggen zijn privé-eigendom. Na de aankomst bij 

een sfeervol restaurant in het centrum van het waterrijke Giethoorn kunt 

u genieten van een heerlijke koffietafel inclusief een kroket. Aansluitend 

vertrekken we per boot vanaf het restaurant. U kunt gaan genieten van “Giethoorn vanaf het water”. Juist vanaf het water komt 

de charme van dit Hollands Venetië nog meer tot z’n recht. Na terugkeer heeft u nog enige tijd vrij in Giethoorn. In het dorp 

zijn verschillende musea die u meer vertellen over de ontstaansgeschiedenis en omgeving die u zou kunnen bezoeken. We 

sluiten de dag af met een goed verzorgd 3-gangendiner.

Combinatiemogelijkheden:
Giethoorn is prima te combineren met verschillende excursies. Denk bijvoorbeeld aan een bezoek aan de Orchideeën Hoeve 

in Luttelgeest of Staphorst. 

Venetië van het 
Noorden; Giethoorn
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We rijden via een toeristische route richting Almen. Bij het prachtige 

landgoed Ehzerwold wordt u verwacht voor het gebruik van een kopje 

koffie met gebak. Aansluitend rijden we via een mooie omgeving richting 

de natuurrijke Veluwe. In de omgeving van Paleis het Loo treffen we onze 

gids. De gids weet prachtige routes door de natuurrijke Noordelijke Veluwe 

en door de Kroondomeinen en zal u van allerlei interessante informatie 

voorzien. Eenmaal terug in Apeldoorn nemen we afscheid van de gids en 

rijden we naar het buitengebied van Hoenderloo waar u  wordt verwacht 

voor het gebruik van een royale koffietafel inclusief een kroket. We laten 

vervolgens het restaurant achter ons en rijden via een schilderachtige route 

naar ‘t Harde. Hier vinden we de werkelijk schitterende tuin van Ampie. Ampie’s tuin is een begrip in de omgeving en sinds 

enkele jaren hoort de tuin tot de tien mooiste van België en Nederland. Tijdens uw verblijf wordt u een kopje koffie of thee 

aangeboden. Tegen het einde van de middag vertrekken we vanaf ‘t Harde en keren we terug naar Twente. Bij een sfeervol 

restaurant wordt u verwacht voor het gebruik van een uitstekend verzorgd 3-gangendiner.

Combinatiemogelijkheid:
U zou ook het oude vestingstadje Elburg kunnen bezoeken.

Kroondomeinen & 
Ampie’s Tuin

We vertrekken vanaf uw opstapplaats en rijden richting Ossenzijl. 

Onderweg maken we bij een sfeervol restaurant een stop voor 

het gebruik van een koffietafel inclusief een kroket. We vervolgen 

onze weg en rijden via een prachtige route door een bijzonder 

schilderachtige streek richting Ossenzijl. Bij het bezoekerscentrum van 

de Weerribben vinden we de rondvaartboot waarmee u een circa 1¼ 

uur durende rondvaart door de Weerribben gaat maken. Weerribben-

Wieden is ontstaan door mensenhanden. De natte veenbagger werd 

gedroogd op smalle stroken land, de zogenaamde ribben. Zo ontstond 

het rechthoekige landschapsmodel van veengaten (weren) en ribben 

(legakkers) die werden gebruikt om de turven te drogen en te vervoeren. Te intensieve vervening zorgde in De Wieden 

voor te smalle legakkers die onder invloed van wind en golven werden weggeslagen en zo meren (wieden) vormden. De 

Weerribben bleef dat lot bespaard. Na het stoppen van de vervening in de 20e eeuw restte een uniek natuurgebied als erfenis 

van de verveners. Tijdens de rondvaart krijgt u een kopje koffie aangeboden. Nadat u van boord bent gekomen heeft u enige 

tijd vrij om het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer te bezoeken. Aan het einde van de middag laten we Ossenzijl achter 

ons en rijden via een mooie route terug naar uw opstapplaats.

Combinatiemogelijkheden:
Een bezoek aan Chocolaterie Magdalena in Vierakker of het Tapijtmuseum in Genemuiden. Uiteraard behoort een afsluitend 

3-gangendiner ook tot de mogelijkheden.  

Boottocht Nationaal
Park de Weerribben
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We rijden via een snelle route westwaarts. Ter hoogte van Apeldoorn verlaten we 

de grote weg en bereiken we na korte tijd het buurtschap Ugchelen. Hier wordt 

u bij een sfeervol restaurant verwacht voor het gebruik van een kopje koffie met 

appelgebak en slagroom. Nadat we Ugchelen hebben verlaten rijden we via een 

prachtige route over de glooiende en heuvelachtige Veluwe richting het verspreid 

gelegen dorp Hoenderloo. Vervolgens volgen we een schitterende natuurrijke 

route richting de noordkant van de Gelderse hoofdstad Arnhem om daarna het 

mooie plaatsje Oosterbeek te bereiken. Vanaf hier kiezen we een snelle route 

naar de Betuwe, naar Leerdam om precies te zijn. In het centrum van deze plaats 

vinden we een aanlegsteiger. Hier vertrekt het schip voor een prachtige rondvaart 

op het riviertje de Linge. De Linge stroomt in het vruchtbare gebied van de Betuwe en wordt geflaneerd door bloeiende 

boomgaarden die het fruit leveren waar deze streek tot over de landsgrenzen heen om bekend is. Tijdens de boottocht 

kunt u genieten van een goed verzorgde koffietafel inclusief een kroket. Nadat het schip is teruggekeerd in Leerdam 

vertrekken we naar een gezellig plaatsje in de buurt van Leerdam, bijvoorbeeld naar Tiel of Buren. Nadat u de touringcar 

in het centrum heeft verlaten kunt u enige tijd op eigen gelegenheid doorbrengen. Tegen het einde van de middag laten we 

de Betuwe achter ons en rijden we oostwaarts. Tenslotte wordt u bij een stijlvol restaurant verwacht voor het gebruik van 

een uitstekend verzorgd 3-gangendiner.

Betuwse Bloesemtocht

We rijden via een snelle route richting Lisse. Onderweg wordt er 

een pauze ingelast voor het gebruik van een kopje koffie met gebak. 

Vervolgens rijden we naar de Keukenhof in Lisse. Het mooiste wat 

Nederland te bieden heeft op bloemengebied is hier te bewonderen 

in de 28 hectare grote landschapstuin. De Keukenhof werd in 1949 

ingericht als uitstaltuin voor bollenkwekers en is tegenwoordig 

beplant met ongeveer 6 miljoen bloembollen. De oogverblindende 

bloemenpracht is niet alleen voor de bloemenliefhebber zeer de 

moeite waard. Keukenhof heeft naast de miljoenen bloeiende 

bloembollen en fantastische bloemenshows, de grootste beeldentuin 

van Nederland en is de meest gefotografeerde plek ter wereld. Elk jaar staat het park in het teken van een bepaald thema. 

Na de aankomst kunt u op eigen gelegenheid dit prachtige en kleurrijke park bezichtigen. In de loop van de middag rijden 

we via een prachtige route naar Noordwijk aan Zee. De veelzijdige badplaats Noordwijk, een badplaats van internationale 

allure, is gelegen tussen Amsterdam en Den Haag en ligt direct aan zee met een 13 kilometer lang zandstrand. Omzoomd 

door wijde bossen, ruige duinen en in het hart van de Bollenstreek nabij de Keukenhof gelegen, wordt Noordwijk ook 

wel de bloemenbadplaats van Europa genoemd. Vanaf de boulevard kunt u enige tijd op eigen gelegenheid doorbrengen 

in deze gezellige plaats waarna we via een snelle route langs luchthaven Schiphol terugkeren naar Twente. Eenmaal terug 

in de Twentse regio wordt u bij een stijlvol restaurant verwacht voor het gebruik van een goed verzorgd 3-gangendiner.

Keukenhof &
Noordwijk aan Zee
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Nederland
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We rijden via een snelle route westwaarts. Bij een stijlvol restaurant wordt 

u verwacht voor het gebruik van een buitengewoon uitgebreid ontbijtbuffet 

inclusief warme gerechten. We verlaten het restaurant en rijden richting 

Volendam. Direct na de aankomst in het bekende Volendam treffen we onze 

gidsen die ons meenemen voor een interessante ontmoeting met dit tot de 

verbeelding sprekende vissersdorpje. Volendam is natuurlijk ook bekend 

van de specifieke Palingsound. De oorsprong, de muzikale families, de 

bands, zangers en zangeressen die dit opmerkelijke dorp aan het IJsselmeer 

internationale allure verschaften met een eigen unieke sound komen tijdens 

de wandeling aan de orde. Aansluitend kunt u enige tijd op eigen gelegenheid 

doorbrengen. Op een vooraf vastgesteld tijdstip gaan we aan boord van de boot waarmee we via een prachtig natuurgebied naar 

Marken varen. Tegen het einde van de middag laten we Marken achter ons en keren we terug richting Twente. Bij een sfeervol 

restaurant wordt u verwacht voor het gebruik van een uitstekend verzorgd diner.

Combinatiemogelijkheden:
Bijvoorbeeld een demonstratie palingroken, bezoek aan het Volendams museum of het maken van een groepsfoto waarbij uw 

gehele gezelschap wordt gehuld in Volendamse klederdracht.

Volendam & Marken

We rijden via een snelle route westwaarts. Bij een stijlvol restaurant wordt 

u verwacht voor het gebruik van een goed verzorgde koffietafel inclusief 

een kroket. We verlaten het restaurant en begeven ons richting Paleis het 

Loo. Hier volgt de ontmoeting met de natuurgids. De deskundige gids 

neemt u mee op ontdekkingstocht door het prachtige bosrijke gebied van 

de Kroondomeinen. Het Loo is het grootste aaneengesloten landgoed in 

Nederland en kenmerkt zich door een rijke cultuurhistorie en een grote 

biologische diversiteit. Het gebied heeft banden met het Huis van Oranje. 

Tijdens de rondrit zal de gids u veel interessante informatie verschaffen 

over dit mooie stukje Nederland. We nemen afscheid van onze gids en 

rijden via de prachtige groene Veluwe naar ‘t Veluws Zandsculpturenfestijn in Garderen. U bent hier van harte welkom om de 

beeldentuin met tuin- en woondecoraties en houtsculpturen te komen bewonderen. Tevens wordt er elk jaar bij De Beeldentuin in 

Garderen ‘t Veluws Zandsculpturenfestijn georganiseerd. Vierentwintig zandkunstenaars uit verschillende landen zullen de meest 

schitterende creaties creëren. Ieder jaar beelden de zandkunstenaars een ander thema uit waarbij verrassende sculpturen neergezet 

worden met het gebruik van 1300 ton zand. ‘t Veluws Zandsculpturenfestijn is gedeeltelijk overdekt en rolstoeltoegankelijk. 

Tevens is het mogelijk om in de lunchroom iets te gebruiken. Aan het einde van de middag laten we Garderen achter ons en keren 

we terug naar Twente. Bij een sfeervol restaurant wordt u verwacht voor het gebruik van een uitstekend verzorgd 3-gangendiner.

Kroondomeinen & 
Zandsculpturen Garderen
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Duitsland

Vertrek vanaf uw opstapplaats. We rijden richting het land van onze Oosterburen. 

Bij een sfeervol restaurant wordt u verwacht voor het gebruik van een kopje 

koffie met heerlijk gebak. Aansluitend ontmoeten we onze gids die ons begeleidt 

tijdens een rondrit langs de Smokkel- en Commiezenroute door het stroomgebied 

van de Berkel. U komt langs diverse Nederlandse en Duitse gehuchtjes, antieke 

grenspalen, kapelletjes, smokkelweggetjes, kroegjes en commiezenhuizen. 

Onze deskundige gids zal u boeien met zijn prachtige verhalen en grappige 

anekdotes. Onderweg maken we een stop in Zwillbrock, dat min of meer tegen de 

Nederlands Duitse grens aan ligt en vooral bekend is vanwege het Zwillbrocker 

Venn waar onder andere circa 40 flamingo’s leven en vanwege de prachtige 

barokke parochiekerk Sankt Franziskus. We brengen uiteraard een bezoek aan dit 300 jaar oude kerkje ‘de Barokke parel 

van het Munsterland’, waar u versteld zult staan van het prachtige interieur. De Sint-Franciscuskerk was oorspronkelijk een 

kloosterkerk van een minderheidsklooster. De oorsprong van het klooster dateert uit 1651. De kerk diende aanvankelijk als 

een vertakkingskerk van de parochie van St. George voor de zorg voor christenen aan beide zijden van de grens. Het prachtige 

barokke interieur van de kerk is goed bewaard gebleven. Alle altaren en sculpturen zijn gemaakt van eikenhout en de originele 

kenmerken zijn nog steeds goed te zien. Jaarlijkse hoogtepunten zijn de vele concerten die in de kerk worden gegeven. Aan 

het einde van de middag nemen we afscheid van onze gids en rijden we naar ons dineradres waar u wordt verwacht voor het 

gebruik van een heerlijk 3-gangendiner.

Smokkel- en 
Commiezenroute

Tecklenburgerland &
Bad Rothenfelde
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Vanaf uw opstapplaats rijden we richting Bad Rothenfelde. Onderweg 

kunt u bij een sfeervol restaurant genieten van een kop koffie met gebak. 

Via een prachtige natuurrijke route door het Tecklenburgerland rijden we 

naar Bad Rothenfelde. De Duitse plaats Bad Rothenfelde is bekend als 

het oudste kuuroord in de omgeving van Osnabrück. De plaats is gelegen 

in de deelstaat Nedersaksen tegen de grens met Noordrijn-Westfalen. Bij 

een in het gezellige centrum gelegen restaurant kunt u genieten van een 

royale koffietafel met roerei. Aansluitend ontmoeten we onze gids die 

ons meeneemt voor een wandeling naar de rand van het “Kurpark”. Hier 

vinden we de bijzondere zogenaamde Salzsalinen. Het zijn grote houten 

stellages die doorvlochten zijn met rijshouttakken. Over deze stellage laat men zout bronwater stromen. Zon en wind hebben 

vrij spel zodat veel van het water verdampt en het zout achterblijft. De bezoeker van het park kan de zilte lucht inademen. 

De gids kan u veel interessante informatie verschaffen over deze Salzsalinen. Na deze interessante kennismaking met de 

Salzsalinen kunt u enige tijd op eigen gelegenheid doorbrengen in het centrum van Bad Rothenfelde. Het is een bijzonder 

gezellig plaatsje met een compact centrum waarin het Kurpark en de winkels op loopafstand van elkaar gelegen zijn. Na 

de vrije pauze volgt het vertrek vanuit Bad Rothenfelde en de terugkeer naar Nederland. Onderweg wordt u bij een gezellig 

restaurant verwacht voor het gebruik van een 3-gangendiner. Aansluitend brengen wij u weer terug naar uw opstapplaats.
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Duitsland

We rijden via een snelle route naar het land van onze Oosterburen. 

Nadat we ter hoogte van Denekamp de grens gepasseerd zijn rijden 

we via een bijzonder mooie route noordwaarts. De route gaat over de 

zogenaamde Hümmling. Dit is een heuvelrug, die bekend is om z’n 

mooie en bosrijke omgeving. Onderweg kunt u genieten van een kopje 

koffie met een ambachtelijk bereide gevulde koek. Na een prachtige rit 

volgt de aankomst in Leer. In deze stad treffen we het majestueuze 

salonschip de “Warsteiner Admiral” aan. Hiermee gaan we een circa 

2½ uur durende rondvaart op de Ems en de Leda maken. Tijdens deze 

boottocht kunt u genieten van een royaal lunchbuffet. De kapitein zal de 

nodige interessante informatie verstrekken. Nadat het schip is teruggekeerd naar Leer en u van boord bent gegaan kunt u op 

eigen gelegenheid enige tijd in Leer doorbrengen. Leer heeft een gezellig centrum dat gedomineerd wordt door het maritieme 

karakter van de stad. Vanouds is er veel handel onder andere in thee en tabak en zijn er veel scheepvaart gerelateerde 

bedrijven te vinden. Het voorkomen van de oude stad is enigszins Nederlands. Te zien is dit onder andere aan de vele rood 

bakstenen gebouwen en huizen. De aanlegsteiger van de Warsteiner Admiral van waaraf u vertrekt en waarnaar het schip 

terugkeert bevindt zich in het centrum zodat u, nadat u het schip verlaten heeft direct op de juiste plaats bent. Op zeer kleine 

afstand van het haventje bevindt zich de voetgangerszone. Na dit aangename verblijf keren we via een snelle route terug naar 

Nederland. Na de aankomst in de Twentse regio wordt u bij een sfeervol restaurant verwacht voor het gebruik van een goed 

verzorgd 3-gangendiner.

Varen met de 
Warsteiner Admiral

We rijden in noordelijke richting. Bij een sfeervol restaurant, gelegen in 

een prachtige omgeving kunt u genieten van een kopje koffie met gebak. 

Vervolgens hervatten we onze reis en volgen we een prachtige natuurrijke 

route richting het plaatsje Aschendorf, bekend van de Adogordijnenfabriek. 

Bij een restaurant wordt u verwacht voor het gebruik van een royaal 

lunchbuffet. We begeven ons vervolgens naar de oudste veenkolonie van 

Duitsland, het prachtige stadje Papenburg. Hier bevindt zich een zeer 

bijzonder bedrijf, de Meyer Werft. Op deze scheepswerf houdt men zich 

bezig met het vervaardigen van immens grote en luxe cruiseschepen. 

Tijdens ons bezoek aan deze scheepswerf wordt u rondgeleid door een 

deskundige gids. U komt van alles aan de weet over het ontwerp en de bouw van de meest luxueuze cruiseschepen die op 

deze aarde rondvaren. De gehele sfeer van luxe, weelde, techniek en bouwkunst gevoegd bij de onvoorstelbare afmetingen 

van deze varende kolossen maakt deze excursie bijzonder interessant en indrukwekkend. Zowel voor dames als voor heren 

is dit bezoek zeer geschikt. Na deze interessante bezichtiging rijden we naar het centrum van Papenburg waar u enige tijd op 

eigen gelegenheid kunt doorbrengen. Papenburg is een bijzonder mooi stadje waar in totaal meer dan 40 km. aan kanalen 

te vinden is. In de loop van de middag verlaten we Papenburg en keren we terug naar Twente. Bij een stijlvol restaurant in 

Duitsland of Nederland wordt u verwacht voor het gebruik van een uitstekend verzorgd 3-gangendiner.

De Meyer Werft &
Papenburg
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Duitsland

Vertrek vanaf uw opstapplaats. We rijden richting het Oosten en steken de grens 

over naar Duitsland. Bij een sfeervol restaurant in Geeste wordt u verwacht voor 

het gebruik van een heerlijk kopje koffie met gebak. Aansluitend rijden we richting 

een buitengewoon natuurrijke streek, het gebied van het Artland. In het Artland, 

het noordelijke deel van het Osnabrücker Land, vindt u de meeste historische 

boerderijen van Duitsland. Deze boerenhofsteden bepalen sinds eeuwen het 

aanzicht van het parkachtige landschap. De binnendelta van de rivier de Hase en 

zijn jaarlijkse overstromingen zorgden hier voor een speciale bodemgesteldheid, 

de uiterst vruchtbare grond maakte de boeren zeer welvarend. De boeren 

bouwden grote, op zichzelf staande hofsteden met prachtige, representatieve 

boerenhuizen. Het Artland is verrassend heuvelachtig en dicht bebost. De bossen worden afgewisseld door akkers en weilanden 

die in veel gevallen prachtig gelegen zijn tegen de hellingen van deze heuvelachtige streek. Bij een sfeervol restaurant wordt 

u verwacht voor het gebruik van een goed verzorgde lunch. Na de lunch begeven we ons naar de bekende jeneverstokerij 

Berentzen. Bij de Apfelkornfabriek van Berentzen volgt een interessante excursie. In het branderij-museum ziet u hoe het 

graan vroeger bij Berentzen gestookt werd. Daarna wordt u uit de doeken gedaan hoe dit tegenwoordig gebeurt; u maakt 

kennis met één van de modernste en grootste installaties voor het vervaardigen van sterke drank in Europa. Aansluitend krijgt 

u de gelegenheid om de heerlijke likeuren te proeven en in het winkeltje te kopen. Aan het einde van de middag laten we 

Haselünne achter ons en rijden terug richting Nederland. Bij een gezellig restaurant wordt u verwacht voor het gebruik van een 

goed verzorgd 3-gangendiner.

Artland & 
Berentzen Apfelkorn

Gerry Weber &
Dr. Oetker
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Na vertrek vanaf uw opstapplaats rijden we richting Osnabrück. Bij een 

sfeervol restaurant net buiten Osnabrück wordt u verwacht voor het 

gebruik van een uitgebreid ontbijtbuffet. Na het ontbijtbuffet vervolgen 

we onze weg richting Halle. Hier vinden we de Gerry Weber Outlet waar 

u enige tijd vrij heeft om te shoppen. Na dit bezoek vervolgen we onze 

weg naar Dr. Oetker in Bielefeld. Meer dan honderd jaar geleden begon 

Dr. August Oetker met het verkopen van zakjes Backin bakpoeder. 

Al snel betrad hij de internationale markt. Bijna honderd jaar geleden 

begon het bedrijf met de verkoop van pudding mixen en inmiddels is het 

uitgegroeid tot een van de vijf grootste merken in Nederland. Het brede 

assortiment producten is in veel Nederlandse keukens te vinden. Van de vriesvers pizza’s en zakjes basis bakingrediënten 

tot kant-en-klare toetjes. Na ontvangst kunt u deelnemen aan een rondleiding door de fabriek onder leiding van een gids. 

Tijdens deze rondleiding krijgt u uitleg over de fabriek en vanachter een glazen wand kunt u een kijkje nemen in de keuken 

waar (nieuwe) recepten worden uitgeprobeerd. Aan het einde van het fabrieksbezoek is er gelegenheid om diverse soorten 

toetjes, muesli en pizza te proeven. Afsluitend wordt u een goedgevulde goodiebag aangeboden en volgt de terugreis naar 

Nederland. Bij een sfeervol restaurant in Duitsland of Nederland kunt u genieten van een uitstekend verzorgd 3-gangendiner. 

Combinatiemogelijkheden:
U kunt ook een bezoek brengen aan de stad Osnabrück.
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Na vertrek vanaf uw opstapplaats rijden we richting Gelselaar. Bij een 

sfeervol restaurant wordt u verwacht voor het gebruik van een kopje 

koffie met gebak. Aansluitend vervolgen we onze weg en rijden richting 

het Duitse Rees. Rees is gelegen op de rechteroever van de Rijn. In deze 

stad treffen we de aanlegsteiger aan van het prachtige rondvaartschip. 

Nadat u aan boord bent gegaan vertrekt het schip voor een circa 1½ uur 

durende boottocht op de Rijn. U ziet van dichtbij de vele binnenschepen 

met hun uiteenlopende ladingen. Tijdens de boottocht kunt u genieten 

van een goed verzorgd lunchbuffet. Na terugkeer in Rees nemen we weer 

plaats in de touringcar. Korte tijd later arriveren we in de voormalige 

Hertogstad Kleve. De stad heeft een ietwat deftige uitstraling. De plaats ligt op de helling van de Nederrijnse Heuvelrug, een 

stuwwal uit de ijstijd. Het centrum van Kleef is heuvelachtig met een hooggelegen burcht. De 750 jaar oude stad is absoluut 

een bezoekje waard. Aan het einde van de middag keren we terug naar Nederland. Bij een sfeervol restaurant in Duitsland of 

Nederland kunt u genieten van een heerlijk afsluitend 3-gangendiner.

Combinatiemogelijkheden:
U kunt ook een bezoek brengen aan Bocholt of een traditionele Kornbrennerei bezichtigen.

Boottocht op de Rijn &
Hertogstad Kleve

Vertrek vanaf uw opstapplaats. We rijden via een mooie route richting 

Billerbeck waar u bij een sfeervol restaurant kunt u genieten van een 

heerlijk lunchbuffet. Aansluitend rijden we via een snelle route richting 

Münster. De oude Hanzestad Münster wordt ook wel de “Schrijftafel van 

Westfalen” genoemd. De stad heeft zeer te lijden gehad in de Tweede 

Wereldoorlog. Echter, met veel enthousiasme en werklust hebben de 

inwoners hun stad gerestaureerd en herbouwd. Tegenwoordig beschikt 

Münster over prachtige architectuur en mooie gebouwen. Niet alleen 

uitbundig versierde kerken maar ook de schitterende koopmanshuizen 

vallen op. Bekend is natuurlijk het monumentale Rathaus met de 

Friedensaal waar in 1648 de vredesverdragen werden getekend die een einde maakten aan zowel de 80- als de 30-jarige 

oorlog. Meer dan bekend is de imposante Dom van Münster. Onder leiding van een ervaren gids brengt u een circa 1 uur 

durend bezoek aan de bekende Dom. De dom in zijn huidige vorm stamt in hoofdzaak uit de 13e eeuw. Een aanrader is 

de astronomische klok, een wonderwerk uit de late middeleeuwen, waarvan de kalender tot in het jaar 2071 gaat. Na de 

stadswandeling bent u vrij om de Hanzestad zelf te ontdekken. Aan het einde van de middag nemen we afscheid van de stad 

Münster en rijden terug naar Twente. Voordat we u terugbrengen bij uw opstapplaats kunt u eerst nog genieten van een heerlijk 

3-gangendiner bij een gezellig restaurant.

Bezoek aan 
stad Münster
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Combinatiemogelijkheden:
U kunt een bezoek brengen aan Designer Outlet Ochtrup om te gaan shoppen.



|  Dagtochtengids Dagtochtengids  |42 |  Dagtochtengids Dagtochtengids  |42

Duitsland

Na vertrek vanaf uw opstapplaats rijden we via een prachtige natuurrijke route 

richting de Duitse grens. In Zwillbrock vinden we het restaurant waar u kunt 

genieten van een kopje koffie met gebak. Dit plaatsje, dat min of meer tegen de 

Nederlands Duitse grens aan ligt, is bekend vanwege het Zwillbrocker Venn waar 

onder andere circa 40 flamingo’s leven en vanwege de prachtige barokke kerk 

Sankt Franziskus. We laten Zwillbrock achter ons en rijden via Lichtenvoorde en 

het Duitse Bocholt naar Oberhausen. Bij een, in de schilderachtige omgeving van 

de “Keizerstuinen” gelegen, restaurant wordt u verwacht voor het gebruik van 

een uitgebreid lunchbuffet. We overbruggen een zeer kleine afstand en bereiken 

de imposante Gasometer. De Gasometer van Oberhausen is een stalen kolos met 

een diameter van 61 meter en een hoogte van 117 meter. Hij omspant een ruimte waarin bijvoorbeeld de Dom van Utrecht 

zou kunnen worden opgeborgen. Deze gashouder diende van 1929 tot 1988 voor de opslag van gas uit de cokesfabriek van 

Oberhausen. Tegenwoordig is de Gasometer in gebruik als uitkijkplatform en tentoonstellingsruimte. Een glazen panoramalift 

maakt binnenin een rit tot onder het dak van de Gasometer mogelijk. Een tweede lift en een trappentoren van 592 treden 

leiden buiten tot op het dak. Daar vandaan wordt een uniek panorama over het gehele westelijke Ruhrgebied getoond. Bij 

helder weer kan 35 km ver gekeken worden – van de staalwerken aan de Rijn tot de Arena van Schalke. Na deze zeer bijzondere 

ervaring vertrekken we uit Oberhausen en rijden we via een snelle route noordwaarts. Bij een sfeervol restaurant kunt u 

genieten van een uitstekend verzorgd 3-gangendiner.

Gasometer Oberhausen

Tecklenburgerland &
Osnabrück

75

76

Na vertrek vanaf uw opstapplaats rijden we via een toeristische route 

naar Tecklenburg. Tecklenburg, het noordelijkst gelegen bergstadje van 

Duitsland en tegelijkertijd een kuuroord voor lucht- en Kneipptherapie, 

lokt bezoekers met zijn romantische steegjes en trappen, grootse 

vergezichten en een grote hoeveelheid geschiedenis en cultuur. Met veel 

liefde gerestaureerde vakwerkhuizen uit de 16e – 18e eeuw bepalen 

het gezicht van de stad en geven een indruk van hoe de graven van 

Tecklenburg en hun families hier honderden jaren geleden woonden. 

Bij een sfeervol restaurant wordt u verwacht voor het gebruik van een 

heerlijke koffietafel. Aansluitend rijden we naar Osnabrück. Osnabrück 

heeft zijn plaats in de geschiedenis vooral gevonden als stad van de Vrede van Westfalen. Maar Osnabrück is veel meer: 

het is een ongelooflijk afwisselende stad, die u vanuit verschillende gezichtspunten keer op keer opnieuw kunt ontdekken. 

Osnabrück heeft een indrukwekkend historisch centrum, een modern winkelgebied en een goede gastronomie. U kunt enige 

tijd op eigen gelegenheid doorbrengen in het centrum van Osnabrück. Aan het eind van de middag laten we Osnabrück achter 

ons en rijden we terug richting Nederland. Uiteraard sluiten we de dag af met een heerlijk 3-gangendiner. 

Combinatiemogelijkheden:
U kunt deze dagtocht ook combineren met een bezoek aan Dr. Oekter in Bielefeld. 
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Naast alle dagtochten genoemd in deze gids is er natuurlijk nog veel meer te ondernemen. We 

hebben voor diverse doeleinden leuke tochten samengesteld. Uiteraard is het ook mogelijk om 

u individueel voor dagtochten in te schrijven. Ons dagtochtenprogramma loopt bijna het gehele 

jaar door, wordt jaarlijks vernieuwd en staat altijd boordevol leuke bestemmingen! 

Actief

Met name personeelsverenigingen stellen een actief programma vaak op prijs. Ook 

hiervoor hebben we diverse mogelijkheden. Wat dacht u van fietsen door  Amsterdam, 

Skûtsjesilen in Friesland of een GPS tocht in een stad naar keuze. De mogelijkheden 

zijn eindeloos. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden voor uw groep. 

Concerten & Musicals

Jaarlijks worden in de theaters en concertzalen verdeeld over Nederland  verschillende 

concerten en musicals opgevoerd. Uiteraard is het mogelijk deze met uw groep te 

bezoeken. Denk  bijvoorbeeld aan de langstlopende musical van Nederland ‘Soldaat 

van Oranje’ en diverse en wisselende  producties van Stage Entertainment. Ook de 

diversiteit aan concerten is enorm. Enkele voorbeelden zijn: “De Toppers in concert”, 

“Vrienden van Amstel Live”, “Holland zingt Hazes” en “André Rieu”.  Informeer 

gerust naar de mogelijkheden.

Advent- & Kersttijd

De advent- & kersttijd is de gezelligste tijd van het jaar. Deze periode is bij uitstek geschikt voor het  organiseren 

van een gezellige dagtocht. Hoe kan dit beter dan gezamenlijk op weg te gaan en 

te  genieten van de sfeervolle kerstmarkten en plaatsen en steden die gehuld zijn in 

een  sprookjesachtige kerstsfeer. Ga mee en geniet van de romantische kerstsfeer in 

Münster, het prachtig verlichte  Essen of het sfeervolle Düsseldorf. Daarnaast is een 

bezoek aan Kasteel Cannenburch, de Country & Christmasfair op Kasteel de Haar 

of de Orchideeën Hoeve in kerstsfeer ook meer dan de moeite waard. Zoals u ziet is 

er veel mogelijk, vraag ons gerust naar de passende mogelijkheden voor uw groep.

Meerdaagse reizen

Naast dagtochten organiseren we ook prachtige meerdaagse bus- en vliegreizen naar 

diverse  bestemmingen binnen en buiten Europa. Vraag onze zomer reisgids aan en 

laat uw  vakantievoorpret beginnen. Blader door de reisgids en maak kennis met 

 vertrouwde en nieuwe bestemmingen. Of u nu op zoek bent naar  overweldigende 

natuur, traditionele cultuur of muzikale gezelligheid, een actieve rondreis of 

 Oostenrijkse gemütlichkeit, bij ter Beek Reizen hebben we altijd een reis die bij u 

past.
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Belangrijk om te weten

De in deze gids opgenomen dagtochtenprogramma’s zijn bedoeld 
voor vaste groepen. Mocht het zo zijn dat uw gezelschap onvoldoende 
groot is voor een ‘eigen’ touringcar overweeg dan eens deel te nemen 
aan een van onze ‘uitgeschreven’ dagtochten en meerdaagse reizen. 
Wij hebben doorlopend dagtochten in ons programma waaraan 
u al vanaf één persoon kunt deelnemen. Informeer gerust naar de 
mogelijkheden of bezoek onze website voor actuele informatie. Vanaf 
15 personen kunnen wij u van iedere gewenste opstapplaats in 
Twente ophalen en vanaf 6 personen reserveren wij een eigen tafel in 
de restaurants zodat u gezellig op u zelf kunt zijn.


