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Wilt u boeken?
  088 - 277 81 00

Iedereen wil er af en toe 
wel even tussenuit
Beste reiziger,

Voor u ligt de nieuwe groepsdagtochten brochure van Arriva

Touring. Met veel plezier en passie hebben we dagtochten

voor u samengesteld. Nieuwe- en bekende dagtochten in een  

geheel nieuw jasje. Voor ieder wat wils. Voor jong en oud,  

goed en wat slechter ter been, voor families, verenigingen en  

kerkgenootschappen. 

Onze chauffeurs zijn ervaren professionals en hebben ruime

ervaring op de weg en tevens als gastheer/gastvrouw.

We doen ons uiterste best, u het aan niets te laten ontbreken.

We maken van iedere groepsdagtocht graag iets bijzonders.

Gaat u ook mee? Goede reis!
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Inhoud

Eén van de mooiste kenmerken van Friesland is 
zonder meer het Friese paard, een prachtig statig 
en majestueus dier waar men in Friesland met 
recht trots op is. Het Friese paard. Fier. Sterk. 
Intelligent. Tikkeltje verheven. Alsof ze zich bewust 
is van de eeuwen die haar voorouders hebben 
afgelegd. Alsof ze zich bewust is van de plek die ze 
inneemt in zovele harten.

Bij Stoeterij Het Swarte Paert begint uw 
middagtocht. We starten deze middag met koffie 
met cake, aansluitend vertelt een gids over sport 
en historie van het Friese paard. Na de rondleiding 
volgt een leuke dressuurshow met uitleg en 
prachtige muziek. 

Vanuit Friesland rijden we naar Giethoorn, ook 
wel het Venetië van het Noorden genoemd. 
Het karakteristieke dorp vindt zijn oorsprong in 
het afgraven van veen. De turfgravers haalden 
op de voor hun gunstige plaatsen het veen uit 
de bodem, mengden dit en gooiden het veen op 

het land om het te laten drogen, daarna werd 
er turf van gestoken. Door het afgraven van 
veen ontstonden er plassen en meren. Om de 
turf te vervoeren groef men vaarten en sloten. 
Hierdoor zijn vele huisjes als het ware op eilandjes 
gebouwd. Eilandjes die alleen via de karakteristieke 
bruggetjes te bereiken zijn. Tegenwoordig 
bepalen de vele smalle grachten, bruggetjes, 
pittoreske boerderijen en de prachtige tuinen het 
gezichtsbeeld van Giethoorn. 

Deze veelzijdige middagtocht wordt met een diner 
afgesloten.

Inclusief: 2x koffie met cake, dressuurshow, 
rondvaart, driegangendiner

Op de Afsluitdijk, bij Kornwerderzand, staat een 
markant gebouw als een schuimkraag op de dijk: 
Het Afsluitdijk Wadden Center. Het centrum biedt 
een totaalbeleving over de Waddenzee (Unesco 
Werelderfgoed), de voor de wereld unieke in 
aanbouw Vismigratierivier, het IJsselmeergebied 
en niet te vergeten de Afsluitdijk zelf. Na een mooie 
reis vanaf uw opstapplaats is dit uw eerste bezoek 
waar u wordt ontvangen met koffie en oranjekoek 
waarna u op eigen gelegenheid de interactieve 
route door het centrum kunt volgen.

We rijden door naar onze schitterende kust, om 
precies te zijn het plaatsje Schoorl waar u onder 

het genot van een lunch geniet u van het prachtige 
uitzicht. Na de lunch kunt u nader kennismaken 
met de omgeving tijdens een rondrit per 
zonnetrein door het duingebied. Ook na de rondrit 
heeft u vast uw buik nog niet vol van deze mooie 
plaats en kunt u nog 2 consumpties nuttigen op 
het terras van het strandpaviljoen om nog even 
na te genieten. We rijden weer terug naar uw 
opstapplaats en onderweg krijgt u nog een heerlijk 
driegangendiner.

Inclusief: 2 x koffie met oranjekoek, entree, lunch, 
rondrit, 2 consumpties en driegangendiner

2. Middagtocht  
Het Swarte Paert

1. Dagje Duin en zee
Fotograaf: Ruben van Vliet 
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Na een uurtje in onze luxe touringcar kunt u 
eerst even de benen strekken en genieten wij 
in Baarlo van een kopje koffie met een heerlijk 
appelgebakje. Hierna krijgt u een roofvogel 
demonstratie. Tijdens de demonstratie kunt u 
genieten van de vrije vluchten van roofvogels en 
uilen. Zo ziet u onder andere de geruisloze vlucht 
van een uil, de buizerd die vlak over uw hoofd 
scheert en de razendsnelle valk die op zijn prooi 
duikt. Een geweldige demonstratie waarbij u niet 
alleen stil zit te luisteren maar u wordt betrokken 
op een interactieve en humoristische manier. 
Na de demonstratie rijden wij naar het pittoreske 
Dwarsgracht, restaurant de Otterskooi, hier 
ontvangt u een voortreffelijk driegangendiner.

Vanaf Dwarsgracht rijden wij langs de Weerribben 
naar museum Staphorst. In een mooi gerestaureerde 
Staphorster boerderij is de geschiedenis van Staphorst  
te zien in voorwerpen, klederdracht en schilderijen. 
Een gedeelte van de boerderij is helemaal origineel 
ingericht, zoals het vroeger was. Kleurige, mooie 
tegeltableaus en prachtig schilderwerk. Ook het 
beroemde stipwerk op de mutsjes ontbreekt 

natuurlijk niet. Onder leiding van een gids ervaart 
u Staphorst door de jaren heen. Na het bezoek 
zet uw bezoek zich voort in de bus waarmee u 
een rondrit door Staphorst maakt en nog veel 
meer interessante weetjes over het dorp leert. 
De rondrit wordt afgesloten met een lekker kopje 
koffie waarna u weer richting huis rijdt.

Inclusief: 2 x koffie met appelgebak, roofvogel 
demonstratie, driegangendiner, entree met 
rondleiding, rondrit en 2 x koffie

Ga eens op ontdekking door Twente in een echte 
huifkar. In het prachtige Zenderen wordt u in 
restaurant Lutke Hulscher ontvangen met een 
kop koffie waar natuurlijk een plak Twentse 
krentenwegge bij hoort. Tijdens de huifkartocht 
volgt u de Erven en Sage-route. Weleens van 
'witte wieven' gehoord? Uw gastheer vertelt er 
niet alleen over, u maakt het ook zelf mee! 

Tijdens de tocht bezoekt u ook het 
Openluchttheater bij het pittoreske kerkdorpje 
Hertme. De familie Schabbink ontvangt u in 
hun originele boerenhoeve uit 1849 en onder 
het genot van een echte Twentse kruidenbitter 
ervaart u zelf hoe het boerenleven destijds 
was. Na de lunch in Lutke Hulscher gaat u naar 
Langeveen om bosbessenkwekerij de Haarakker 
te bezoeken. Terwijl u lekker smult van een echte 
‘Haarakkertaart” wordt een film vertoond over het 
ontstaan van de kwekerij. Ook gaan we natuurlijk 
even samen de bosbessenvelden in en bekijken we 
de schuur waar de bosbessen zijn opgeslagen. 

Op de terugreis stoppen we onderweg voor een 
smakelijk driegangendiner

Inclusief: 2x koffie met krentenwegge, alle entrees, 
lunch, koffie met taart, diner

Net buiten het centrum van Emmen staat 
een oude Saksische boerderij uit het jaar 1681, 
de enige boerderij die nog overeind staat uit 
deze tijd. Hier wordt u ontvangen met koffie 
en koek waarna u een optreden met dans en 
kledendrachtdemonstratie van “Het volk van 
Grada” ervaart. 

We steken de grens over naar Emsland, om precies 
te zijn naar Hebelermeer, hier ligt het traditionele 
Duitse gasthof Robben waar het ouderwets 
genieten is. U krijgt hier een heerlijk lunchbuffet, 
dit betekent lekker opscheppen waar u zin in heeft!

We vervolgen onze route met een rondrit 
door het Oost Groningse Westerwolde, onze 
chauffeur vertelt u leuke en interessante 
wetenswaardigheden totdat u aankomt bij uw 
volgende bestemming; het Blauwe Meer. U gaat 
nu te water verder en maakt vanuit de haven van 
Midwolda een rondvaart over het Blauwe Meer. 

Tijdens de terugreis krijgt u een heerlijk 
driegangendiner, of dit in Nederland of in 
Duitsland gebeurt verklappen wij nog niet!

Inclusief: 2 x koffie met koek, dans en 
kledendrachtdemonstratie, pauzedrankje, 
lunchbuffet, rondvaart en driegangendiner

In het mooie Veluwse landschap maken wij onze 
eerste stop om even de benen te strekken en te 
genieten van een lekker kopje koffie met koek. Wij 
reizen verder en midden op de Veluwe onder de 
'rook' van Apeldoorn en tussen de mooie landelijke 
omgeving van Twello en Deventer ligt al sinds 
1936 Vliegveld Teuge. Op 2 augustus 1945 landde 
hier de Koninklijke familie vanuit Canada. Na hun 
verblijf tijdens de Tweede Wereldoorlog. Prinses 
Juliana kwam samen met de prinsesjes Beatrix, 
Irene en Margriet in twee vliegtuigen weer voet op 
Nederlandse bodem zetten. Laat u verrassen met 
een rondleiding door een enthousiaste gids met 
verhalen en bezienswaardigheden van toen en nu 
en maak zelf een vlucht in de simulator!

Na deze geweldige ervaring bent u wel toe aan 
een maaltijd. In Eerbeek wacht u een lekkere 
koffietafel en aansluitend de Sax On Tour waarbij 
Ben Wissink tijdens zijn optreden afwisselend 
speelt op 6 verschillende Saxofoons, Xylofoon, 
Angklung, Wasbord en Fluit. Tijdens deze

‘One-man-show’ kan men naast de fantastische 
liedjes ook genieten van verscheidene leuke 
anekdotes en mopjes die zeker op de lachspieren 
zullen werken. Na deze muzikale traktatie gaan wij 
weer richting huis en natuurlijk geniet u onderweg 
nog van een heerlijk diner. 

Inclusief: 2 x koffie met koek, rondleiding  
en bezoek Teuge Airport, koffietafel met soep,  
Sax on tour, diner

6. Roofvogels en Staphorst
4. Lutke Hulscher

3. Cultuur en natuur langs de grens 5. Vlieg er eens uit
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Vanaf uw opstapplaats rijden wij via een mooie 
route naar IJsselmuiden, hier brengt u een bezoek 
aan aardbeienkwekerij Kalter. Een interessante 
rondleiding door de aardbeienkwekerij, een heerlijk 
kopje koffie met een aardbeienschelp, al met al 
een leuk en lekker begin van deze dag! Met de geur 
en kleur van aardbeien nog in uw zintuigen reist u 
verder naar de historische vestingstad Elburg die 
buitengewoon goed intact is gebleven. Hier mag 
u even helemaal zelf bepalen wat u wilt doen. 
Wilt u toch ons advies? Neem vooral een kijkje 
bij de Vischpoort, de Botters (bootjes) of de St. 
Nicolaaskerk. Nu u toch in Elburg bent, brengt u 
natuurlijk een bezoek aan de grootste trekpleister 
alhier: Zandverhalen. Bij de haven is de grootste 
overdekte zandsculpturen attractie van Europa 
gebouwd met als thema 'Bijbelse Zandverhalen'. 
Eén van ’s werelds grootste binnen-zandprojecten. 
Met zo’n 4000 m3 zand, tientallen sluisdeuren, 
1000 jaren oude olijfbomen, beeldhouwwerken 
en botters. Vervolgens rijden wij naar Dalfsen, 

restaurant Expo Madrid waar u een heerlijk 
driegangendiner wacht.

Inclusief: entree, rondleiding, koffie met 
aardbeienschelp, bezoek aan Zandverhalen,  
driegangendiner

In Zwolle maakt de touringcar direct plaats voor 
een rondvaartboot. U maakt een rondvaart door 
Zwolle waarbij natuurlijk volop wordt verteld over 
deze historische Hanzestad. Aan boord ontvangt 
u een kopje koffie met gebak. Wanneer u weer 
aan wal bent stapt u weer in de touringcar om uw 
weg te vervolgen naar een volgende Hanzestad: 
Kampen. Aan de oever van de IJssel geniet u van 
een heerlijke koffietafel. Voldaan vervolgen wij 
het programma in Kampen met een bezoek aan 
een Koggewerf. De werf, op een van de mooiste 
plekken van Kampen, herbergt onder meer een 
timmerwerkplaats, smederij en naaiatelier, 
een expositieruimte met informatie over de 
Hanzetijd, middeleeuwse vondsten, verteltheater, 

Koggeshop, visrookhuisje en een middeleeuws 
vissershuisje. Onder leiding van een ervaren 
gids wordt u alles over de werf verteld. Als de 
Kamper kogge aanwezig is (niet het hele jaar door) 
zal ook hier alles over worden verteld en kunt u aan 
boord gaan van het schip. Na de rondleiding heeft 
u zelf de tijd om Kampen te verkennen. Wij raden 
u zeker aan om in ieder geval een kijkje te nemen 
bij de Broederpoort; een rijksmonument uit 1465! 
Nu wij alles over Kampen weten gaan we weer 
richting huis. Onderweg krijgt u een heerlijk diner.

Inclusief: Rondvaart, 2 x koffie met gebak, koffie-
tafel, bezoek met rondleiding Kogge werf, diner

Hoe wordt een tapijt gemaakt en hoe vlecht 
je een mand? Nieuwsgierig? Ga dan mee met 
de dagtocht rondje oude ambachten naar het 
Overijsselse Genemuiden, Giethoorn en het 
Friese Noordwolde. In het Tapijtmuseum in 
Genemuiden brengen we de ochtend door en 
komen we van alles te weten over de oorsprong 
van de ambachten die al in de 16e eeuw begonnen. 
Eerst waren het biezenmatten, daarna ging men 
over op kokos en sisalmatten. Later volgde de 
productie van geweven wollen tapijt. Inmiddels 
rolt in Genemuiden nu elke week 750 kilometer 
kamerbreed tapijt van de machines. In Giethoorn, 
het Venetië van het Noorden, gaan we lunchen 
en kunt u lekker rondstruinen over de bruggetjes 
in dit bijzondere waterrijke dorp. Op het water 
varen vele ‘punters’; langwerpige boten met een 

platte bodem die worden voortbewogen met een 
punterstok. Het Nationaal Vlechtmuseum staat 
in de loop van de middag op het programma. 
We gaan zien hoe het vlechtwerk van allerlei 
materialen het Friese Noordwolde groot heeft 
gemaakt. Na afloop van deze leerzame dag maken 
we onderweg een tussenstop voor het diner.

Inclusief: 1x koffie met koek, alle entrees, diner

Na vele enthousiaste verhalen van bezoekers 
aan het klompenatelier te Luttenberg kan deze 
bestemming natuurlijk niet ontbreken! U wordt 
in het tegenovergelegen restaurant Spoolder 
eerst ontvangen met koffie en gebak waarna de 
helft van de groep een rondleiding/demonstratie 
ontvangt. Zo'n klompenmaker zag je nog nooit! 
Wat hij doet is pure kunst. Martin reist dan ook 
de hele wereld over voor demonstraties. Zijn 
kunstenaarschap gaat echter veel verder dan 
klompen maken, een aantal jaren geleden is hij 
begonnen met het maken van mozaïeken van mini 
klompjes. Zijn levenswerk is echt ongelofelijk: De 
Nachtwacht in 30.000 miniklompen! De andere 
helft van de groep maakt een rondrit met gids 
door Luttenberg. Hierna wisselen de groepen en 
komen vervolgens weer tezamen. We vervolgen 
onze weg naar Holten voor een eenvoudige 
koffietafel met 2 belegde broodjes, soep en koffie 
bij restaurant “Het Bonte Paard”. Een koekje 
bij de koffie is niet nodig want uw volgende 
bezoek beloofd veel zoets! In Vierakker bezoekt 
u chocolade en koffiehuis Magdalena waar u 
wordt ontvangen met, hoe kan het ook anders, 

koffie met chocolaatjes en bonbons. Middels een 
videofilm en demonstratie wordt u alles verteld 
over de chocolaterie. Tot dusver komen gasten hier 
niet weg zonder even langs het winkeltje te gaan. 
We gaan weer richting huis, uiteraard via een 
mooie route waarbij onze ervaren chauffeur u niet 
zal vervelen. Onderweg gebruiken wij ter hoogte 
van Hoogeveen een driegangendiner bij restaurant 
“van Hollandsche Bodem”. 

Inclusief: 1 x koffie met gebak, entree met 
rondleiding, rondrit, 2x belegd broodje met soep en 
koffie, entree met koffie, chocolaatjes en bonbons, 
inclusief video en demonstratie, driegangendiner

10. Fruitige zandverhalen

8. De leuke Hanzestad

7. Oude Ambachten 9. Chocolade en klompen
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Sinds 1994 is het kleintje Yakult ook in Nederland 
verkrijgbaar. Alweer 80 jaar geleden bracht de 
wetenschapper dr. Minoru Shirota na jarenlang 
onderzoek het eerste flesje met probiotica op 
de markt in Japan. In 1994 werd Yakult voor het 
eerst in Europa geproduceerd in Almere. Sinds 
die tijd staat hier de productielocatie voor de hele 
Europese markt. U krijgt een rondleiding en u ziet 
tevens hoe het “kleintje Yakult” vervaardigd wordt.

Bij Gasterij “De Oostvaarders”, omgeven door 
natuur, staat tussen de middag een eenvoudige 
lunch voor u klaar.

Met een gids gaat u na de lunch op verkenning in de 
Oostvaardersplassen. Een uniek stukje natuur bij 
zuidelijk Flevoland. Hier schiep de natuur een groot 
moerasgebied met rietvlaktes, ruige graslanden en 
waterplassen. En wist u dat er ganzen, lepelaars 
en aalscholvers te vinden zijn? Zelfs de zeearend 
broedt hier sinds een paar jaar weer. 

Na de “natuurlijke” rondrit is er gelegenheid om 
de benen te strekken in Harderwijk, waarna we 
huiswaarts keren. Uiteraard stoppen we onderweg 
voor een diner.

Inclusief: rondleiding, koffie, lunch, rondrit met 
gids, diner

U reist naar het Westfriese Andijk waar u een 
bezoek brengt aan Expo de Mantel Marius van 
Dokkum. U wordt ontvangen met koffie en koek, 
vervolgens krijgt u een introductie door Annet, 
de zus van Marius, met uitleg en een lezing over 
de schilderijen d.m.v. een film over het leven en 
werken van de kunstschilder Marius van Dokkum. 
Daarna is er nog vrije tijd om de expositie en 
de winkel te bezoeken. Wij vervolgen onze weg 
naar Oterleek waar u bij de Hollandse brasserie 
Bianca’s een heerlijk 12 uurtje lunch geniet. Nog 
een kwartiertje in de bus en u komt aan bij onze 
volgende bestemming; Alkmaar. Hier heeft u 2 uur 
de tijd naar eigen invulling. Alkmaar biedt voor 
een ieder wel wat, denk bijvoorbeeld aan Hollands 
Kaasmuseum, de grote Sint-Laurentiuskerk of het 
Huis met de Kogel uit 1557. Tijdens de terugreis 
sluiten wij af met een heerlijk diner.

Inclusief: entree met introductie en lezing, 2x koffie 
en koek, 12 uur lunch, diner

Bij Rederij Peters wordt u gastvrij ontvangen aan 
boord van het partyschip ´Queen of Vechtvalley´ 
met koffie en vlaai. Vervolgens varen we vanuit 
Ommen naar de monumentale sluis en stuw 
van Vilsteren, een tocht door het natuurrijke 
Vechtdal Overijssel. 

Tijdens de boottocht wordt er verteld over het 
verleden en heden van Ommen en het Vechtdal... 
Aansluitend is het maar een korte rit naar ons 
lunchadres. We stappen uit in Vilsteren bij 
restaurant de Nieuwe Ruif waar u gastvrij wordt 
ontvangen voor een uitgebreide koffietafel, 
gevolgd door een videopresentatie over het 
Landgoed Vilsteren. Vervolgens maakt u een 
rondrit met ervaren gids die u alles over deze 
bosrijke omgeving verteld, inclusief bezoek aan 
de kerk. Hierna heeft u zelf de tijd om Ommen 
te verkennen. Bekijk bijvoorbeeld de Brigittakerk, 
bezoek het streekmuseum of galerij Tom Lucassen. 
Nu u rijkelijk met informatie bent bedeeld is 
het tijd voor een diner, dit doen wij nergens 

minder dan aan de Dwarsgracht bij restaurant 
“de Otterskooi”. Hier geniet u niet alleen van een 
heerlijk driegangendiner maar is er ook vertier in 
de vorm van: Bingo!

Inclusief: Rondvaart met koffie en vlaai, koffietafel, 
videopresentatie landgoed Vilsteren, rondrit met 
gids, driegangendiner en bingo

Zoals de titel doet vermoeden rijden wij naar 
het zuidoosten van Drenthe, om precies te zijn 
naar het plaatsje Nieuw Amsterdam. U brengt 
hier een bezoek aan Aspergeboerderij Sandur. U 
wordt ontvangen met koffie en koek waarna u 
een film krijgt te zien en er uitleg wordt gegeven 
over de bewerkelijke aspergeteelt. Ook mag u 
zelf proberen om asperges te steken! U krijgt 
natuurlijk ook de tijd om de meest verse asperges 
te kopen. Nog dichter aan de grens met Duitsland 
ligt onze volgende stop: Ootmarsum. Hier mag 
u in het Stadshotel genieten van een heerlijke 
koffietafel. Vervolgens brengt u een bezoek aan 
de Glasblazerij Hotmarks, hier geeft glasblazer 
Mark Locock met veel humor en passie een 
demonstratie. Na de demonstratie heeft u de 
tijd om een bezoek te brengen aan de vriendin 
van Mark, Sanny. Zij heeft in hetzelfde pand een 
leuke cadeau & sieradenwinkel: de Duizendpoot. 
Ootmarsum is zo’n mooi stadje dat wij u hier 
graag op eigen inzicht van laten genieten. 

Na een uurtje vrije tijd is het tijd om weer 
huiswaarts te keren. Onderweg geniet u van een 
heerlijk driegangendiner.

Inclusief: Entree met film en uitleg, koffie met 
koek, koffietafel, demonstratie glasblazerij, 
driegangendiner

14. Oostvaarders Plassen en Yakult
12. Van Dokkum en Alkmaar

11. Op en rond de Vecht 13.  Tussen Drenthe en Twente 
(uitsluitend tussen half april en eind juni)
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Aanmelden
De Yakult Tour is gratis (incl. kof� e, thee 
en goodiebag) en duurt circa 1,5 uur. 

Reserveren via yakult.nl/factorytour 
Je bent van harte welkom. 

Graag tot ziens bij Yakult! 

Bezoek de Yakult fabriek!  
in Almere  

gratis
Bezoek de Yakult fabriek!  

gratisgratis
Bezoek de Yakult fabriek!  

In 1994 rolde het eerste � esje Yakult van de band. Bij Yakult in Almere 
laten we je al 25 jaar lang ons productieproces van begin tot eind uitgebreid 
zien. Van de zogenaamde kraamkamer van de LcS bacterie tot het vullen 
en doppen van de � esjes wat in een razend 
tempo gebeurt.  Ook vertellen we je meer 
over de verschillende producten en onze 
fascinerende geschiedenis die al in 1930 in 
Japan begon. Natuurlijk kun je genieten van 
een lekker � esje Yakult en je krijgt na a� oop 
een goodiebag mee! 

adv Arriva 210x297.indd   1 19/11/2019   13:08:32

Een oud concept in een nieuw jasje… Boerin 
Agnes, bekend van het televisieprogramma Boer 
zoekt vrouw, heeft onlangs samen met haar 
gezin de Rosinkhof overgenomen en doet u graag 
kennismaken met haar boerderij waar niet alleen 
vee wordt gehouden maar ook room advocaat 
wordt gemaakt. Agnes ontvangt u met koffie en 
wat lekkers waarna u een korte presentatie krijgt, 
gevolgd door een rondleiding. Niemand zal u zo 
enthousiast over het boeren leven kunnen vertellen 
en haar belevenissen tijdens de tv opnames en 
het leven als bekende Nederlander. We wippen 
hierna net even over de grens waar u in Rhede een 
heerlijke Duitse koffietafel met braadworst krijgt. 
Het Duitse eten is voortreffelijk maar we keren nu 
toch weer terug naar eigen land. In de voormalige 
Klokkengieterij van Heiligerlee is tegenwoordig een 
heel leuk museum gevestigd waar klokken klinken. 

In een leuke film kunt u zien hoe vroeger de klokken 
gegoten werden en u een gietdemonstratie krijgt 
waarbij een tinnen klokje wordt gegoten. Nadat 
de laatste klok heeft geluid is het tijd om naar huis 
te gaan maar niet met een lege maag! Onderweg 
geniet u nog van een heerlijk driegangendiner, 
afgestemd op uw wensen. Deze reis is ook zeer 
geschikt als middagtocht.

Mozzarella; wellicht niet meteen een kaas waarbij 
u aan veel variatie denkt, maar op de Buffalo 
farm in Denekamp wordt het tegendeel bewezen! 
U wordt ontvangen met koffie en cake waarna 
u alles wordt verteld over het vervaardigen van 
dagverse Buffelmozzarella, Treccia di Bufala, 
Gerookte Mozzarella, Primosale (verse buffelkaas), 
Ricotta, Caciocavallo en Scamorza. Natuurlijk 
mag u van alles proeven, heerlijk! We reizen verder 
naar Enschede waar u even lekker tijd voor uzelf 
heeft om te winkelen, lunchen, de Jacobuskerk te 
bewonderen of bij lekker weer een wandeling te 
maken door het schitterende Volkspark. Na een 
frisse neus wordt u naar de Grolsch brouwerij 
gebracht. U krijgt een kijkje achter de schermen 
van een bedrijf waar meer dan 1 miljoen liter 

bier per dag wordt gebrouwen, gebotteld en 
gedistribueerd naar meer dan 70 landen 
in de wereld. Hoe doen ze dat? En wat zit er achter 
dat succes? De tour begint met koffie en thee en 
een korte speelfilm over de historie van Grolsch, 
daarna volgt de rondleiding door de brouwerij, die 
wordt afgesloten in één van de gezellige cafés met 
een proeverij van bieren met kaas & worst. Wellicht 
wat rozig gaat u weer huiswaarts met onderweg 
nog een heerlijk driegangendiner die uiteraard bij 
deze dagtocht past.

Inclusief: Rondleiding met koffie en cake en 
proeverij van kazen, koffie rondleiding met 
filmpresentatie en proeverij met bier, kaas en 
worst, driegangendiner

16. Boerin zoekt man

15. Bourgondiër
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Vanaf de opstapplaats rijden we eerst naar de 
Hanzestad Bolsward, waar u in het gezellige 
restaurant ”De Groene Weide" gastvrij wordt 
ontvangen voor een koffiepauze. Hierna vervolgen 
wij onze weg en rijden verder naar Volendam, een 
vissersplaats aan het IJsselmeer waar altijd iets te 
beleven valt. Wie kent deze plaats nu niet... 
Wij geven u graag de kans om op eigen 
gelegenheid deze plaats te bezoeken.

In de middag neemt de chauffeur u mee voor een 
rondrit door de Beemster en de Wormer. 
De Beemster is een droogmakerij(polder) en 
bestaat al sinds 1612. In 1999 is de Beemster op de 
UNESCO Werelderfgoedlijst gekomen. 
Het is bewonderenswaardig om de verschillende 
monumentale stolpboerderijen en buitenplaatsen 
langs de route te aanschouwen en dan te 
bedenken dat alles voor 1610 onder water stond! 

Deze middag brengen wij ook een bezoek aan 
één van de mooiste gebieden van Nederland. 
De Zaanse Schans is een heel bijzonder en fraai 
woon-werk buurt uit de 18e en 19e eeuw. 
Veel van de typische Zaanse huisjes in de 
Zaanse Schans komen uit andere delen van de 
Zaanstreek. Ze zijn hier bij elkaar gebracht om 
de bezoekers een idee te geven hoe de meeste 
dorpen er hier in de 18de eeuw uit zagen. Verder 
is er een scheepswerf, een klompenmakerij, een 
bakkerijmuseum en staat er een replica van de 
eerste Albert Heijn. En laten we vooral de vele 
molens niet vergeten! 

Op de terugweg stoppen we bij restaurant 
"De Goede Aanloop “voor een passend 
driegangendiner diner. 
 
Inclusief: 2x koffie met cake, driegangendiner

Ga 200 jaar terug in de tijd en beleef het verhaal 
van Johannes van den Bosch en de eerste 
kolonisten (paupers & pioniers) die in de Vrije 
Koloniën van Weldadigheid een nieuwe toekomst 
vonden. In Frederiksoord treft u deze unieke 
historische plek en treed u in de voetsporen van 
de eerste paupers en ervaart u hun onvergetelijke 
verhaal via een unieke multimediale tijdreis. 
Aansluitend maken we een rondrit door de 
omgeving met 'de Kolonietram'. Weer terug in de 
huidige tijd stappen wij weer kort in de bus om een 
klein stukje in noordelijke richting te rijden naar 
Doldersum. De geweldig mooie heide omgeving 
die u ziet willen wij graag zo houden. Weet u 
wat hiervoor onder andere nodig is? Schapen! 
Tijdens een demonstratie schapen drijven wordt u 
verteld welke bijdrage de schapen leveren aan de 
omgeving. 

Inmiddels heeft u vast trek gekregen en mag u 
grenzeloos genieten van een heerlijk verwarmend  
3 gangen stoofvlees diner bij restaurant 
Grenzeloos en zo.

Inclusief: entree met koffie, rondleiding, film en 
rondrit met Kolonietram, demonstratie schapen 
drijven, driegangendiner stoofvlees

Velen van u denken bij de plaats Veenhuizen 
uitsluitend aan de gevangenis maar Veenhuizen 
heeft meer (historie) te bieden. Nabij de 
bestemming ontvangt u eerst 2x koffie met 
cake in het Verenigingsgebouw waarna u een 
rondleiding krijgt bij het vierde gesticht. De drie 
gestichten in Veenhuizen waren bestemd voor 
de opvang van bedelaars, wezen en armen uit 
alle delen van Nederland. Iedereen die in deze 
gestichten overleed eindigde uiteindelijk in 
wat in de volksmond genoemd werd het op de 
begraafplaats, vierde gesticht. 
Na deze interessante rondleiding heeft u de keuze 
om bij de vakmannen van Maallust of Kaaslust 
een bezoek te brengen. Kiest u voor bier of kaas? 
Tijdens uw bezoek ontvangt u een proeverij en 
een kopje koffie. U verlaat Veenhuizen en gaat 
opweg naar een restaurant waar u van een heerlijk 

driegangendiner geniet alvorens u weer veilig thuis 
wordt gebracht.

Inclusief: 2 x koffie met cake, rondleiding 
begraafplaats, bezoek met proeverij en koffie,  
driegangendiner

18. Volendam en Zaanse Schans17. De weldadige middagtocht

19. Uniek Veenhuizen
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Ook tijdens deze dagtocht steken wij de 
landsgrens over om nader kennis te maken met 
ons buurland. In Landkreis Ammerland, gelegen 
in het noordwesten van de Duitse deelstaat 
Nedersaksen ligt het plaatsje Linswege, hier 
bevindt zich de ochtendbestemming tijdens deze 
dagtocht. Rododendrontuin Hobbie is met haar 
70 hectaren Duitslands grootste rododendronpark. 
De familie Hobbie heeft dit park met veel kennis 
en liefde opgebouwd tot wat het nu is. U wordt 
betoverd door de prachtige kleurenzee van wel 
honderden geteelde en ca. 200 wilde soorten 
rododendrons en azalea's. Eind april tot en met 
juni is de bloemenzee op haar mooist. Overal 
waar u kijkt is het uitzicht adembenemend. 
Maar ook buiten dit seizoen wordt u nog verrast 
als u over de kronkelende paadjes en kleine wegen 
loopt. Het bezoek aan dit park is inclusief koffie en 
gebak.

Voor de lunch rijden wij naar het kuurplaatsje Bad 
Zwischenahn. Hier wacht u een warm welkom 
wat geheel past in de stijl van Bauernhaus 
Gaststätte Spieker, waar de "Spiekerplatte" 
u zeker gaat smaken. Kronkelend haar weg 
zoekend door de straatjes van Bad Zwischenahn, 
langs het schitterende meer, laat een rit met 
het toeristentreintje “Emma” u op gemoedelijke 

wijze kennismaken met de fraaie omgeving en 
dit bijzondere stadje. Hierna mag u op eigen 
gelegenheid nog even de benen strekken, winkelen 
of een terrasje pikken in de straatjes van Bad 
Zwischenahn.

Wij sluiten de dagtocht af met een diner op de 
terugreis.

Inclusief: 1x koffie met gebak, entree, lunch, 
treintje, diner

Bij een enkeling zullen de rillingen over de rug lopen 
bij het denken aan de gruwelen die hier vroeger 
hebben plaatsgevonden, daarom mag u eerst 
genieten van een kopje koffie met koek alvorens 
een ervaren gids u meeneemt. 

Tijdens een rondleiding wordt u de geschiedenis 
van de Leeuwarder Blokhuispoort verteld. Het 
Huis van Opsluiting en Tuchtiging, de Bijzondere 
Strafgevangenis, het Huis van Bewaring en het 
Cultureel bedrijvencentrum komen allemaal aan 
bod. Ook de gebouwen aan de Keizersgracht en 
het Blokhuisplein in Leeuwarden worden belicht. 

In al deze ruimtes wordt u meegenomen van 
1499 tot heden.

Gelukkig bent u een vrij mens en mag u na dit 
boeiende bezoek gewoon weer met ons mee naar 
Eernewoude. Hier treedt u aan boord bij Rederij 
Princenhof en maakt u een heerlijke vaartocht 
door één van de mooiste watergebieden van 
Friesland en geniet u aan boord van een heerlijk 
driegangendiner 'De Alde Feanen'.

Inclusief: 2 x koffie met koek, rondleiding 
Blokhuispoort, rondvaart met driegangendiner

22. Bad Zwischenahn en omgeving

21. Middagtocht, gevangen historie

Natuurlijk kent Friesland vele eigenaardigheden. 
Een van de meest in het oog springende kenmerken 
is toch wel de Friese taal. En dat is nu net iets wat 
je moeilijk zichtbaar maakt aan de niet Fries. 
Rond 08.30 uur halen wij u op bij een opstapplaats 
naar keuze en reizen wij eerst naar Sneek, hier 
zullen wij eerst genieten van een kopje koffie met 
cake, vervolgens reizen wij verder naar Woudsend 
waar wij de echte Friezen Gysbert Japicx en zijn 
vrouw Sijcke uitnodigen om met het gezelschap 
mee te gaan in hun tijd, 1666! 

De mooiste route wordt gereden van Woudsend 
naar Hindeloopen. Gysbert en Sijcke hebben 
fantastische verhalen maar af en toe kijken ze zelf 
ook met verbazing naar het moderne Friesland!
Eenmaal in Hindeloopen moeten ze echt even op 
adem komen, zoveel indrukken van een veranderd 
Friesland bijna 4 eeuwen later. Een ouderwetse 
3 gangen stoofpotjes maaltijd, met allemaal 
pannetjes uit Grootmoederstijd, staat nu voor 
iedereen klaar. 

Na de maaltijd volgt er in het restaurant een 
ludieke ouderwetse visafslag. Iedereen kan nu bij 
opbod een afslag gerookte vis kopen. Er wordt 
uitleg gegeven over de klok en het bieden. 
Na deze unieke kennismaking met de visafslag 
heeft u de gelegenheid om zelf een kijkje te 
nemen in het historische Hindeloopen. U kunt 
bijvoorbeeld de fontein bewonderen, de 16e 
-eeuwse kerk of het oude gerechtsgebouw. 
Vervolgens vertrekken wij via de Ald Faers Erf 
route naar het Friese museumdorp Allingawier. 
Hier staat een kop koffie klaar en kunt u 
genieten van het vroegere Friese leven met een 
dorpscafé, grutterij, smederij, oude kerkjes en 
museumboerderij. Allemaal uit de tijd van Gysbert 
Japicx. Met een zak vol historische kennis over 
Friesland is het tijd om te vertrekken. Omstreeks 
18.00 uur bent u weer thuis. 

Inclusief: 2 x koffie met cake, rondrit met gids, 
3 gangen stoofpotjesmaaltijd, deelname visafslag, 
1x koffie

20. Friesland Anno 1666 
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Burgemeester Omtaweg 4 | Zuidbroek  
T: 0598 453787 | E: zuidbroek@valk.com 

www.hotelzuidbroek.nl 

RRUUSSTT  EENN  RRUUIIMMTTEE  

Van der Valk Hotel Groningen-
Zuidbroek A7 ligt centraal gelegen  
middenin het prachtige Groninger 
landschap. Direct aan de A7 tussen 
Groningen en de Duitse grens. Met 
eigen evenementenhal, 10 multi-
functionele vergaderzalen welke  
uitstekend zijn voor een familiediner 
of feest, ruime comfortabele kamers 
en een heerlijk  restaurant met een  
gezellige bar. Dit maakt ons hotel de 
ideale plek om te verblijven en te  
genieten. 

 

CCUULLIINNAAIIRR  GGEENNIIEETTEENN  

In ons restaurant  geniet u van een heerlijke maaltijd in een informele sfeer. 
Ons menu biedt vele overheerlijke gerechten en seizoenspecials. Geniet van 
een uitgebreid ontbijt, heerlijk lunch buffet of culinair diner.  Voor de kleine 
trek hebben wij een aparte menukaart. U kunt kiezen uit verschillende  
heerlijke gerechten welke zijn aangepast op de kleine eter.  

       ERRASSEND  

    ANZELFSPREKEND V 

Advertentie: arriva
Formaat: 1/4 A5 = 10,5 cm x 7,0 cm

Café Restaurant
‘De Otterskooi’

al 55 jaar
gezelligheid, 

rustieke 
omgeving, 
menselijke

maat
en bovenal

kwaliteit

Dwarsgracht 54, 8355 CW , Giethoorn

Tel: 0521-361474 Fax: 0521-361715 www.otterskooi.nl

a’ la Carte
Plate

Barbecue’s
Buffetten

Koffietafels
Catering

Bij de Herterij in Geesteren wordt u ontvangen op 
Delle de Braak met koffie en een bokkenpootje. 
Vervolgens geeft Tiny een lezing over de boerderij, 
de edelherten en Boerenmagie. Bij voorkeur doen 
we dat in 't Twents (doar is niks mis met) aan 
de hand van een PowerPointpresentatie over de 
geschiedenis van het bedrijf. Na een tweede kopje 
koffie en wetenswaardigheden over het gewei, 
bronst, kalftijd, en bijzondere informatie gaan we 
samen de edelherten voeren. In Almelo krijgt u tijd 
naar eigen invulling. Even de benen strekken of 
de Bolletje theeschenkerij bezoeken, het is aan u. 
We reizen vervolgens verder naar Enschede, naar 
de mooiste synagoge van Nederland waar u een 
rondleiding krijgt. Al sinds 1928 is het monumentale 
gebouw -een ontwerp van Karel de Bazel- een 
architectonisch sieraad voor Nederland. Het 
gebouw wordt nog altijd gebruikt als gebedshuis.

Met nog een aardige reis voor de boeg maken wij 
tussendoor een stop voor een driegangendiner 
waarmee deze Twentse dag wordt afgesloten.

Inclusief: 2 x koffie met bokkenpoot, bezoek met 
lezing aan de Herterij, bezoek met rondleiding 
Synagoge, driegangendiner

23. Veelzijdig Twente



Bent u natuurliefhebber en wilt u ook eens op 
expeditie? Dan komt u volop aan uw trekken bij 
deze dagtocht naar de Drentse en Friese natuur. In 
Appelscha vertelt de boswachter u in de ochtend 
in buitencentrum Drents-Friese Wold van alles 
over het ontstaan van de droge stuifzanden, het 
veen en de heide en de vele soorten vogels die 
natuurgebied het Drents Friese Wold telt. 

’s Middags geniet u van een echte Drentse 
koffietafel in Orvelte en brengen we een bezoek 
aan het Ottenshoes, de Saksische boerderij van de 
familie Ottens. Binnen in de oude stijlkamers ziet u 
precies hoe het vroeger was. Ook kunt u het dorp 
Orvelte verkennen of eventueel een rondrit over de 
Drentse Hooglanden maken. 

Daarna rijden we naar Geopark de Hondsrug waar 
we op expeditie gaan naar de hunebedden en waar 
een gids u uitgebreid informeert over de IJstijd en 
de aanwezigheid van de enorme hunebedkeien. 
In Odoorn sluiten we de dagtocht af met een 
driegangendiner. 

Inclusief: 2x koffie met cake, entrees, koffietafel, 
gids, diner

U wordt in het Museum Klooster Ter Apel 
ontvangen met een kloostermok met koffie 
en koek. Vervolgens krijgt u een rondleiding en 
wandelt u door de serene Kruisgang en bezichtigt 
onder meer de Kloosterkerk, Kloosterzolder, 
Priorkamer en Proviandkelder. U heeft volop de 
gelegenheid het gebouw individueel te ontdekken. 
De Kruidentuin en diverse exposities zullen uw 
interesse wekken. Net even over de grens, in 
Hebelermeer wordt u verwend met een heerlijke 
lunch waarna u een rondleiding krijgt bij Kasteel 
Clemenswerth in Sögel. Het kasteel is een van 
de meest interessante culturele monumenten 
in Noord-Duitsland en de enige overgebleven 
lodge ter wereld. Acht lindebomen leiden naar 
het centrum, het jachtslot. Het prachtige gebouw 
is omgeven door acht paviljoens, inclusief de 
kasteelkapel met het Kapucijnenklooster, dat nog 
steeds actief is. De rondleiding wordt afgesloten 
met een kopje koffie.
Om de dag af te sluiten wacht u in Westoverledingen 
een heerlijk diner bij restaurant Alte Schule.

Inclusief: 1 x koffie met koek, rondleiding, lunch, 
1 x koffie en rondleiding, diner

26. De Natoertocht

25. Klooster en Jachtslot, de Hümmlingroute

In het voormalige Koetshuis van kasteel 
Cannenburch is een restaurant gevestigd waar 
u wordt ontvangen met een kopje koffie met 
cake, vervolgens brengt u een bezoek aan het 
kasteel. Cannenburch bezoeken is meer dan 
alleen het kasteel bekijken. Op het terrein staat 
ook een zogenaamd bouwhuis, hier ziet u hoe het 
personeel van Cannenburch leefde, bekijkt u de 
19e-eeuwse woning van de rentmeester en de 
kasteelboerderij. Natuurlijk is er nog tijd om een 
leuke souvenier te kopen in het kasteelwinkeltje. 
U reist verder naar Eerbeek waar u gastvrij wordt 
ontvangen en een heerlijk driegangendiner op 

u wacht bij restaurant de Heideroos. Voldaan 
stapt u in onze touringcar om het fantastische 
natuurgebied “de Posbank” nader onder de loep 
te nemen onder leiding van een ervaren gids. 
Na de rondrit keren wij terug naar de Heideroos 
om nog even de benen te strekken en nog een 
glaasje te drinken. Via Pesse, waar nog een kopje 
koffie met saucijzenbroodje wordt geserveerd, 
rijden wij huiswaarts. 

Inclusief: 1 x koffie met bokkenpootje, bezoek 
kasteel, driegangendiner, rondrit met gids, 1 
consumptie, 1 x koffie met saucijzenbroodje

24. Vaassen en de Posbank
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Altijd al eens Kampen en Hattem -twee prachtige 
Hanzesteden aan de IJssel- willen bezoeken? 
Wij bieden een leuke dagtocht aan die zowel 
op het vaste land als op de IJssel plaats vindt. 
De ochtend brengt u door in het Nederlands 
Bakkerijmuseum in Hattem. U kunt daar genieten 
van een heuse krakelingenshow waarbij de bakker 
u in het museumtheater vertelt over het boeiende 
bakkersvak. Hij laat ook allerlei baktrucs zien om 
bijvoorbeeld een perfecte krakeling te maken. 

Aan het begin van de middag volgt een boottocht 
over de IJssel en vaart u vanuit het Gelderse 
Hattem naar het Overijsselse Kampen. De kapitein 
vertelt onderweg allerlei leuke wetenswaardigheden 
over Zwolle, de dorpen Zalk en Wilsum en de 
Hanzestad Kampen. Aan boord staat een 
koffietafel met lekkernijen voor u klaar. Na 
aankomst op de kade in Kampen is het tijd om de 
stad Kampen op eigen gelegenheid te verkennen. 
Bezoek de karakteristieke Bovenkerk, het Stedelijk 
Museum of ga eens kijken bij Sigarenfabriek de 

Olifant. Aan het eind van de middag rijden we terug 
naar uw opstapplek. Onderweg genieten we nog 
van een driegangendiner. 

Inclusief: 1x koffie met reuzenkrakeling, show, 
boottocht met koffietafel, diner

28. Ontdek Hanzesteden langs de IJssel
Lekker uitwaaien en genieten van een ‘andere 
wereld’ dan het vaste land? Ga dan eens mee 
met een dagtocht naar Ameland! Om half 
twaalf rijdt de bus de veerboot op in Holwerd en 
kunt u gedurende drie kwartier genieten van de 
vaartocht door de Waddenzee met aan boord een 
lunchpakket. Misschien spot u onderweg nog wel 
een zeehond! 

Op het eiland gaan we in onze bus verder voor een 
uitgebreide rondrit waarbij we de vier Amelander 
dorpen Hollum, Ballum, Nes en Buren bezoeken. 
In Hollum houden we vlakbij de vuurtoren een 
koffiepauze. 

In Nes is gelegenheid om rond te neuzen in de 
leuke winkeltjes of strijk neer op een van de vele 
terrasjes en neem een lekker “Amelander Nobeltje’, 
het likeurtje dat in 1902 werd geboren en destijds 
door de familie Nobel illegaal op het eiland werd 
gestookt. Als het mooi weer is, kan ook nog een 
strandwandeling worden gemaakt. Aan het einde 
van de middag maken we de overtocht naar 
Holwerd en volgt op de ‘vaste wal’ een aangenaam 
driegangendiner in een gezellig restaurant.

Inclusief: overtocht, lunchpakket, 
2x koffie met cake, diner

27. Ameland Waddendiamant
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Morgenstond heeft goud in de mond. De betekenis 
hiervan is: “Door vroeg te beginnen kan men 
meer werk verrichten”. Dit oude spreekwoord is 
van toepassing op uw dagtocht. Al heel vroeg in 
de ochtend vertrekt u vanaf uw opstapplaats, 
via Ewijcksluis voor koffie met cake, richting Den 
Helder waar u overvaart naar Texel. Aangekomen 
op Texel brengt u als eerste een bezoek aan het 
Juttersmuseum. 

Dit unieke Schipbreuk & Juttersmuseum vindt u 
alleen op een eiland zoals Texel en is de overtocht 
méér dan waard. Strandjutter Jan Uitgeest vertelt 
zelf in geuren en kleuren over alles wat op het 
strand is aangespoeld. Met veel humor valt u van 

de ene verbazing in de andere als soms de meest 
vreemde voorwerpen de revue passeren, dit is 
absoluut het meest vermakelijke museum van het 
eiland!  

Na dit bezoek heeft u enige tijd ter vrije besteding in 
de Koog. U kunt op eigen gelegenheid rondkijken of 
ergens op een terrasje lunchen. Vervolgens vertelt 
een gids u tijdens een rondrit met onze bus over de 
bezienswaardigheden en het wel en wee op Texel.
Deze dagtocht met een “gouden randje” wordt afge-
sloten bij ons welbekende adres ’t Haske in Joure.

Inclusief: 2x koffie met cake, overtocht, entree en 
rondleiding, gids, diner

Wind, water en polder vormen de hoofdingrediënten 
van deze informatieve dagtocht in de Noordoost-
polder. In het Windmolen Belevingscentrum 
trappen we af voor een unieke rondrit met een 
gids langs de grootste windmolens van Europa. 
U heeft de kans om de enorme wieken van heel 
dichtbij te zien. De naam van het Windmolen 
Belevingscentrum zegt al genoeg over het feit 
dat hier de wind centraal staat bij onder meer de 
‘windkracht-experience’ en fietsen met tegenwind. 
De ochtend wordt afgesloten met een heerlijke 
koffietafel met soep bij restaurant Pier 16 waar u 
een fantastisch uitzicht over het Ketelmeer heeft.

Op het voormalige eiland Schokland krijgt 
u vervolgens een rondleiding door het dorp. 
Schokland werd in 1995 uitgeroepen tot 
Werelderfgoed. Ooit lag Schokland midden in de 
woeste Zuiderzee. Dankzij de vele archeologische 
bodemschatten heeft men ontdekt dat er 
ondanks het dreigende water al sinds de 
prehistorie en de middeleeuwen mensen op 
deze plek hebben geleefd. 

U krijgt een rondleiding ‘op’ Schokland en u 
bezoekt het kerkje en het museum. Na afloop 
rijden we terug naar het opstappunt. Onderweg 
genieten we van een driegangendiner.

Inclusief: koffie met appelgebak, gids, lunch, 
entree, driegangendiner

30. Waddeneiland Texel

29. Polder, Wind en Water

Ga mee en verken het prachtige Duitse Ost-
Friesland! We starten in Leer bij het Leeraner 
Miniaturland. Daar is een groot modellandschap 
gemaakt met dorpjes, steden, treinverbindingen 
en het platteland. Erg indrukwekkend om te zien! 

Voor de lunch rijden we door naar Greetsiel, een 
prachtig pittoresk havenplaatsje in de Duitse 
deelstaat Nedersaksen. In Greetsiel kunt u op 
eigen gelegenheid ergens gaan lunchen. Strijk neer 
aan de haven en geniet tijdens het eten van het 
uitzicht van de vele vissersboten en tjalken die 
hier aanmeren. 

Halverwege de middag gaan we vanuit Greetsiel 
een rondvaart maken met de ‘Graf Edzard’. We 
varen daarbij dwars door het natuurpark Leyhörn. 
Begin jaren ’90 werd een sluis aangelegd waardoor 
men in de haven niet meer afhankelijk is van eb en 
vloed. Door de sluis varen we ook nog een stuk het 
Duitse wad op. Na een tocht van ruim twee uur 
op het water, meren we weer aan in Greetsiel en 
gaan we dineren in restaurant Zur Alten Schule in 
Westoverledingen.

Inclusief: 1x koffie met gebak, entree, rondvaart, 
diner

31. Schilderachtig Greetsiel in Ostfriesland

* Start-, rust- en eindpunt van uw dagtocht 
* Bekend van het busdiner DE DEKSELSE PANNETJES 
*
*

 Rondritten met gids
Educatieve roofvogelshow

* Hilarische likeurproeverij
* Muziek middag met live muziek
* Samenwerking met 40 dagtocht bestemmingen     
* Kriebelz krant (op papier en digitaal)

D o r p s s t r a a t  5 9  7 3 9 6  A L   Te r w o l d e
T:  0 5 7 1  -  2 9 2 0 2 2
E :  i n f o @ b r a s s e r i e - k r i e b e l z . n l
w w w. b r a s s e r i e - k r i e b e l z . n l

 f a c e b o o k . c o m / k r i e b e l z

 t w itte r. c o m / k r i e b e l z

 

 

 

 Met liefde kan alles!
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Wie is er niet gek op asperges. Het witte goud.  
Deze leuke middagtocht brengt u naar Nieuw 
Amsterdam in Zuidoost Drenthe.  
Bij Aspergeboerderij Sandur weten ze alles over 
asperges. Groepen worden ontvangen met een 
film over het proces van groeien van de asperge, 
daarna volgt de rondleiding. Sommige asperges 
zijn groen omdat ze zonder een bed groeien en  
dus het zonlicht zien. Er is heel veel over te 
vertellen en na afloop is vaak de reactie van de 
mensen: “ik wist niet dat het telen van asperges  
zó bewerkelijk is.” 

Bij Sandur maken ze de lekkerste gerechtjes met 
asperges zoals asperge pizzapunten en geven tips. 

Ook is er een winkeltje met allerlei recepten en 
cadeaupakketten. En natuurlijk zijn er kakelvers 
geschilde asperges te koop! Er is veel te zien, zoals 
de volautomatische schil- en sorteermachine 
en er is een terras met wijds uitzicht op de 
aspergevelden. Het asperge seizoen is hier van 
begin april tot eind juni, dan is alles in bedrijf. 

Hierna steken we de grens over naar Hebelermeer. 
Bij Gasthof Robben worden we gastvrij ontvangen 
en heeft de kok een heerlijk diner voor ons bereid.

Inclusief: koffie met koek, aspergesoep en 
driegangendiner

Hier krijgen groepen een uniek kijkje achter de 
schermen in een ambachtelijke palingrokerij, er 
is een gratis palingmuseum, een film over de 
palingvangst, altijd een demonstratie paling 
fileren en natuurlijk mag iedereen paling proeven. 
Na afloop van de Paling Experience kan men in de 
visspeciaalzaak naast de dagvers gerookte paling 
& zalm kiezen uit meer dan 100 soorten vis & 
vislekkernijen; dus voor ieder wat wils.

Na de middag kunt u rustig achterover gaan zitten 
en genieten van het uitzicht tijdens een rondrit met 
gids op de Veluwe. De Stakenbergtour voert ons 
langs beken en sprengen, omgeving Leuvenum en 
langs kasteel Staverden. Na de rondrit houden we 
een korte pauze om even de benen te strekken.

Ook deze dag wordt op de terugreis met een 
prima diner afgesloten. 

Inclusief: 2x koffie met kruidkoek, paling-
arrangement met broodje paling of portie 
kibbeling, gids en een driegangendiner.

33. Asperge middagtocht Zuidoost Drenthe

32. Stakenbergtour 
Houdt u van varen? Dan moet u beslist deze 
tocht van Amsterdam naar Zaandijk eens gaan 
proberen! In Amsterdam noord, aan de steiger 
van de voormalige historische NDSM werf, ligt 
het schip voor u gereed. De trossen 
gaan los en na de afvaart zitten 
we direct op het IJ, waar we 
tussen de vrachtschepen en 
wellicht een passerend cruiseschip 
koers zetten naar Zaandam. 
We varen door het havengebied 
van Amsterdam, de op één na 
grootste haven van Nederland.

Na de schutting in de Wilhelminasluis varen we de 
Zaan op. Dit was vanaf 1800 het centrum van de 
‘food industry’. Vooral cacao import door de
Amsterdamse haven leidde tot groei en bloei van 
aanvankelijk kleine bedrijfjes zoals Blooker en Van 
Houten cacao. Maar ook grote namen zoals
Verkade, Lassie, Droste, Duyvis en Bruynzeel 
hebben hier hun roots. De vaartocht over de 
Zaan door ’s wereld oudste industriegebied biedt 
uitzichten op oude pakhuizen en de historische 
fabrieken. We meren af bij de Zaanse Schans. 
Hier heeft u enige tijd om rond te lopen en het dorp 
te verkennen. 

Wat niet veel mensen weten, is dat de Zaanse 
Schans een woon-werkgebied is anno 1850, wat 
vrij toegankelijk is om te bezoeken. Het bestaat al 
sinds 1961. U treft hier de eerste kruidenierswinkel 

van de heer Albert Heijn. Zijn latere 
supermarkt-concern dat uitgroeide 
tot Ahold heeft nog steeds zijn 
hoofdkantoor in Zaanstad. Verder 
zijn de plaatselijke molens beroemd. 
U kunt er een paar bezichtigen en 
hun producten kopen: specerijen en 
mosterd.

Na uw bezoek aan de Zaanse Schans staat 
de comfortabele bus weer op u te wachten. U 
heeft vandaag per boot en te voet ons mooie 
Nederlandse cultureel erfgoed in de Zaanstreek 
ervaren - een fantastische belevenis! Op de 
heenreis drinken we koffie in Tollebeek en wordt 
deze dagtocht op de terugreis besloten met een 
driegangendiner.

Inclusief: 1x koffie met gebak, boottocht en 
driegangendiner.

34. Amsterdam en omgeving vanaf het water

Friesland heeft veel te bieden als het om een 
dagtocht gaat. U kunt echt alle kanten op om voor 
uw groep een leuk uitstapje te vinden. Wij hebben 
een paar van die pareltjes voor u gecombineerd.
 
We beginnen in Heerenveen. Heeft u wel eens een 
voetbalstadion van binnen gezien? Nee? Dan is 
dit uw kans! U gaat niet alleen het veld op maar 
ontdekt ook hoe het is om aan de persdesk te 
zitten, daar waar de trainer normaal gesproken 
zit bij persconferenties. En hoe ziet het speelveld 
er eigenlijk uit vanuit een zakenloge? Tijdens een 
rondleiding in het Abe Lenstra stadion krijgt u 
het allemaal te zien. Ook krijgt u een leuke film 
te zien over het verloop van SC Heerenveen en 
wordt de tour afgesloten met een bezoek aan de 
“De Pronkkeamer”, een museum waar de gids u 
meeneemt door de historie van de club en veel  
leuke anekdotes verteld.

Onze volgende ‘halte’ is Rys, midden tussen de  
bossen van het Gaasterland. U kunt even 
ontspannen met een heerlijke lunch. Na de lunch-
pauze neemt een gids ons mee voor een rondrit  
met de bus door het prachtige Gaasterland.   

Om een beetje in de Friese traditie te blijven 
bezoeken we daarna het Schaatsmuseum in 
Hindeloopen. In dit Schaatsmuseum vind je naast 
de originele schaatsen van (toen nog) Prinses 
Wilhelmina, de grootste schaatscollectie van 
Nederland en de authentieke werkplaats van de 
schaatsenmaker. De afgevroren teen van Tinus 
Udding uit de Elfstedentocht van 1963 is hier een 
pronkstuk uit de Elfsteden geschiedenis! Deze 
dagtocht wordt besloten met een driegangendiner 
op de terugreis.

Inclusief: koffie / thee met gevulde koek,  
alle entree’s, gids, driegangendiner.

35. Zo mooi is Friesland 

Extra tip! Huur ook de  

SC Heerenveen spelersbus!

26      27



Voor meer informatie of het boeken van een arrangement, 
neem gerust contact met ons op: 

Arriva Touring
Bornholmstraat 60
9723 AZ Groningen

 088-2778100
 touring@arriva.nl
 facebook.com/arrivatouring
 arrivatouring.nl


