Dagtochten programma 2020
Geachte klant,
Allereerst willen wij ons bedrijf even voorstellen:
Rijnders Reizen heeft zich gespecialiseerd in het verzorgen van dagtochten en
meerdaagse reizen voor ouderen en mindervaliden.
Enkele van onze touringcars zijn uitgerust met een rolstoellift.

Het voordeel hiervan is dat de mensen die rolstoel afhankelijk zijn, gewoon gezellig
in de touringcar mee kunnen reizen.
Wanneer u met Rijnders Reizen reist, is er heel veel mogelijk. Wij kunnen de
dagtochten of meerdaagse reizen voor uw verzorgingshuis, instelling of vereniging
op maat maken. U geeft uw ideeën en wij werken het voor u uit.
In dit boekje hebben wij een aantal van onze mogelijke dagtochten uitgewerkt.

Alleen de bus huren? kan ook !!
Doelewoud 3, 1474 JB Oosthuizen
Telefoon: 0299 – 402627
Noodnummer : 06 – 51593344

Web. www.rijnders-reizen.nl
Mail. info@rijnders-reizen.nl
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Inleiding
Wij bieden u hierbij ons groepsreizenprogramma aan. In deze brochure staat een
aantal van onze ideeën. Wanneer u graag naar een bestemming wilt die wij hierin
niet vermelden, zeg het ons! Dan stellen wij graag uw keuze dagtocht samen.
De in de brochure vermelde prijzen zijn per persoon met een minimum van
30 betalenden personen per touringcar. Boven de 30 betalende, zijn 3 personen gratis.
Boven de 40 betalenden, zijn 4 personen gratis.
Beneden de 30 betalenden berekenen wij € 22,00 per lege zitplaats tot en met
30 plaatsen.
De prijzen gelden voor vertrek vanuit Noord-Holland & 15 km rond Amsterdam.
Vertrekt u niet vanuit de genoemde regio, dan maken wij een aangepast aanbod voor
u.
Rijnders Reizen werkt voornamelijk met touringcarbedrijven die beschikken over het
ISO 9001 Wanneer iemand met een ISO 9001 bedrijf reist, kan diegene ervan
uitgaan dat het onderhoud en de verzekering ruim boven de wettelijke eis ligt.
Per dagtocht wordt aangegeven wat in de prijs is inbegrepen: entree, koffie + gebak,
etc. (iedere maaltijd kan eventueel worden uitgebreid).
Bij een aantal dagtochten bieden wij u geen maaltijd aan maar een optie voor een
Lunchpakket Service. Dit doen wij om de dagtochten betaalbaar te houden voor
iedereen.
Wanneer u kiest voor de Lunchpakket Service dient u dit vijf werkdagen voor
aanvang van de dagtocht aan te geven. (er is een minimum vastgesteld van 20 stuks)
Prijs per lunchpakket € 8,00 (bol met kaas, bol met ham, krentenbol, fruit, jus, iets lekkers)
De tijden die zijn vermeld in de brochure zijn richttijden, per locatie kunnen wij dit
aanpassen. Hier kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden.
Voor informatie kunt u ons telefonisch of per mail bereiken.
Heeft u graag dat wij bij u langskomen? Voor ons is dat ook geen probleem.
Met vriendelijke groet,
Team Rijnders Reizen

Inhoud:
Doelewoud 3, 1474 JB Oosthuizen
Telefoon: 0299 – 402627
Noodnummer : 06 – 51593344

Web. www.rijnders-reizen.nl
Mail. info@rijnders-reizen.nl

Dagtochten programma 2020
Dagtochten:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Van Blanckendaell Park
Dolfinarium
Texel
De Historische Driehoek
Museum Broeker Veiling
Rondvaart over de Linge & bezoek Glasblazerij
Museum Dansant (orgel museum)
Weet je nog wel…Advocaatje
Oude Ambachten en Speelgoed Museum
Biesbosch
Nederlands Openluchtmuseum (Arnhem)
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Keukenhof
Orchideeënhoeve
Poldertour
Folklore dansmiddag
Folklore Duo
Rondje IJsselmeer
’t Veluws Zandsculpturenfestijn
Giethoorn
Kastelentocht
Urk (zuiderzeecruise)
Tingieterij
De Breierij
Marius van Dokkum
Holland Experience
Jungle ervaring
Tulpenroute Flevoland

Uw chauffeurs: Robert / Boy / Danny

Doelewoud 3, 1474 JB Oosthuizen
Telefoon: 0299 – 402627
Noodnummer : 06 – 51593344

Web. www.rijnders-reizen.nl
Mail. info@rijnders-reizen.nl
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Dagtocht 1
Van Blanckendaell Park
Een gezellige privé dierentuin in het Noord-Hollandse Tuitjenhorn.
U kunt hier in een mooie omgeving dieren zien uit alle werelddelen.

De luxe touringcar staat voor u klaar. Samen vertrekken we naar het landelijke
plaatsje Tuitjenhorn, waar we de dierentuin gaan bezoeken. Het voordeel van dit
uitje is dat het niet al te ver reizen is, hierdoor kunnen we rustig via een landelijke
route naar het park rijden.
Hier bevinden zich allerlei soorten dieren: apen, vogels, buideldieren, knaagdieren en
natuurlijk nog veel meer.
Bij aankomst staat de koffie met appelgebak voor u klaar. Daarna kunt u genieten van
de prachtige dieren.

Tijden / Inbegrepen / Opties
Vertrek
ca. 09:00 uur
Thuiskomst
ca. 15:00 uur
bus, entree, koffie/thee met
Inclusief
appelgebak
Lunchpakket Service
Optie

Doelewoud 3, 1474 JB Oosthuizen
Telefoon: 0299 – 402627
Noodnummer : 06 – 51593344

€ 31,00 p.p.

Web. www.rijnders-reizen.nl
Mail. info@rijnders-reizen.nl
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Dagtocht 2
Dolfinarium
Dolfinarium voor een spetterend dagje weg, voor jong en oud.
Beleef de wereld van de dolfijnen, zeehonden, zeeleeuwen en nog veel meer.

De luxe touringcar staat voor u klaar, samen vertrekken we naar Dolfinarium te
Harderwijk.
Oud en jong blijven de wereld van flipper en zijn vrienden schitterend vinden. U kunt
ook de trainers aan het werk zien met de dieren. Er zijn elke dag verschillende shows
die u kunt bijwonen.
Wilt u deze dagtocht uitbreiden met lunch of diner? Vraag het ons!

Tijden / Inbegrepen / Opties
Vertrek
ca. 09:00 uur
Thuiskomst
ca. 16:30 uur
Inclusief
bus, entree
Lunchpakket Service
Optie

Doelewoud 3, 1474 JB Oosthuizen
Telefoon: 0299 – 402627
Noodnummer : 06 – 51593344

€ 39,75 p.p.

Web. www.rijnders-reizen.nl
Mail. info@rijnders-reizen.nl
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Dagtocht 3
TEXEL
Een dag doorbrengen op het grootste Nederlandse Waddeneiland.
Per luxe touringcar vertrekt u richting Den Helder waar de boot op u ligt te
wachten. Na een overtocht van 20 min komen we aan op Texel.
Texel heeft 13.600 inwoners en het eiland heeft een landoppervlakte van 170 km².
Tot 1170 was Texel verbonden met het vasteland, door de Allerheiligenvloed van
1170 werd het een eiland. Het onbewoonde eiland Noorderhaaks hoort ook bij de
gemeente Texel.

Eerst gaan we lekker genieten van een kop koffie met gebak. Na de koffie rijden we
met de touringcar en een lokale gids een mooie route over het eiland. (ca.2 á 2,5 uur)
Indien gewenst kunnen we nog even stoppen in De Koog of Den Burg voor wat
winkelplezier.

Tijden / Inbegrepen / Opties
Vertrek
ca. 08:30 uur
Thuiskomst
ca. 18:00 uur
bus, boot, gids,
Inclusief
koffie/thee met gebak
Optie
koffietafel (prijs op aanvraag)
Optie
Lunchpakket Service

Doelewoud 3, 1474 JB Oosthuizen
Telefoon: 0299 – 402627
Noodnummer : 06 – 51593344

€ 42,50 p.p.

Web. www.rijnders-reizen.nl
Mail. info@rijnders-reizen.nl
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Dagtocht 4
De Historische Driehoek
Echt weer even terug in de tijd met de stoomtram en de boot. Daarna nog even
rondkijken in het Zuiderzeemuseum.

De Historische Driehoek is de dagtocht, waarin de oude West-Friese steden Hoorn,
Medemblik en Enkhuizen door stoomtram en boot met elkaar worden verbonden.
Per luxe touringcar vertrekken we naar Hoorn.
Vanuit Hoorn reist u met de Museumstoomtram naar Medemblik. In Medemblik
heeft u tijd voor een bezoek aan deze oude stad. Ook gaat u hier aan boord van het
museumschip Friesland voor een tocht over het IJsselmeer naar het
Zuiderzeemuseum, het vermaarde openluchtmuseum in Enkhuizen.
Na het bezoek staat de touringcar op u te wachten om u weer veilig thuis te brengen.

Tijden / Inbegrepen / Opties
Vertrek
ca. 09:30 uur
ca. 17:30 uur
Thuiskomst
Inclusief
bus, stoomtram, boot, museum
Optie
Lunchpakket Service

€ 53,50 p.p.

Helaas kunnen er geen rolstoelen mee in de Stoomtram.

Doelewoud 3, 1474 JB Oosthuizen
Telefoon: 0299 – 402627
Noodnummer : 06 – 51593344

Web. www.rijnders-reizen.nl
Mail. info@rijnders-reizen.nl
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Dagtocht 5
Museum Broeker Veiling
Museum Broeker Veiling, een uniek museum in een uniek gebied,
de oudste doorvaar-groenteveiling ter wereld. Op deze historische plek in Broek op
Langedijk is in 1887 het veilen bij afslag ontstaan en dit systeem wordt
tegenwoordig bij alle grote veilingen toegepast.

In het houten gebouw dat boven het water gebouwd is, liggen nog steeds de houten
schuiten van de tuinders geduldig te wachten. 1900 Houten palen ondersteunen het
imposante pand dat bestaat uit de lighallen, waar vroeger soms wel tweehonderd
schuiten met producten lagen.
U wordt ontvangen met koffie en gebak. Na de rondvaart en de West-Friese
koffietafel kunt u zelf nog een bloemkool scoren op de veiling.

Tijden / Inbegrepen / Opties
Vertrek
ca. 09:00 uur
Thuiskomst
ca.16:00
bus, koffie/thee met Bol,
demonstratie veiling, rondvaart,
Inclusief
West-Friese koffietafel
Optie

Doelewoud 3, 1474 JB Oosthuizen
Telefoon: 0299 – 402627
Noodnummer : 06 – 51593344

€ 51,50 p.p.

Web. www.rijnders-reizen.nl
Mail. info@rijnders-reizen.nl
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Dagtocht 6
Rondvaart over de Linge & bezoek aan de Glasblazerij
U wordt door één van onze touringcars opgehaald en dan rijden we naar Leerdam,
waar u eerst een bezoek brengt aan de Glasblazerij.
Hier ontdekt u wat er nodig is voor een creatie van glas. U ziet hier blazers in actie.
Alle objecten die zij maken zijn, na een koel- en nabewerkingproces, te koop in de
winkel.

Rond het middag uur kunt u genieten van een heerlijke lunch.
In de middag gaan we met één van de boten de rivier de Linge op om te genieten van
het landschap.
Wanneer de boot weer aanmeert staat de touringcar op u te wachten en vertrekken
we weer richting huis.

Tijden / Inbegrepen / Opties
Vertrek
ca. 09:00 uur
Thuiskomst
ca. 17:00 uur
bus, glasblazerij, lunch,
Inclusief
rondvaart 120 min.
Optie

Doelewoud 3, 1474 JB Oosthuizen
Telefoon: 0299 – 402627
Noodnummer : 06 – 51593344

€ 56,- p.p.

Web. www.rijnders-reizen.nl
Mail. info@rijnders-reizen.nl
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Dagtocht 7
Museum Dansant (Orgel museum)
Met onze touringcar rijden we naar het mooie Hilvarenbeek.
Aan de rand van Hilvarenbeek staat Museum Dansant, gebouwd in Art Nouveau
(Tuschinski) stijl. Dit museum maakt deel uit van een uniek bedrijf dat orgels
restaureert maar ook nieuwe orgels vervaardigt.
Als u het museum bezoekt waant u zich in het begin van het jaar 1900.

In een sfeer die bepaald wordt door prachtige orgels, mahonie, kristal en spiegels
beleeft u een dag die u nimmer meer zult vergeten.
Het team geeft u een rondreis door de tijd en u beleeft de gezellige sfeer van weleer.

Tijden / Inbegrepen / Opties
Vertrek
ca. 09:30 uur
Thuiskomst
ca. 17:00 uur
bus, koffie/thee met gebak, museum,
Inclusief
broodmaaltijd
bedevaartsoord Meersel-dreef (B)
Optie
€ 2,50 p.p. extra

Doelewoud 3, 1474 JB Oosthuizen
Telefoon: 0299 – 402627
Noodnummer : 06 – 51593344

€ 47,50 p.p.

Web. www.rijnders-reizen.nl
Mail. info@rijnders-reizen.nl
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Dagtocht 8
Weet je nog wel…Advocaatje!!
Wij rijden met onze luxe touringcar naar het pittoreske dorpje Dwingeloo. Hier gaat
u een kijkje nemen en proeven in de Roomadvocaatproeverij Boerin Agnes

Langs een mooie route over de Afsluitdijk en door de provincie Friesland, maken we
een tussenstop voor een heerlijke Friese koffietafel. Voordat we gaan kijken
(en vooral: proeven) moeten we natuurlijk wel een goede bodem hebben.
Als we in Dwingeloo zijn aangekomen, krijgen we als ontvangst koffie/thee met
cake. Ondertussen krijgt u een diapresentatie met uitleg.
Daarna mag u vijf verschillende soorten advocaat proeven en drie soorten likeur.

Tijden / Inbegrepen / Opties
Vertrek
ca. 10:00 uur
Thuiskomst
ca. 18:00 uur
bus, koffietafel, entree,
Inclusief
koffie/thee met Cake
Optie

Doelewoud 3, 1474 JB Oosthuizen
Telefoon: 0299 – 402627
Noodnummer : 06 – 51593344

€ 53,50 p.p.

Web. www.rijnders-reizen.nl
Mail. info@rijnders-reizen.nl
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Dagtocht 9
Oude Ambachten en Speelgoed Museum in Terschuur
Laat u meenemen langs de 160 verschillende oude ambachten, beroepen en
winkeltjes. Het Museum neemt u mee naar de tijd dat er geen elektriciteit was, de
meeste arbeid nog met de hand werd gedaan en men afhankelijk was van familie,
vrienden en buren. Ook beroepen die in de loop der tijd verdwenen zijn, zult u hier
aantreffen.

Naast alle oude ambachten is er een heus Speelgoed Museum met de ouderwetse
spelletjes, poppenhuizen, rijdende treinen, Dinky Toys, antieke beren, de oude
meccanodozen, en ga zo maar door! Bovendien zijn er in de expositiezalen wisselende
tentoonstellingen te zien. In het museum bevindt zich ook een winkel. Zelfs buiten is
er genoeg te zien bij de oude landbouwwerktuigen en machines.

Tijden / Inbegrepen / Opties
ca. 11:00 uur
Vertrek
Thuiskomst
ca. 16:30 uur
Inclusief
bus, lunch incl. soep, entree
Optie
kroket

Doelewoud 3, 1474 JB Oosthuizen
Telefoon: 0299 – 402627
Noodnummer : 06 – 51593344

€ 39,50 p.p.

Web. www.rijnders-reizen.nl
Mail. info@rijnders-reizen.nl
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Dagtocht 10
Biesbosch
Het nationale Park de Biesbosch is een zeer mooi natuurgebied dat u niet mag
missen. Met een zeer mooie rondvaartboot, vaart u twee uur geruisloos door het
prachtige gebied.
De schipper vertelt u ondertussen alles over wat u wel (en niet) kunt zien.

Op de boot kunt u genieten van een heerlijke koffietafel.
2 uur later staat de bus weer klaar en rijden we via een mooi route weer naar huis.
Om de dag compleet te maken kunt u deze dagtocht uitbreiden met diner. Deze optie
kunt u bij ons aanvragen.

Tijden / Inbegrepen / Opties
Vertrek
ca. 11:00 uur
Thuiskomst
ca. 15:30 uur
Inclusief
bus, boot (120 min), koffietafel
diner
Optie

Doelewoud 3, 1474 JB Oosthuizen
Telefoon: 0299 – 402627
Noodnummer : 06 – 51593344

€ 44,00 p.p.

Web. www.rijnders-reizen.nl
Mail. info@rijnders-reizen.nl
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Dagtocht 11
Nederlands Openluchtmuseum
Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem heeft sinds 1912 een bijzondere
collectie opgebouwd van meer dan tachtig authentiek ingerichte huizen, boerderijen
en molens. U gaat er echt een dagje naar gisteren, terug naar uw jeugd en het
dagelijks leven van uw ouders en grootouders.
Voordat we terug in de tijd gaan is het eerst tijd voor een heerlijke pannenkoek.
Hiervoor stoppen we in Woudenberg.
U kunt een pannenkoek met 2 ingrediënten kiezen (appel/spek, gember/kaas,
appel/rozijnen etc.) en een ijsje of koffie toe.
Aansluitend rijden we door naar het Museum.

Ambachtslieden geven demonstraties van hun kunnen aan het museumpubliek. Bijna
dagelijks zijn onder andere een molenaar, een smid, een stoelenmatter, een drukker
en een papierschepper aan het werk. Tijdens de weekenden worden veelal bijzondere
activiteiten georganiseerd, zoals: draaiorgel dag, oogsten van rogge, dorsen van
graan, ploegen met paarden en een ouderwetse kinderkermis.

Tijden / Inbegrepen / Opties
Vertrek
ca. 10:00 uur
ca. 17:30 uur
Thuiskomst
Inclusief
bus, entree, pannenkoek
Optie

Doelewoud 3, 1474 JB Oosthuizen
Telefoon: 0299 – 402627
Noodnummer : 06 – 51593344

€ 46,00 p.p.

Web. www.rijnders-reizen.nl
Mail. info@rijnders-reizen.nl
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Dagtocht 12
Zuiderzeemuseum
Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen brengt de verhalen van mensen tot leven die
vroeger aan de Zuiderzee woonden. Ervaar op een ontspannen manier hoe het
dagelijks leven was voordat de Afsluitdijk in 1932 van Zuiderzee het IJsselmeer
maakte.
Het is een levend museum, doordat er vele demonstraties van oude ambachten zijn en
de bewoners van Urk je het gevoel geven dat ze er ook echt wonen. In veel huisjes
zijn mensen aanwezig die uitleg geven.

Een bezoek aan het Zuiderzeemuseum begint met een korte boottocht over het
IJsselmeer. De museumveerboot meert aan bij de kalkovens in het buitenmuseum.
Deze ovens zijn al van veraf te zien. Hier vind je meer dan 130 panden die
oorspronkelijk in dorpen rondom de voormalige Zuiderzee stonden. Bewonder zelf de
kerk, woningen, winkels, straten en de haven van toen.

Tijden / Inbegrepen / Opties
Vertrek
ca. 10:00 uur
Thuiskomst
ca. 16:00 uur
bus, entree
Inclusief
Optie
Lunchpakket Service

Doelewoud 3, 1474 JB Oosthuizen
Telefoon: 0299 – 402627
Noodnummer : 06 – 51593344

€ 31,50 p.p.

Web. www.rijnders-reizen.nl
Mail. info@rijnders-reizen.nl
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Dagtocht 13
De Keukenhof
(open van 21 maart t/m 10 mei 2020)
In de Keukenhof, dé plek waar de lente tot bloei komt, bruist het van de activiteiten.
Lekker genieten van de schitterende tulpen, hyacinten en narcissen: een ultieme
beleving van de Bollenstreek. En natuurlijk zijn er weer de bekende bloemenshows in
de paviljoens.

Nergens vindt u zoveel kleur en geur als hier, waar meer dan 7 miljoen bloemen een
plaatje zijn om met de camera vast te leggen. Geniet ook
van de prachtige kunstobjecten en de verrassende inspiratietuinen.
Ga met uw gezelschap naar Keukenhof en geniet van het ultieme voorjaarsgevoel.

Tijden / Inbegrepen / Opties
Vertrek
ca. 10:00 uur
Thuiskomst
ca. 16:00 uur
bus, entree
Inclusief
Optie
Lunchpakket Service

Doelewoud 3, 1474 JB Oosthuizen
Telefoon: 0299 – 402627
Noodnummer : 06 – 51593344

€ 35,50 p.p.

Web. www.rijnders-reizen.nl
Mail. info@rijnders-reizen.nl
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Dagtocht 14
Orchideeënhoeve
We vertrekken met een luxe touringcar naar Luttelgeest.
Al duizenden bezoekers hebben zich verwonderd over de wonderen van de natuur.
Niet zo vreemd, want de Orchideeën Hoeve biedt onderdak aan een wereld vol kleur
en fleur.
Op een natuurlijke manier huisvesten zij de meest spraakmakende parels van de
natuur, namelijk orchideeën en vlinders, samen goed voor meer dan 3000 soorten.
Maar er is nog veel meer! Zo zijn er in de Vlinder Vallei tropische vogels, reptielen
en vijvers met koikarpers

Bij aankomst staat er koffie met gebak klaar, daarna kunt u rustig genieten.
Tijden / Inbegrepen / Opties
Vertrek
ca. 10:00 uur
Thuiskomst
ca. 16:30 uur
bus, entree,
Inclusief
koffie/thee met gebak
Optie
Lunchpakket Service

Doelewoud 3, 1474 JB Oosthuizen
Telefoon: 0299 – 402627
Noodnummer : 06 – 51593344

€ 39,00 p.p.

Web. www.rijnders-reizen.nl
Mail. info@rijnders-reizen.nl
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Dagtocht 15
Poldertour
Vandaag rijden we door 3 bekende polders, van ons mooie land: Beemster, Schermer,
Eilandspolder. We weten als Nederlander allemaal dat we veel land hebben
gewonnen door drooglegging, maar heeft u er wel eens goed naar gekeken? Hoe is
het ontstaan?

Één van onze chauffeurs laat deze polders zien en vertelt er een mooi verhaal over.
Tijdens de rit stoppen we voor een lekkere lunch in het polderdorp De Rijp. Deze
stop word gehouden bij De Rijper Eilanden. Het bekende hotel is een
bezienswaardigheid op zich. Als u daar naar binnen gaat zult u zich verbazen over de
bijzondere verzamelingen.

Tijden / Inbegrepen / Opties
Vertrek
ca. 10:00 uur
Thuiskomst
ca. 16:00 uur
bus, lunch
Inclusief
Optie
puzzelspel in hotel € 2,- p.p.

Doelewoud 3, 1474 JB Oosthuizen
Telefoon: 0299 – 402627
Noodnummer : 06 – 51593344

€ 40,50 p.p.

Web. www.rijnders-reizen.nl
Mail. info@rijnders-reizen.nl
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Dagtocht 16
Folklore dansmiddag.
Vandaag halen wij uw groep op en rijden naar het mooie Volendam (Katwoude).
Om ca. 10.00 uur wordt u ontvangen met koffie en cake. Wanneer we hiervan hebben
genoten krijgt u een rondleiding door de Kaas- en klompenmakerij.
Wanneer we dit gezien hebben lusten we vast en zeker een lekkere Hollandse lunch,
deze wordt geserveerd in buffetvorm.
Daarna rijden we gezellig met lokale gids een ronde door Edam en Volendam en
stukje Purmer.

Dan wordt het tijd voor een interactieve demonstratie folklore dansen door een
dansgroep. Enkele mensen worden in Volendamse dracht aangekleed en alle overige
mensen kunnen vrijblijvend mee dansen.
Ter afsluiting krijgt u nog een kop koffie en koek en wordt er een gratis tombola
gehouden waar iedereen kans maakt om nog een leuk prijsje te winnen
Om ca. 16:00 uur stappen we weer in de bus en we hopen dat u een gezellige dag
heeft gehad.

Tijden / Inbegrepen / Opties
Vertrek
ca. 09:15 uur
Thuiskomst
ca. 16:30 uur
bus, koffie/thee met cake,
rondleiding, lunch,
Inclusief
folklore middag.
Optie
soep bij lunch € 1,75 p.p.

Doelewoud 3, 1474 JB Oosthuizen
Telefoon: 0299 – 402627
Noodnummer : 06 – 51593344

€ 59,50 p.p.

Web. www.rijnders-reizen.nl
Mail. info@rijnders-reizen.nl
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Dagtocht 17
Folklore Duo
Deze dag is hetzelfde als dagtocht 16, alleen zonder actief meedansen.
Vandaag halen we uw groep op en rijden naar het mooie Volendam (Katwoude).
Om ca. 10:00 uur wordt u ontvangen met koffie en cake. Wanneer we hiervan hebben
genoten krijgt u een rondleiding door de Kaas- en klompenmakerij.
Wanneer we dit gezien hebben lusten we vast en zeker een lekkere Hollandse lunch,
deze word geserveerd in buffetvorm.
Daarna rijden we gezellig met lokale gids een ronde door Edam, Volendam en stukje
Purmer.

Een fantastisch duo uit West Friesland verzorgt een gezellige Folklore middag. Het
duo verteld leuke verhalen en zingt leuke liederen. De mensen kunnen heerlijk
luisteren en toekijken. Deze middag wordt niet actief meegedanst.
Ter afsluiting krijgt u nog een kop koffie en koek en wordt er een gratis tombola
gehouden waar iedereen kans maakt om nog een leuk prijsje te winnen.
Om ca. 16:00 uur stappen we weer in de bus en we hopen dat u een gezellige middag
heeft gehad.

Tijden / Inbegrepen / Opties
ca. 09:15 uur
Vertrek
Thuiskomst
ca. 16:30 uur
bus, koffie/thee met cake,
rondleiding, lunch,
Inclusief
folklore middag.

Doelewoud 3, 1474 JB Oosthuizen
Telefoon: 0299 – 402627
Noodnummer : 06 – 51593344

€ 53,00 p.p.

Web. www.rijnders-reizen.nl
Mail. info@rijnders-reizen.nl
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Dagtocht 18
Rondje IJsselmeer
Het IJsselmeer ontstond door het afsluiten van een deel van de Zuiderzee. De
Afsluitdijk werd voltooid op 28 mei 1932 en de officiële naamsverandering vond
plaats op 20 september 1932. Het meer werd genoemd naar de rivier de IJssel, die
erin uitmondt.

Vandaag rijden we het gehele IJsselmeer rond. Eerst de Afsluitdijk over. Al snel
rijden we naar het Gaasterlands bos waar we toevallig een boerin tegenkomen die
een lift nodig heeft naar Hindeloopen. Onderweg vertelt ze over de omgeving.
Aangekomen in Hindeloopen stapt de boerin uit en gaan wij genieten van een warme
lunch, een echte Friese boerenmaaltijd met soep, stoofschotel en dessert. Aansluitend
krijgen we een show van Hindeloopen klederdracht.
Tevens, als er nog tijd over is, kunnen we het plaatsje zelf even op eigen gelegenheid
bekijken, zoals de rommelboerderij. U proeft de sfeer van het vroegere boerenleven.
Rond 15.45 uur rijden weer via Lemmer, Emmeloord naar Lelystad om de tweede
dijk van de dag over te rijden: de dijk Lelystad – Enkhuizen.
U kunt u deze dag nog uitbreiden met een diner op de terugweg, informatie hierover
kunt u ons vragen.
Tijden / Inbegrepen / Opties
Vertrek
ca. 10.00 uur
Thuiskomst
ca. 18.00 uur
bus, gids, warme lunch
Inclusief
Optie
diner

Doelewoud 3, 1474 JB Oosthuizen
Telefoon: 0299 – 402627
Noodnummer : 06 – 51593344

€ 52,50 p.p.

Web. www.rijnders-reizen.nl
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Dagtocht 19
’t Veluws Zandsculpturenfestijn
(open van 10 april t/m 31 oktober 2020) thema: 75 jaar bevrijding
Vandaag vertrekken we per touringcar richting Garderen. Onderweg stoppen we
eerst op een schitterende plek aan het Veluwe meer.
Met uitzicht op het Veluwemeer kunnen we genieten van een luxe broodmaaltijd.

Als we rustig onze buikjes hebben gevuld wordt het tijd om het echte werk met zand
te gaan zien. De zandsculpturen!!!
We rijden door naar Garderen waar jaarlijks het festijn plaatsvindt.
U krijgt voldoende tijd om hiervan te genieten. Tevens kunt u een bezoek brengen
aan de beeldentuin en het showroomdorp.

Tijden / Inbegrepen / Opties
Vertrek
ca. 10.00 uur
Thuiskomst
ca. 17.00 uur
bus, luxe broodmaaltijd met
Inclusief
soep of kroket, entree
Optie

Doelewoud 3, 1474 JB Oosthuizen
Telefoon: 0299 – 402627
Noodnummer : 06 – 51593344

€ 46,50 p.p.

Web. www.rijnders-reizen.nl
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Dagtocht 20
Giethoorn
Vandaag vertrekken we naar Giethoorn, ook wel bekend als Hollands Venetië. Het
schitterende dorp telt 2620 inwoners en is bekend door zijn bruggetjes, waterwegen
en punters.

Als we aankomen met de touringcar gaan we eerst genieten van een kopje koffie/thee
en cake.
Aansluitend gaat u genieten van een 2 uur durende rondvaart door het prachtige
gebied. Het weer kunnen we natuurlijk niet bepalen maar u zult te allen tijden
genieten van een mooie omgeving.
Daarna wordt het tijd om voor de inwendige mens te zorgen, er staat een heerlijke
koffietafel met kroket voor u klaar.

Tijden / Inbegrepen / Opties
Vertrek
ca. 09.30 uur
ca. 17.00 uur
Thuiskomst
bus, koffe en cake, rondvaart,
Inclusief
koffietafel met kroket.
Optie

Doelewoud 3, 1474 JB Oosthuizen
Telefoon: 0299 – 402627
Noodnummer : 06 – 51593344

€ 49,75 p.p.

Web. www.rijnders-reizen.nl
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Dagtocht 21

Kastelentocht.
Deze dagtocht staat in het teken van kastelen. Wij rijden u eerst naar Scherpenzeel.
In Partycentrum Boschzicht worden we ontvangen voor een heerlijk kopje koffie met
gesorteerd gebak.

Vervolgens rijden we met gids richting Woudenberg en via Maarsbergen en Doorn
naar Langbroek. In deze omgeving staan diverse kastelen en boerderijen met hun
mooi geverfde luiken.
Ook gaat deze route door mooie bossen.
Na dit prachtig stukje Nederland gezien te hebben staat er een 3-gangenlunch klaar:
groentesoep / warme rollade, gebakken aardappelen, friet en diverse groenten /
vanille-ijs met slagroom)
Na ons buikje gevuld te hebben rijden we via een mooie route naar huis.

Tijden / Inbegrepen / Opties
Vertrek
ca. 08.30 uur
Thuiskomst
ca. 16.00 uur
bus, koffie met gebak, gids,
Inclusief
warme 3-gangenlunch
Optie

Doelewoud 3, 1474 JB Oosthuizen
Telefoon: 0299 – 402627
Noodnummer : 06 – 51593344

€ 46,00 p.p.
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Dagtocht 22

Urk
Urk was vroeger een eiland en alleen bereikbaar per veerdienst. Wij brengen u terug
in de tijd en gaan met deze veerdienst een rondvaart maken. Urk is van oudsher een
hechte gemeenschap met als belangrijkste bron van inkomsten de visserij. De
schipper laat u veel mooie plekjes rondom Urk zien en vertelt daarbij leuke verhalen.
Ook varen we langs het grootste windmolenpark van het IJsselmeer.
Tijdens de vaart kunt u heerlijk genieten van een plate met salade, frites, saus en vers
gebakken kibbeling.

Omdat Urk ook bekend is van zijn mooie klederdracht vertelt de klederdrachtgroep
ook hier nog uitgebreid over. Tevens laten ze dit natuurlijk uitgebreid zien.

Tijden / Inbegrepen / Opties
Vertrek
ca. 10:00 uur
ca. 16.00 uur
Thuiskomst
bus, 2 uur rondvaart,
Inclusief
lunch, klederdrachtshow.
Optie

Doelewoud 3, 1474 JB Oosthuizen
Telefoon: 0299 – 402627
Noodnummer : 06 – 51593344

€ 44,50 p.p.
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Dagtocht 23
Ambachtelijke Tingieterij
Vandaag maakt het niet uit of het slecht weer is: we gaan op bezoek bij het
ambachtelijke familiebedrijf Flevotin. Zij vertelt de historie van het tin en het echte
familieberdrijf .
Na een niet al te lange rit worden we bij aankomst ontvangen met koffie / thee en
cake.
Daarna krijgen we een rondleiding door het atelier met uitleg en demonstraties.
Mocht u nou echt iets moois vinden dan hebben ze ook nog een winkeltje.

Flevotin biedt u een lunch aan bestaande uit diverse belegde broodjes en onbeperkt
koffie/thee/melk/jus d’orange.
Als afsluiter krijgt u een klein presentje.

Tijden / Inbegrepen / Opties
Vertrek
ca. 10:00 uur
Thuiskomst
ca. 15:00 uur
Bus, entree, koffie/thee met
Inclusief
cake en lunch.
Optie
kroket € 3,- p.p.

Doelewoud 3, 1474 JB Oosthuizen
Telefoon: 0299 – 402627
Noodnummer : 06 – 51593344

€ 44,50 p.p.
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Dagtocht 24
Lekker Breien
Wie kent het nou niet, gebreide sokken/truien / mutsen / etc.
In Beneden-Leeuwen is Mien Bronmans in 1939 begonnen met breien als hobby. Dit
liep later uit tot een echt bedrijf met de eerste breimachines.

We laten u hier kennismaken met de geschiedenis van de breimachine en alle
mogelijkheden van de techniek van tegenwoordig in een uiterst interessante
rondleiding door de fabriek.
Enkele personen uit de groep mogen samen met de dames van de breierij de
modeshow verzorgen, dus dat is erg leuk voor iedereen.
Aansluitend is er ook nog gelegenheid om in de showroom rond te kijken. Hier
hangen natuurlijk de nieuwste modellen en kleuren van dit moment voor scherpe
fabrieksprijzen!!!!!
Op deze dag word de innerlijke mens verzorgd met een heerlijk lunchpakket.

Tijden / Inbegrepen / Opties
Vertrek
ca. 10:00 uur
Thuiskomst
ca. 16:00 uur
bus, entree, koffie/thee met
Inclusief
slagroomgebak en lunchpakket
Optie

Doelewoud 3, 1474 JB Oosthuizen
Telefoon: 0299 – 402627
Noodnummer : 06 – 51593344

€ 37,00 p.p.

Web. www.rijnders-reizen.nl
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25 Kijkje in het leven van kunstschilder en illustrator Marius van Dokkum !
Heb je de schilderijen van Marius van Dokkum wel eens gezien ? Heel veel mensen kennen ze wel en
vinden ze supergrappig of zijn er meteen weg van ! Veel mensen zijn benieuwd naar het verhaal en
de man achter de schilderijen. Ook bekend van Opa Jan uit de kinderboekenreeks, dit huisje
bouwden ze ook daar ter plaatse na.
Omdat Marius zelf altijd druk is met schilderen kan hij zelf geen groepen ontvangen, maar zijn zus
Annet wel !! En dat doet ze echt heel erg leuk, ze hebben het hele pand erop ingericht met een
mooie ontvangstruimte en een filmzaal.

Bij aankomst Expo De Mantel te Andijk worden we door Annet welkom geheten en krijgen we als
eerst koffie met gebak. Daarna verteld ze vol enthousiasme over haar broer Marius van Dokkum en
zijn werk. (tussendoor tweede kop koffie met bonbon)
De schilderijen van Marius van Dokkum (1957) bestaan uit portretten, stillevens en vrije
onderwerpen. In zijn vrije onderwerpen komen meestal eenvoudige mensen voor in hun eigen
leefomgeving. Mensen die ondanks hun eigenaardigheden toch sympathiek overkomen.
Marius van Dokkums werk wordt gekenmerkt door de vele details, er is zoveel op te zien. Vaak
hebben zijn schilderijen iets humoristisch. Van Dokkum is van mening dat humor het werk
toegankelijker kan maken.
Na van dit te hebben genoten rijden we iets verder met de bus naar Robacher’s Watermolen om een
heerlijke lunch te nuttigen. Dit is tevens een sfeervolle locatie met veel hout, riet, groen ….en het
echte Anton Pieck gevoel.
Na de lunch rijden we weer met een vol en tevreden gevoel naar huis.
09:00 vertrek
16:00 thuis

€ 49,00 p.p.
Doelewoud 3, 1474 JB Oosthuizen
Telefoon: 0299 – 402627
Noodnummer : 06 – 51593344
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26 Holland Experience
Vandaag gaan we niet al te ver weg, maar wat toch bekend is bij velen mensen over de gehele
wereld. We rijden richting Volendam en aan de rand hiervan ligt De Simonehoeve.
Bij aanvang word u aangekleed tot echte Volendammer. Ieder krijgt een Volendams kostuum aan en
indien u wenst ook klompen. Gehuld in deze kledij worden de rondleiding en kaasproeverij in de
boerderij een onvergetelijke ervaring!
Deze belevenis wordt ook door een fotograaf vereeuwigd. Ieder krijgt een afdruk van (15x23 cm) de
groepsfoto mee naar huis.

Frau Antje, het meisje,
dat in Duitsland de
Nederlandse kaas
promoot, draagt een
afgeleide van de
Volendamse dracht.
Ook veel toeristen
komen naar Volendam
vanwege de
klederdracht. De
dracht is bekend geworden dankzij de schilders die Na of voor deze rondleiding, afhankelijk van de
dagindeling rond 1900 in Volendam neerstreken. Hille Butter was een van de vrouwen die begin 20e
eeuw vaak in deze dracht door kunstenaars werd vastgelegd. Kenmerkend is vooral de Volendammer
hul die op het hoofd wordt gedragen, en de bloedkoralen kettingen, bestaande uit drie rijen dikke
bloedkoraal, met een rechthoekig gouden slot, waarop vaak een scheepje of iets dergelijks is
afgebeeld. De foto in Volendamse Klederdracht is een van de grootste toeristische attracties van
Volendam.
Na of voor deze rondleiding, afhankelijk van de dagindeling gaat u ook nog genieten van een
overheerlijke lunch. Natuurlijk zitten hier enkele vissoorten bij, dit slaan de Volendammers niet over
want het is immers gezond.

10:30 vertrek
16:00 thuis
Al onze bussen zijn rolstoel toegankelijk, zelf de 90 persoons dubbeldekker.

€ 42,50 p.p.
Doelewoud 3, 1474 JB Oosthuizen
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Noodnummer : 06 – 51593344
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27 Jungle ervaring
Wilt u eens een Jungle ervaring, dan kan dat vandaag met Rijnders Reizen. Met onze touringcar
reizen we af naar Almere Jungle. Almere en het Staatsbosbeheer hebben een terrein ontwikkeld tot
het stadslandgoed. Als onderdeel van( Nieuwland werk taal en zorg )bieden zij dagbesteding en
re-integratie aan mensen met een fysieke, psychische en/of verstandelijke beperking. Alle
werkzaamheden in de Jungle worden zoveel mogelijk gedaan door deelnemers en bijgestaan door
professionele begeleiders.
In Almere Jungle leven vogels, zoogdieren, vissen, reptielen, insecten en ongewervelde dieren.
Voorheen hielden zij enkel opvang dieren maar zij breiden steeds verder uit naar meer exotische
dieren. De dieren krijgen hier een natuurlijk verblijf, voldoende verrijking, de juiste voeding en
soortgenoten. Mede dankzij uw bezoek aan Almere Jungle kunnen zij de dieren een goed thuis geven
en dagbesteding bieden aan een grote groep mensen!
Bent u ook erg geïnteresseerd in bijzonder planten, dan bent u ook hier aan het juiste adres. In de
Botanische tuin Almere Jungle zijn een grote hoeveelheid planten te bewonderen. Zelfs de
reuzenwaterlelie, de afgelopen 2 jaar is de collectie planten flink toegenomen. De hoofdcollectie
bestaat uit de volgende soorten: Digitalis / Buddleja / Macaronesische flora / Boomvarens (Dicksonia,
Cyathea)

Bij aankomst gaan we eerst aan de koffie met vers huisgemaakte gebak. Dan zult u gaan genieten van een
rondleiding door de Jungle met een dierverzorger. Na al deze indrukken en ervaringen in de Jungle krijgt u
weer trek en staat er een koffietafel (broodmaaltijd met kroket en 1 bolletje ijs ) voor u klaar.
De gehele dag is zeer rolstoelvriendelijk en weersonafhankelijk, de jungle is overdekt.

10:00 vertrek
16:00 thuis

€ 51,- p.p.
Doelewoud 3, 1474 JB Oosthuizen
Telefoon: 0299 – 402627
Noodnummer : 06 – 51593344
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28 Tulpenroute Flevoland

10 april t/m 5 mei 2020

Nederland is beroemd om zijn gecultiveerde tulpen en is een van de belangrijkste exportlanden van
tulpen en tulpenbollen. Traditioneel wordt in de lente in de Keukenhof in Lisse een expositie
gemaakt van miljoenen tulpen, die vooral door toeristen wordt bezocht.
Wilt u weer eens wat anders en niet overlopen worden door toeristen, dan blijft u lekker in de bus
van Rijnders Reizen zitten en wij rijden u langs de tulpenvelden in het uitgestrekte Flevoland.
Flevoland is een uitgestrekt landschap. De schitterende tulpenvelden bevinden zich niet altijd langs
de wegen en ook niet op elke kilometer. Soms ziet u 3 á 4 km geen tulpen, maar geniet dan van alle
andere gewassen en ingezaaide velden. Wel rijden wij over landwegen en kunnen de bus op
bepaalde plaatsen naast de velden zetten. Dit zijn de mooie momenten voor de foto’s en te
genieten.
Onze chauffeur rijdt één van de uitgezette routes, zodra we Flevoland binnen komen begint het al
meteen. In de route hebben wij een schitterende plek aan het Veluwemeer gevonden waar we het
innerlijke kunnen verwennen met een uitgebreide lunch.
Na de lunch kunt u nog even lekker uitbuiken en verder genieten van de velden en het landschap.

10:00 vertrek
16:00 thuis

€ 36,- p.p.
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Rolstoeltouringcars:
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