Rondvaart met fluisterboot, bezoek klompenmaker en rondrit door het land
van Heusden en Altena.
Deze dagtocht is helaas niet toegankelijk voor rolstoelen.
9.45 uur aankomst in Terheijden voor 2 x koffie met gesorteerd gebak.
Om 11.00 uur inschepen op de fluisterboot, in haven de Vissershang. De fluisterboot is een
authentieke rietaak, voorzien van een door zonne-energie aangedreven geruisloze elektromotor, met
een diepgang van slechts 35 cm. Hiermee gaan we een tocht van anderhalf uur maken door kleine
kreken en geulen en genieten van de geuren en geluiden van de prachtige natuur in het Nationaal
Park de Biesbosch.
De boot biedt plaats aan zestig personen. Met een grotere groep is deze tocht ook mogelijk, dan
worden de mensen verdeeld over meerdere boten.
Om 13.00 uur staat er een koffietafel voor u klaar bij de klompenmaker in Dussen. Hierna kunt u
nader kennismaken met het oude ambacht van het klompen maken door middel van een rondleiding
en demonstraties. Met veel humor en anekdotes is het absoluut geen saaie demonstratie!
Rond 16.00 uur stappen weer in de bus en gaan we met een gids in de bus een rondrit maken door
het land van Heusden en Altena. Dit mooie gebied ligt ingeklemd tussen de afgedamde Maas, de
Bergse Maas, de Merwede en de Biesbosch. We komen langs monumentale huizen, molens en
gemalen, kasteel Dussen en leuke dijkdorpjes. Uw gids zal met leuke anekdotes over dit gebied
vertellen. Nadat we de gids hebben afgezet rijden we naar Terheijden, waar om 17.30 uur voor u een
heerlijk driegangen diner klaar staat.
Vertrek +- 08.30 uur en retour +- 20.00 uur.
Prijzen per persoon:

Inbegrepen:

30-35 personen Euro 65,00
36-40 personen Euro 63,00
41-45 personen Euro 62,00
46-62 personen Euro 61,00

Boottocht, 2 x koffie met gebak,
koffietafel, demonstratie klompen maken
rondrit met gids, diner, touringcar & BTW

Meer of minder personen op aanvraag.

Nederlands Leder & Schoenen Museum en een bezoek aan edelherten- of
struisvogelboerderij
10.00 uur aankomst in Terheijden voor 2 x koffie met gesorteerd gebak.
Daarna vertrekt u naar het Leder & Schoenen Museum in Waalwijk. Het museum is in 1954 uit
particulier initiatief ontstaan. De in de loop van de tijd bijeengebrachte collectie behoort tot de
grootste in de wereld. Bijzondere schoenen, handgereedschappen en goudleer. Machines, zadels en
hamen. Dat en nog veel meer vindt u in dit museum. Bekijk een leerlooierij uit 1870, een
schoenwinkel uit 1950 en een schoenfabriekje uit 1930. Audiovisuele presentaties tonen u de
geschiedenis van de lederindustrie en alle wetenswaardigheden over lederbewerking. U krijgt een
rondleiding en demonstratie door gidsen die vaak hun leven lang in de schoen- en /of leerindustrie
werkzaam zijn geweest.
Om 13.00 uur staat hier een broodlunch klaar voor u.
Na de lunch brengen we een bezoek aan de edelhertenboerderij “De Zonhoeve” of de
struisvogelfarm van de Staak (keuze bij reserveren doorgeven). Bij de edelherten wordt tijdens een
dia-reportage uitleg gegeven over hoe de edelherten op het bedrijf gehouden worden en over de
edelherten in het algemeen. Na dit alles gaat u naar de weilanden met daarin de edelherten.
Bij de struisvogelfarm gaat u een film bekijken met informatie over deze grootste landvogel ter
wereld. Daarna geeft de gastheer uitleg over de producten. Natuurlijk is er ook gelegenheid om de
beesten van dichtbij te bekijken en u kunt zelfs de struisvogel uit uw hand laten eten.
Bij beide bedrijven krijgt u koffie met iets lekkers erbij en heeft u na afloop gelegenheid iets te kopen
in de boerderijwinkel.
Om 17.15 uur bent u weer terug in Terheijden voor een driegangendiner.
Vertrek +- 09.00 uur en retour +- 20.00 uur.

Prijzen per persoon:

Inbegrepen:

30-35 personen Euro 65,00
36-40 personen Euro 63,00
41-45 personen Euro 60,00
46-62 personen Euro 59,00

Dagtocht, 2 x koffie met gebak,
schoenmuseum met demonstratie
en lunch, bezoek herten of struisvogels
diner, touringcar & BTW

Meer of minder personen op aanvraag.
Indien u gebruikt wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75 euro.

Dagtocht Dordrecht met rondvaart of bezoek aan de ark van Noach
10.00 uur aankomst in Terheijden voor 2 x koffie met koffiebroodje.
10.45 uur vertrek met gids op de bus naar Dordrecht de oudste stad van Holland. De historische
binnenstad ligt verscholen tussen machtige rivieren. In de ruim 1000 monumenten die Dordrecht
telt, is het rijke verleden goed terug te vinden, vooral in het historisch havengebied. We maken met
de gids een stadswandeling. Ook krijgt u vrije tijd om op eigen gelegenheid de lunch te gebruiken en
even te winkelen in de enorme diversiteit aan winkels die Dordrecht biedt.
Rond 14.00 uur rondvaart Dordrecht met rederij De Halve Maen.

Of beleef het eeuwenoude verhaal van Noach op ware grootte in de Ark van Noach in Dordrecht.
U krijgt een indruk hoe het schip eruit heeft gezien en u ontdekt hoe Noach en zijn gezin geleefd
moeten hebben. Op circa 20.000 m2 ziet u presentaties over de geschiedenis van Noach en krijgt u
wetenschappelijke achtergrondinformatie. Tijdens uw bezoek zult u verschillende levende dieren
tegen komen, zoals konijnen, geiten en wallaby’s, maar ook levensgrote polyester replica’s.
Tussen 16.30 en 17.00 uur vertrekken we weer naar Terheijden voor een lekker driegangendiner.
Vertrek +- 09.00 uur en retour +- 20.00 uur.

Prijzen per persoon:

Inbegrepen:

30-35 personen Euro 58,00
36-40 personen Euro 56,00
41-45 personen Euro 53,00
46-62 personen Euro 51,00

Dagtocht, 2 x koffie met koffiebroodje,
gids, rondvaart of ark van Noach
diner, touringcar & BTW

Meer of minder personen op aanvraag.
Indien u gebruikt wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75 euro.

Speelgoed en chocolade
Wie houdt er niet van?
Om 10.00 uur wordt u ontvangen in het speelgoedmuseum met 2 x koffie met appelgebak.
Daarna kunt u rustig in het museum gaan rondkijken. Een medewerker van het museum zal
rondlopen om uitleg te geven over de verschillende verzamelingen. Het museum zit in een
schoolgebouw van meer dan 100 jaar oud en heeft een supergrote verzameling van vele soorten
speelgoed en een verzameling carnavalsattributen, die specifiek bij het Kaaiendonkse (Oosterhoutse)
carnavalsfeest horen. Na ongeveer anderhalf uur vertrekt u naar Terheijden voor een
driegangenmenu.
Wanneer u weer voldaan van tafel komt, vertrekken we naar Ridderkerk naar Van Noppen
chocolade, waar u een demonstratie krijgt.
Cacaobonen zijn belangrijke ingrediënten bij het vervaardigen van chocolade. Maar hoe verloopt het
productieproces eigenlijk, van “boon tot bonbon”? Hoe wordt chocolade gemaakt en verwerkt? U
ziet het in een film en hoort de toelichting van de meester-patissier, terwijl hij zijn ambacht toont
tijdens het maken van vorm- en mouleerbonbons en uiteenlopende chocoladefiguren.
Hierna vertrekken we naar Rotterdam, stad met 176 verschillende nationaliteiten en keukens en
daardoor een uniek diverse foodcultuur. Deze verschillende smaken van Rotterdam vind je in de
eerste overdekte markthal van Nederland, midden in de stad, elke dag van de week open. Het
boogvormige gebouw is een kunstwerk op zich. Hier heeft u tot 17.45 uur vrije tijd om te genieten
van alle geuren, kleuren en smaken en kunt u in een van de vele foodbarretjes en restaurants op
eigen gelegenheid iets nuttigen. De middag wordt begeleid door een gids.
Vertrek +- 09.00 uur en retour +- 19.00 uur.

Prijzen per persoon:

Inbegrepen:

30-35 personen Euro 54,00
36-40 personen Euro 51,00
41-45 personen Euro 48,00
46-62 personen Euro 46,00

2 x koffie met appelgebak,
speelgoedmuseum, gids
driegangenmenu, chocoladedemonstratie
bezoek markthal, touringcar & BTW

Meer of minder personen op aanvraag.
Indien u gebruikt wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75 euro.

Aardbeien, rondrit Breda en rondvaart met fluisterboot in Biesbosch
9.30 uur aankomst op het Aardbeienterras in Rijsbergen waar u ontvangen wordt met 2x koffie/thee
met aardbeienvlaai.
U krijgt een rondleiding door de teler met uitleg over de aardbeienteelt. Van planten tot plukken.
Ontdek de wereld der zomerkoninkjes met zijn dikwijls verrassende feiten en weetjes! In de
maanden mei tot en met oktober is de kwekerij op zijn mooist.
Om 11.00 uur gaan we een rondrit met gids maken voor de Baronie van Breda. Statige bossen,
aangelegd door 16de –eeuwse baronnen, met lange lanen, heide, vennetjes en beken en een lange
geschiedenis van prinsen, stropers en smokkelaars. Ook rijden we naar het centrum van Breda met
haar historische binnenstad met het Spanjaardsgat. Zowel vanwege zijn historische stadsschoon als
om zijn fraaie, bosrijke omgeving wordt Breda in zijn volkslied ook wel de Parel van het Zuiden
genoemd.
Om 13.00 uur staat er een driegangenmenu voor u klaar in Terheijden.
Hierna vertrekken we naar Hank waar we om 15.00 uur inschepen op de fluisterboot, in haven De
Vissershang. De fluisterboot is een authentieke rietaak, voorzien van een door zonne-energie
aangedreven geruisloze elektromotor, met een diepgang van slechts 35 cm. Hiermee gaan we een
tocht van anderhalf uur maken met een gids aan boord van Staatsbosbeheer. Die zal ons leiden door
kleine kreken en geulen en ons alles vertellen over de prachtige natuur en het Nationaal Park de
Biesbosch. De boot biedt plaats aan zestig personen. Met een grotere groep is deze tocht ook
mogelijk; dan worden de mensen verdeeld over meerdere boten.
Om 17.30 uur krijgt u in Terheijden een bord met heerlijk warm gehaktbrood/fricandeau met warme
krieken/kersen geserveerd.
Vertrek +- 08.30 uur en retour +- 20.00 uur.

Prijzen per persoon:

Inbegrepen:

30-35 personen Euro 64,00
36-40 personen Euro 62,00
41-45 personen Euro 59,00
46-62 personen Euro 57,00

Dagtocht, 2 x koffie met aardbeienvlaai,
rondleiding, rondrit met gids Breda, diner
rondvaart fluisterboot met gids, warm
gehaktbrood met kersen, touringcar & BTW

Meer of minder personen op aanvraag.
Indien u gebruikt wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75 euro.

Hortensia kwekerij Inrana en Smederijmuseum
De Hortensia kwekerij is gelegen in een mooie natuurlijk bosrijke streek, in de omgeving van Breda.
Om 9.45 uur staat de koffie met appelflap voor u klaar in de gezellige ontvangstruimte. Daarna krijgt
u een rondleiding op de snijhortensia kwekerij, waar meer dan 40.000 hortensia’s in vele kleuren en
soorten te bewonderen zijn. Vervolgens wordt er een demonstratie gegeven, hoe een boeket of
krans van hortensia’s of een hortensiataart wordt gemaakt. De bloemstukken die gemaakt zijn,
worden onder het gezelschap verloot.
Om 12.15 uur vertrekt u naar Terheijden waar u om 13.00 uur een driegangenmenu aangeboden
krijgt.
Om 14.15 uur stapt u weer in de bus en gaat u naar Het Land van Strijen. U bezoekt het
Smederijmuseum ‘Het Land van Strijen’ waar de smid een demonstratie geeft; de ouderwetse
smidswoning is nog authentiek ingericht. Ook bezoekt u de tegenover gelegen Grote of SintLambertuskerk met zijn prachtige orgel. Hier zijn o.a. Een opengewerkt torenuurwerk te zien en
zestien mooie gebrandschilderde ramen.
Daarna rijden we met een gids in de bus door het prachtige ‘Land van Strijen’ en volgen we een deel
van de Watersnoodroute 1953. Een boeiende excursie langs prachtige vergezichten,
natuurgebieden, het traject van de hogesnelheidstrein, de tragische watersnoodrampplaatsen en
Het Hollandsch Diep.
Nadat we de gids hebben afgezet komen we om 18.30 uur weer aan in Terheijden voor een
koffietafel.
Vertrek +- 08.30 uur en retour +- 21.00 uur.

Prijzen per persoon:

Inbegrepen:

30-35 personen Euro 61,00
36-40 personen Euro 59,00
41-45 personen Euro 56,00
46-62 personen Euro 54,00

Dagtocht, 2 x koffie met appelflap,
excursie Inrana, driegangen menu,
rondleiding smederij en kerk, rondrit
met gids, koffietafel, touringcar & BTW

Meer of minder personen op aanvraag.
Indien u gebruikt wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75 euro.

Edelherten en zandduinen met Duinexpres
10.00 uur aankomst in Edelhertenboerderij ‘de Zonhoeve’. Hier wordt u ontvangen met 2x koffie met
koek.
Daarna wordt tijdens een dia-reportage deskundige uitleg gegeven over hoe de edelherten op het
bedrijf gehouden worden en over de edelherten in het algemeen. Na dit alles gaan we naar de
weilanden met daarin de edelherten. Er is ook gelegenheid om rond te kijken in het winkeltje,
souvenirs en vlees te kopen en hertenvlees te proeven.
12.45 uur aankomst in Terheijden voor een koffietafel.
U vertrekt daarna naar het plaatsje de Moer, waar u om 14.30 uur met de Duinexpres een tocht naar
nationaal park De Loonse en Drunense Duinen gaat maken. Dit park is in 2004 uitgeroepen tot de
mooiste plek van Brabant. Het stuifzandgebied is een van de grootse in Europa. De Duinexpres is een
comfortabele wegtrein met verwarmde wagons. Speciaal aan deze trein is, dat u hiermee op plaatsen
in de natuurlijke omgeving kunt komen, waar u normaal niet of zeer moeilijk met de bus kunt komen.
Via de intercom wordt uitgebreid over de omgeving verteld. De duinexpres biedt plaats aan 52
personen in twee wagons, die door hun lage instap en comfortabele stoelen uitermate geschikt zijn
voor mindervaliden en ouderen.
Halverwege de tocht is er een tussenstop, tijdens welke een consumptie genuttigd kan worden (niet
in prijs inbegrepen). Nadat de duinexpres weer in De Moer is aangekomen rijdt u met de bus terug
naar Terheijden waar om 17.30 uur een driegangen diner geserveerd wordt.
Vertrek +- 09.00 uur en retour +- 20.00 uur.

Maximaal 52 personen.

Prijzen per persoon:

Inbegrepen:

30-35 personen Euro 64,00
36-40 personen Euro 62,00
41-45 personen Euro 59,00
46-52 personen Euro 57,00

Dagtocht, 2 x koffie met koek, excursie
edelherten, koffietafel, rondrit met de
Duinexpres, driegangenmenu,
touringcar & BTW

Meer of minder personen op aanvraag.
Indien u gebruikt wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75 euro.

Brabants Museum oud Oosterhout en rondvaart in de Biesbosch
Omgeven door eeuwenoude kastanje- en eikenbomen ligt het Brabants museum oud Oosterhout.
Hier wordt u om 10.00 uur ontvangen met koffie en een gevulde koek.
Het museum geeft een goed beeld van het leven en werken in een typisch Brabants stadje rond
1900. In het buitenmuseum is het oude centrum van het stadje Oosterhout uit de jaren 1900
nagebouwd in miniaturen op schaal 1:20.
In het binnenmuseum wordt aandacht geschonken aan hoe men vroeger woonde, naar school ging
en werkte. U vindt er ook een zetterij en drukkerij; alles werd tot ver in de 20e eeuw met de hand
gezet, letter voor letter.
In de oude Vlaamse schuur vindt u allerlei oude ambachten. Zo is er een afdeling houtbewerking,
klompenmakerij en smederij. Ook is er een echt oud Hollands snoepwinkeltje waar u nog oud
Hollandse snoep kunt kopen. U wordt in het museum rondgeleid door de enthousiaste vrijwilligers.
Om 12.15 uur komt u in Terheijden aan voor een heerlijk driegangen menu.
Daarna vertrekt u naar Drimmelen voor een twee uur durende rondvaart door de Biesbosch. Het
Nationaal Park de Biesbosch is een uitzonderlijk natuurgebied dat grote bekendheid en waardering
heeft gekregen o.a. voor zijn unieke landschap, brede en smalle kreken, spaarbekkens voor de
drinkwatervoorziening en natuurlijk de bevers.
De bevers komen sinds 1988 weer in de Biesbosch voor en zijn uitgezet door Staatsbosbeheer.
Volgens de laatste telling van Staatsbosbeheer leven er zo’n 100 bevers in de Biesbosch. De
eeuwenoude delta heeft door de aanleg van de Deltawerken z’n grote getijdenwerking verloren, toch
bedraagt het getijdenverschil nog steeds zo’n 40 cm. De Biesbosch behoort tot de grootste en
waardevolste natuurgebieden van ons land en mag zich dan ook Nationaal Park noemen.
Om 17.30 uur staat er een koffietafel in Terheijden voor u klaar.
Vertrek +- 09.00 uur en retour +- 20.00 uur.

Maximaal 120 personen.

Prijzen per persoon:

Inbegrepen:

30-35 personen Euro 62,00
36-40 personen Euro 60,00
41-45 personen Euro 57,00
46-62 personen Euro 55,00

Dagtocht,incl. entree museum, 1 keer
koffie met gevulde koek, drie gangenmenu,
rondvaart in Biesbosch, koffietafel
touringcar & BTW

Meer of minder personen op aanvraag.
Indien u gebruikt wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75 euro.

Kamelenboerderij en rondrit met bezoek aan de Basiliek in Oudenbosch en
Willemstad
10.00 uur aankomst in Berlicum, waar u een Kamelenmelkerij bezoekt. U wordt ontvangen met koffie
en cake; daarna krijgt u een presentatie over het leven van de kameel, zijn karakter en welzijn.
Daarnaast wordt iets verteld over het ontstaan van de kamelenmelkerij en de toekomst ervan. Na de
presentatie kunt u een kijkje nemen op het bedrijf. Natuurlijk wordt er ook kamelenmelk geproefd.
We vertrekken om 11.30 uur naar Terheijden, waar een driegangen menu of koffietafel met kroket
voor u klaarstaat.
Na de lunch gaat u met een gids op de bus een mooie rondrit maken door de westhoek van Brabant.
Als eerste rijden we naar Oudenbosch voor een bezoek aan De Basiliek, een kopie op schaal van de
Sint Pieter in Rome. Een plaatselijke gids vertelt u heel de geschiedenis van deze bijzondere kerk.
Wanneer iedereen weer in de bus zit, rijden we verder langs typische dijkdorpen naar de grootste
binnenvaartsluizen van Europa en naar de sfeervolle historische oranjestad aan het water:
Willemstad, in 1583 gebouwd in opdracht van Willem van Oranje als vesting tegen de Spaanse vijand.
Hier heeft u vrije tijd voor een wandeling, terrasje of kunt u het Mauritshuis bekijken.
Hierna rijden we via Dinteloord, fort Sabina naar Fijnaart, waar we het woonhuis, ouderlijk huis van
Frans Bauer passeren. Met een beetje geluk zien we Frans zelf ook even. Verder komen we langs de
grootste suikerfabriek van Europa en rijden we weer terug naar Terheijden waar om 17.30 uur voor u
een heerlijk driegangen menu of koffietafel met kroket klaar staat.
Vertrek +- 09.00 uur en retour +- 20.00 uur.

Prijzen per persoon:

Inbegrepen:

30-35 personen Euro 61,00
36-40 personen Euro 59,00
41-45 personen Euro 56,00
46-62 personen Euro 54,00

Dagtocht,incl. koffie met cake, excursie
kamelenboerderij, koffietafel met kroket,
gids, entree met gids in Basiliek, driegangen
menu, touringcar & BTW

Meer of minder personen op aanvraag.
Indien u gebruikt wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75 euro.

Struisvogels en reis door de Belgische Noorderkempen

Bij aankomst om 10.00 uur wordt u gastvrij ontvangen op de struisvogelfarm in Hulten, met koffie uit
een authentiek kopje en een witte eierkoek die van struisvogeleieren is gebakken.
Vervolgens kunt u een film bekijken met informatie over de grootste landvogel ter wereld.
Daarna geeft u gastheer uitleg over de producten. Natuurlijk is er ook gelegenheid om de struisvogels
van dichtbij te bekijken en u kunt zelfs de struisvogel uit uw hand laten eten.
Tot slot brengt u nog een bezoek aan de boerderijwinkel, waar u allerlei leuke struisvogelproducten
kunt kopen.
Om 12.45 uur staat er een koffietafel in Terheijden voor u klaar.
Om 14.00 uur vertrekken we met een gids op de bus en maken we een rondrit door de Belgische
Noorderkempen. We komen langs het bijzondere dorp Baarle-Nassau-Hertog, dat een bijzondere
status heeft: het is zowel Belgisch als Nederlands grondgebied. Uw gids zal u er alles over vertellen.
We rijden verder door een mooi landschap naar Turnhout, een van de oudste steden van België en
uitgeroepen tot de cultuurstad van Vlaanderen 2012. We bezoeken daar de fraaie Sint-Pieterskerk.
We zetten onze reis verder langs Vlaamse dorpjes als Merksplas met een van de oudste
gevangenissen van België, dan door de Kolonie en Hoogstraten richting Meersel-Dreef. In MeerselDreef stoppen we om een bezoek te brengen aan de Mariagrot en de tuinen van de paters. Bij de
paters kunt u wat gebruiken op het terras of in de tuin (voor eigen rekening). Na dit
bedevaartplaatsje vertrekken we naar Terheijden voor een heerlijk driegangendiner.
Vertrek +- 09.00 uur en retour +- 20.00 uur.

Prijzen per persoon:

Inbegrepen:

30-35 personen Euro 56,00
36-40 personen Euro 54,00
41-45 personen Euro 52,00
46-62 personen Euro 50,00

koffie met eierkoek, excursie
struisvogelfarm, koffietafel met kroket,
gids, driegangen menu, touringcar & BTW

Meer of minder personen op aanvraag.
Indien u gebruikt wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75 euro.

Dagtocht Rotterdam met rondvaart
10.00 uur aankomst in Terheijden met 2 keer koffie met koffiebroodje.
Daarna vertrekken we naar Rotterdam. Begeleid door een van onze gidsen maken we een rondrit
door deze moderne stad met een moderne architectuur. Rotterdam is een jonge, dynamische
wereldstad met een onstuimig kloppend hart. Een stad die zichzelf in hoog tempo blijft vernieuwen.
Bij elk bezoek is de toch al imposante skyline weer uitgebreid.
Rotterdam is een stad met 176 verschillende nationaliteiten en heeft daarmee een uniek diverse
foodcultuur. Al deze verschillende smaken van Rotterdam vindt u in de eerste overdekte
foodmarkthal van Nederland, midden in de stad, elke dag van de week open. Het boogvormig
gebouw is een kunstwerk op zich. Hier heeft u vrije tijd om te genieten van alle geuren, kleuren en
smaken.
Ook kunt u hier neerstrijken voor een drankje en hapje en op eigen gelegenheid uw lunch gebruiken.
Op dinsdag en zaterdag vindt ook de buitenmarkt plaats, de grootste markt van Nederland.
Om 14.30 uur schepen we in op de Spido voor een havenrondvaart. Middenin het drukke verkeer van
zee- en binnenvaartschepen beleeft u een bijzondere vaartocht door de grootste havens van Europa.
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.
75 minuten lang boeiend met heldere uitleg.
Rond vier uur komen we van de boot en rijden we terug naar Terheijden, waar om 17.00 uur een
driegangendiner voor u klaar staat.
Vertrek +- 09.00 uur en retour +- 20.00 uur.

Prijzen per persoon:

Inbegrepen:

30-35 personen Euro 55,00
36-40 personen Euro 53,00
41-45 personen Euro 51,00
46-62 personen Euro 49,00

koffie met koffiebroodje,
gids, rondvaart Spido, driegangenmenu
touringcar & BTW

Meer of minder personen op aanvraag.
Indien u gebruikt wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75 euro.

Bezoek kaasboerderij en Rotterdam met gids
10.00 uur aankomst in Terheijden met 2 keer koffie met koffiebroodje.
Daarna vertrekt u naar kaasboerderij ’t Bosch in Made. Na ontvangst gaan we eerst richting de
stallen, waar doorgaans met een robot de koeien gemolken worden. U gaat de dieren van kalfje
(soms nog maar een paar uur oud) tot de grote volwassen koeien bekijken. Tevens krijgt u uitleg over
de levensloop, de voeding en het gedrag van het jongvee en de melkkoeien. Hierna kunt u een
presentatie over kaasmaken bekijken, en kunt u een beker melk of karnemelk proeven.
Daarna gaan we naar de kaasmakerij, de pekelbaden en de kaaskelder. We beëindigen onze
rondleiding in de winkel , waar u verschillende boeren (kruiden) kaas kunt proeven. Natuurlijk is er
nadien ook mogelijkheid om een stukje kaas of andere zuivelproducten te kopen.
Na een driegangenmenu in Terheijden vertrekken we met u naar een van de grootste havensteden
van de wereld, Rotterdam. Begeleid door een van onze gidsen maken we een rondrit door deze
moderne stad. U ziet de moderne architectuur, vandaar dat Rotterdam ook wel het Manhattan aan
de Maas wordt genoemd.
In het centrum van Rotterdam krijgt u vrije tijd, zodat u even kunt winkelen of een terrasje pakken.
Als iedereen weer in de bus zit, gaan we verder en verlaten wij de stad via het beroemde Feyenoord
Stadion. Nadat we de gids in Terheijden hebben afgezet, gaan we weer huiswaarts.

Vertrek +- 09.00 uur en retour +- 19.00 uur.

Prijzen per persoon:
30-35 personen Euro
36-40 personen Euro
41-45 personen Euro
46-62 personen Euro

Inbegrepen:
51,00
48,00
44,00
42,00

koffie met koffiebroodje,
bezoek kaasboerderij, driegangenmenu
Rotterdam met begeleiding van gids
touringcar & BTW

Meer of minder personen op aanvraag.
Indien u gebruikt wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75 euro.

Bezoek Breda; Tuinen van Bouvigne en Historisch stadshart
Een sprankelende en historische stad in Noord-Brabant met een sfeervol stadshart, dat is Breda.
10.15 uur aankomst in Terheijden voor 2 keer koffie met koffiebroodje. Daarna vertrekt u met gids
naar kasteel Bouvigne ten Zuiden van Breda. Het landgoed dateert uit de vijftiende eeuw en bestaat
uit een sprookjesachtig kasteel omgeven door drie bijzondere tuinen en een boomgaard. De
prachtige tuinen bij het kasteel zijn het bezoeken meer dan waard. Geïnspireerd door de mode van
die tijd, vindt u op het landgoed tuinen uit Frankrijk, Engeland en Duitsland.
12.45 uur wordt u weer verwacht in Terheijden voor een driegangenmenu. Na de lunch gaat u met
onze gids op de bus een rondrit maken door het historisch centrum en de baronie van Breda. U zult
zien dat Breda de laatste jaren ontzettend veel veranderingen heeft ondergaan; daardoor is de
binnenstad nog mooier geworden dan hij al was. U wordt afgezet in het centrum van Breda. U krijgt
daar de mogelijkheid om te winkelen, een terrasje te pakken of een wandeling met onze gids te
maken door het historisch hart van Breda met de Grote Markt en Onze- Lieve-Vrouwekerk. Zeer
bijzonder is de Prinsenkapel in deze kerk met zijn bladgoud beklede plafond, waar de voorvaderen
van het Nederlands Koninklijk Huis begraven liggen.
Om 17.30 uur staat er in Terheijden voor u een koffietafel klaar, waarna u weer huiswaarts gaat.
De tuinen van Bouvigne zijn alleen te bezoeken op werkdagen.
Vertrek +- 09.00 uur en retour +- 20.00 uur.

Prijzen per persoon:

Inbegrepen:

30-35 personen Euro 59,00
36-40 personen Euro 56,00
41-45 personen Euro 51,00
46-62 personen Euro 49,00

koffie met koffiebroodje,
gids, bezoek tuinen van Bouvigne
driegangenmenu en koffietafel
touringcar & BTW

Meer of minder personen op aanvraag.
Indien u gebruikt wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75 euro.

Dagtocht Breda en trappistenbrouwerij “De Koningshoeve”
10.00 uur aankomst in Terheijden, waar 2 keer koffie met gebak voor u klaarstaat.
Om 10.45 uur neemt een gids u mee voor een rondrit met de bus door de Bourgondische stad Breda.
Een sprankelende en historische stad in Noord-Brabant met een sfeervol stadshart. U komt langs het
oude centrum (Spanjaarsgat), het Mastbosch en het kasteel Bouvigne. U heeft de mogelijkheid,
vooraf in overleg, vrije tijd in te lassen om bijvoorbeeld de prachtige tuinen van kasteel Bouvigne of
de binnenstad van Breda met de Grote Markt en de Onze-Lieve-Vrouwekerk te bezoeken. Zeer
bijzonder is de Prinsenkapel in de kerk met zijn met bladgoud beklede plafond, waar de voorvaderen
van het Nederlands Koninklijk Huis begraven liggen. Deze kerk is gratis te bezoeken.
Om 12.30 uur komt u weer aan in Terheijden waar een driegangenmenu voor u klaar staat.
Na de lunch vertrekt u naar de bekendste trappistenbrouwer van Nederland. Hier worden in
samenwerking met de monniken van abdij O.L.V. van Koningshoeven alle La Trappe bieren
ontwikkeld en gebrouwen. U krijgt een film te zien, gevolgd door een rondleiding, waarin verteld
wordt over bierbrouwerij De Koningshoeve, het trappistenklooster en de rijke historie hiervan.
Wereldwijd zijn er slechts tien trappistenbrouwerijen die het logo Authentic Trappist Product mogen
voeren. Zes hiervan komen uit België, twee uit Nederland, waarvan La Trappe de bekendste is.
Alleen als het bier binnen de muren van een trappistenklooster onder het toezicht en de
verantwoordelijkheid van de monniken gebrouwen wordt, mag het de naam “Trappistenbier”dragen.
Een deel van de opbrengst van de La Trappe bieren gaat naar de kloosters in Indonesië en Oeganda,
die vanuit Koningshoeven zijn voortgekomen. Na afloop van de rondleiding kunt u heerlijk
trappistenbier proeven of een andere consumptie naar keuze in “het proeflokaal”.
Om 17.00 uur einde.
Vertrek +- 09.00 uur en retour +- 18.00 uur.

Prijzen per persoon:

Inbegrepen:

30-35 personen Euro 53,00
36-40 personen Euro 50,00
41-45 personen Euro 48,00
46-62 personen Euro 46,00

koffie met gebak,
gids, driegangenmenu, rondleiding en trappistenbrouwerij
consumptie, touringcar & BTW

Meer of minder personen op aanvraag.
Indien u gebruikt wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75 euro.

Basiliek in Oudenbosch en beleef de kermis bij Soet en Vermaeck
Aankomst 9.30 uur in Terheijden. Na 2 keer koffie met gebak vertrekt u met een gids op de bus, naar
het Brabantse stadje Oudenbosch. Hier gaat u een bezoek brengen aan de beroemde basiliek, een
kopie op schaal van de Sint Pieter in Rome. Een plaatselijke gids vertelt u heel de geschiedenis van
deze bijzondere kerk. Een bezoek dat u nog lang zal bijblijven.
Hierna brengt onze gids u via een toeristische route terug naar Terheijden, waar om 12.15 uur een
koffietafel met kroket klaar staat.
Om 14.00 uur worden we ontvangen bij Soet & Vermaeck in Hilvarenbeek.
Op tafel staat popcorn, gebrande pinda’s en knabbeltjes. Hier beleef je op humoristische wijze de
kermis van 1920, met o.a. de kermisbioscoop, waarzegger, het Rad van Fortuin, Kop van Jut,
ballengooien en een heuse schiettent.
In de Pauze wordt iedereen verwend met poffertjes en een drankje (incl. wijntje of biertje). Als
bezoeker hoeft u niet te lopen, u kunt gewoon lekker blijven zitten. Er is uitleg door een “Boniseur”
in origineel kostuum aan de hand van het rad van fortuin. Daarmee worden bezoekers uitgeloot die
dingen mogen gaan doen op de kermis, zoals schieten in de schiettent, naar de waarzegger, of ballen
gooien. De rest van de groep mag aanmoedigen; een middag met lachen, gieren, brullen!
In de pauze kan er ook gedanst worden. Als afsluiting krijgt u koffie/thee en een Brusselse Wafel met
slagroom. Om 16.00 uur gaat u weer huiswaarts.
Vertrek +- 08.30 uur en retour +- 17.00 uur.

Prijzen per persoon:

Inbegrepen:

30-35 personen Euro 57,00
36-40 personen Euro 55,00
41-45 personen Euro 52,00
46-62 personen Euro 50,00

koffie met gebak,
gids, entree basiliek met gids, koffietafel
met kroket, kermismuseum Soet & Vermaeck
met consumptie, touringcar & BTW

Meer of minder personen op aanvraag.
Indien u gebruikt wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75 euro.

Geertruidenberg en rijtuigenmuseum
U wordt ontvangen rond 12.00 in Terheijden met een koffietafel met kroket.
Om 13.45 gaat u een tocht maken met de Hank-o-motief. Er kan gebruik worden gemaakt van een
tweetal overdekte locomotieven met een drietal wagons, die in totaal plaats bieden aan 75
personen. Ook is het mogelijk om, in overleg, een beperkt aantal rolstoelgebruikers mee te nemen.
U vertrekt vanuit Hollands oudste stad Geertruidenberg met zijn vestinggrachten, bolwerken en
ravelijnen. De stad heeft een prachtige historische kern een eeuwenoud marktplein met een rijke
variatie aan monumentale panden. Langs een mooie weg rijden we naar Raamsdonk en zijn hechte,
rustieke, agrarische kern met karakteristieke langstaartboerderijen. In deze landelijke omgeving vindt
u Landgoed “Het Broeck”. Hier wordt u afgezet door de hank-o-motief.
Binnen de poort van het landgoed is het rijtuigenmuseum “De Koetserij”gevestigd. Rijtuigen uit de
periode 1865-1910 worden in het museum tentoongesteld. Het landgoed bezit ook een prachtige
beeldentuin met kunstvormen in vele variaties. Daarnaast zijn er ook siertuinen met een getrouwe
kopie van koningstuin van paleis “Het Loo”. Geniet van het prachtige uitzicht en de mooie tuinen. In
het theehuis van het landgoed krijgt u een consumptie aangeboden.
Rond 16.30 uur gaan we met de bus terug voor het driegangendiner in Terheijden.
Vertrek +- 11.00 uur en retour +- 20.00 uur.

Prijzen per persoon:

Inbegrepen:

30-35 personen Euro 60,00
36-40 personen Euro 57,00
41-45 personen Euro 54,00
46-62 personen Euro 52,00

koffie met kroket,
hank-o-motief, entree rijtuigenmuseum
consumptie en driegangendiner,
touringcar & BTW

Meer of minder personen op aanvraag.
Indien u gebruikt wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75 euro.

Vestigingstocht van Heusden naar ‘s-Hertogenbosch
10.00 uur 2 keer koffie met koffiebroodje in Terheijden, daarna vertrekken we naar het oude
vestigingsstadje Heusden. Dit historische stadje is in zijn geheel een bezienswaardigheid. Het
stratenplan stamt nog uit de middeleeuwen. Hier heeft u een klein uur vrije tijd om het stadje te
bezichtigen.
Om 12.15 uur stapt u in Heusden aan boord van een rondvaartboot, die u in twee uur naar de
volgende vestingstad zal brengen; ’s-Hertogenbosch. Tijdens de vaartocht krijgt u een broodmaaltijd
aangeboden, die bestaat uit: twee belegde broodjes, krentenbrood, koffiebroodje, handfruit en 2
keer koffie, thee of melk.
Al varend passeren we Well, Bokhoven, Ammerzoden en gaan we over de Dieze naar het dorpje
Engelen. Daar gaan we de sluis in. U maakt het schutten van dichtbij mee. Om 14.30 uur meren we
aan in het centrum van ’s-Hertogenbosch. Hier krijgt u de gelegenheid om te winkelen, te wandelen
door het eeuwenoude centrum of een terrasje te pakken bij een van de gezellige kroegen.
Om 16.30 uur vertrekt de bus weer naar Terheijden, waar een heerlijk driegangendiner klaar staat.
Vertrek +- 09.00 uur en retour +- 20.00 uur.

Prijzen per persoon:
Minimaal 40 personen
41-45 personen Euro 69,00
46-62 personen Euro 67,00

Inbegrepen:
koffie met koffiekoek,
Rondvaart met broodmaaltijd
gids en driegangendiner,
touringcar & BTW

Meer of minder personen op aanvraag.
Indien u gebruikt wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75 euro.

Rondvaart door de Biesbosch, Basiliek in Oudenbosch en botanische tuin
Arboretum
9.45 uur aankomst in Drimmelen op de Zilvermeeuw voor een twee uur durende rondvaart door de
Biesbosch. Aan boord wordt u ontvangen met 1 keer koffie met appelflap. Het nationaal Park de
Biesbosch is een uitzonderlijk natuurgebied, dat grote bekendheid en waardering heeft gekregen o.a.
door zijn unieke landschap, brede en smalle kreken, spaarbekkens voor de drinkwatervoorziening en
natuurlijk de bevers.
Om 12.00 uur meert u aan in Drimmelen waarna we een koffietafel gaan gebruiken in Terheijden.
Om 13.30 uur vertrekt u met een deskundige gids naar het Brabantse stadje Oudenbosch. Hier gaat u
een bezoek brengen aan de beroemde basiliek, een kopie op schaal van de Sint Pieter in Rome. Een
plaatselijke gids vertelt u heel de geschiedenis van deze bijzondere kerk.
Tegenover de basiliek ligt een waar stukje paradijs. De botanische tuin Arboretum is een voormalige
kloostertuin, met een bijzondere collectie bomen en struiken. Deze worden volgens
wetenschappelijk protocol beheerd, gebruikelijk voor botanische tuinen wereldwijd. Deze tuin met
een oppervlakte van ruim 4 ha biedt u volop gelegenheid om in alle rust te wandelen en u te
verwonderen over de schoonheid en vormenrijkdom van de plantenwereld.
17.30 uur wordt u weer verwacht in Terheijden voor een driegangenmenu.
Vertrek +- 08.30 uur en retour +- 20.00 uur.

Prijzen per persoon:

Inbegrepen:

30-35 personen Euro 66,00
36-40 personen Euro 64,00
41-45 personen Euro 61,00
46-62 personen Euro 59,00

rondvaart, koffie met appelflap aan boord, koffietafel, gids, entree en
gids basiliek, entree botanische tuin driegangenmenu, touringcar & BTW

Meer of minder personen op aanvraag.
Indien u gebruikt wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75 euro.

Bezoek Kinderdijk en boottocht naar Rotterdam met rondrit
11.30 uur koffietafel in Terheijden.
Om 12.30 uur vertrekt u met gids op de bus naar Kinderdijk.
U bezoekt het beroemde 18e eeuwse Unesco Wereldgoed Kinderdijk. U bekijkt eerst een film over
Kinderdijk in het oude Wisboomgemaal. Hierna kunt u naar de bezoekmolen wandelen. U kunt de
hele molen van binnen en buiten verkennen; bij voldoende wind wordt de molen in werking gesteld.
Om 14.45 uur moet u inschepen op de Nehalennia voor het vertrek naar Rotterdam (vaste
afvaartijd).
Varende over de “Lek”en de “Nieuwe Maas” wordt u op de hoogte gehouden van alle
bezienswaardigheden. Na ongeveer een uur varen ziet u de adembenemende skyline van Rotterdam
en even later meren we aan de Boompjeskade in Rotterdam aan, waar de bus op u staat te wachten.
We maken met de gids nog een leuke rondrit door Rotterdam, voordat we weer vertrekken naar
Terheijden.
18.00 uur afsluiting van de dag met een lekker driegangendiner in Terheijden.
Vertrek +- 09.30 uur en retour +- 21.00 uur.

Prijzen per persoon:

Inbegrepen:

30-35 personen Euro 63,00
36-40 personen Euro 61,00
41-45 personen Euro 58,00
46-62 personen Euro 56,00

koffietafel, gids op de bus,
entree molen en film in Kinderdijk, vaartocht
Kinderdijk- Rotterdam, driegangenmenu,
touringcar & BTW

Meer of minder personen op aanvraag.
Indien u gebruikt wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75 euro.

Rondje Frans Bauer en orgelmuseum Danssant
Om 9.15 wordt u ontvangen in Terheijden met 2 keer koffie met worstenbroodje. Daarna gaat u met
een gids op de bus een rondrit maken door de westhoek van Brabant, het gebied waar Frans Bauer
woont. De gids neemt u mee naar de basiliek in Oudenbosch voor een korte stop om deze bijzondere
kerk, waar Frans Bauer getrouwd is, te bekijken. We rijden verder naar Fijnaart en komen langs het
woonhuis, ouderlijk huis en de favoriete chinees van Frans Bauer. Met een beetje geluk zien we Frans
zelf ook even. Als er tijd over is bezoeken we ook nog Willemstad, waar Frans Bauer voor de wet
getrouwd is. Verder komen we langs gebieden, waar vlas en suikerbieten worden verbouwd. We
rijden verder via typische dijkdorpen en de grootste binnenvaartsluizen van Europa.
Om 12.00 uur komen we weer terug naar Terheijden, waar een koffietafel met kroket voor u klaar
staat.
Om 13.00 uur vertrekken we naar Hilvarenbeek, waar u een gezellige middag gaat doorbrengen in
orgelmuseum Danssant. U wordt ontvangen met koffie/thee met cake. Daarna volgt een
humoristische rondleiding. Rustig zittend gaat u een rondreis maken door de tijd. In een
cabaretachtige sfeer hoort u alles over de geschiedenis van de draaiorgels uit de tijd dat het woord
onthaasten nog uitgevonden moest worden. Er wordt u verteld wat voor werk er achter de kleurige
façades schuil gaat en hoe de muziek met “boeken” gemaakt wordt.
In de pauze krijgt u een drankje en is er gelegenheid voor een dansje. In de sfeer die bepaald wordt
door prachtige orgels, mahonie, kristal en spiegels beleeft u een geweldige middag.
Einde 16.00 uur.
Vertrek +- 08.15 uur en retour +- 17.00 uur.

Prijzen per persoon:

Inbegrepen:

30-35 personen Euro 48,00
36-40 personen Euro 45,00
41-45 personen Euro 43,00
46-62 personen Euro 42,00

2x koffie met worstenbroodje
gids, koffietafel met kroket, excursie orgelmuseum, koffie/thee met cake, drankje
touringcar & BTW

Meer of minder personen op aanvraag.
Indien u gebruikt wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75 euro.

Speciaal voor de “Vrouwkes”

Museum van was- en strijkgereedschap. In het museum Dè wascht en strèkt, gelegen in het Brabants
dorpje Gilze wordt u om 10.00 uur gastvrij ontvangen met koffie of thee met appelgebak.
`
In een ruimte waar de Brabantse gemoedelijkheid van vroeger herleeft. Vroeger was het wassen en
strijken een groot karwei. Men was hier bijna een hele week mee bezig. Uw gastvrouw zal u al rustig
zittend de geschiedenis van de was en strijk laten ontdekken. Nadat zij u alles heeft verteld over de
wasch en strèk van vroeger, kunt u de tentoongestelde collectie gaan bezichtigen.
Om 11.30 uur staat de bus klaar om naar Terheijden te vertrekken voor een koffietafel met kroket.
Hierna rijden we naar de Bourgondische stad Oosterhout, waar u bij het (overdekte) centrum wordt
afgezet en even tijd krijgt om te winkelen.
Om 15.30 uur worden we verwacht in Bloemenboerderij de Langendam (pluktuin, droogbloemen en
decoraties). In de bloemenboerderij worden in eigen droogcellen bloemen gedroogd en vervolgens
verwerkt in decoraties. U wordt ontvangen met 2 x koffie of thee met cake in een gezellige ruimte,
waarna u een presentatie op groot scherm krijgt over de tuin, het kweken, drogen en verwerken van
bloemen. In de zomer kunt u wandelen op de bloemenvelden en genieten van de geuren en de
kleuren. U kunt zelf uw eigen veldboeket plukken (tegen betaling). De meeste bloemen bloeien vanaf
begin juli. Bij slecht weer wordt er binnen een demonstratie gegeven.
Om 17.30 uur vertrekken we naar Terheijden waar om 18.00 uur een driegangendiner voor u klaar
staat.
Vertrek +- 09.00 uur en retour +- 21.00 uur.

Maximaal 52 personen.

Prijzen per persoon:

Inbegrepen:

30-35 personen Euro 61,00
36-40 personen Euro 59,00
41-45 personen Euro 56,00
46-52 personen Euro 54,00

entree was- en strijkmuseum
met koffie en gebak, koffietafel met kroket
bloemenboerderij met koffie en cake, driegangendiner,touringcar & BTW

Meer of minder personen op aanvraag.
Indien u gebruikt wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75 euro.

Asperge- en wijnboerderij en rondrit Breda

10.30 uur aankomst bij asperge- en wijnboerderij “De Santspuy”.
Daar wordt u ontvangen met 2 keer koffie met appelgebak, gebakken door de plaatselijke bakker. De
Santspuy is prachtig gelegen in het Brabantse plaatsje Etten-Leur. De lichte, warme zandgronden hier
zijn bij uitstek geschikt voor aspergeteelt en wijnbouw. Sinds jaren worden er de vermaarde
“santspuy-asperges” geteeld. Specifieke rassen worden er op een zeer milieuvriendelijke manier
geteeld en met liefde en plezier van het land gehaald. De Santspuy heeft ook een wijngaard, die ieder
jaar weer zorgt voor verrukkelijke wijnen. U krijgt uitleg en een rondleiding door het bedrijf met tot
slot het proeven van de heerlijke wijnen en likeuren.
13.00 uur wordt u verwacht in Terheijden voor een heerlijke koffietafel.
Om 14.00 uur staat de gids voor u klaar om u mee te nemen naar de Bourgondische stad Breda. U
zult zien dat Breda de laatste jaren ontzettend veel veranderingen heeft ondergaan. Daardoor is de
binnenstad nog mooier geworden dan hij al was. U komt langs een aantal hoogtepunten in Breda: ’t
Spanjaardsgat, kasteel Bouvigne, Mastbosch. Uw gids vertelt u er van alles over. Afhankelijk van het
weer, de tijd en de wens van de groep is er een mogelijkheid een stop in te lassen in het historisch
centrum van Breda of de kasteeltuinen van Bouvigne.
Tot de mogelijkheden behoort ook het bezichtigen van de Lourdesgrot in Meersel-Dreef. Dit kunt u
bij reserveren aangeven.
Om 17.00 uur wordt u terug verwacht in Terheijden voor een verzorgd driegangendiner.
Vertrek +- 09.00 uur en retour +- 20.00 uur.

Prijzen per persoon:

Inbegrepen:

30-35 personen Euro 60,00
36-40 personen Euro 58,00
41-45 personen Euro 55,00
46-62 personen Euro 53,00

2 x koffie met appelgebak
rondleiding en proeverij bij De Santpuy,
koffietafel met kroket, gids en driegangendiner,touringcar & BTW

Meer of minder personen op aanvraag.
Indien u gebruikt wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75 euro.

Middagtocht Boerenbondsmuseum
Hoe was het leven op een boerderij in het jaar 1900? Het Boerenbondsmuseum in Gemert
geeft hier een goed beeld van. Het is een openluchtmuseum, vol met bezienswaardigheden
die u nergens in Nederland binnen één museum vindt.
U kunt er een boerderijgedeelte vinden met levende dieren zoals die waren gehuisvest rond 1900 en
een kinderboerderij. Er zijn tuinen en akkers die zijn ingericht en bewerkt zoals vroeger gebruikelijk
was. Er is zelfs een heus dorpsplein met daaraan gelegen een bakhuis, smederij, klompenmakerij,
café annex winkel, dorpspomp, beugelbaan en een wevershuis.
Verder kunt u ook de permanente en wisselende tentoonstellingen bekijken.
Het is een museum waar u ogen en oren tekort komt.
We rijden rechtstreeks naar Gemert.
Hier beginnen we de middagtocht met een kopje koffie met appelgebak.
Na de koffiestop rijden we door naar Gemert alwaar we onder leiding van een gids een bezoek
brengen aan het Boerenbondmuseum.
Het museum zelf is gevestigd in het geboortehuis van pater Gerlacus van den Elsen, die leefde van
1853 tot 1925.
Hij was de oprichter van de Nederlandse Boerenbond.
Er is hier een permanente tentoonstelling te zien over het leven en het werk van pater van den Elsen
en het ontstaan van diverse coöperaties waarvan hij aan de wieg heeft gestaan.
Na het bezoek aan het museum rijden we naar ons dineradres in de kempen om deze middag te
eindigen met een heerlijk diner.
Vertrek +- 13.00 uur en retour +- 20.00 uur.
Prijzen per persoon:

Inbegrepen:

30-35 personen Euro 42,-36-40 personen Euro 40,-41-45 personen Euro 38,-46-62 personen Euro 36,--

Entree Gemert, 2 x koffie met gebak,
gids museum, diner, touringcar & BTW.

Meer of minder personen op aanvraag.
Indien u gebruikt wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75 euro.

Dagtocht Struisvogels – Rondrit – Likeur
Een aantal leuke excursies zijn samengevoegd in deze dagtocht.
We beginnen met koffie en huisgemaakt gebak. Vervolgens stappen we samen met de gids in de bus
om een rondrit te maken langs het zandwinningsgebied aan de Belgische zijde van de grens.
Onze gids zal u alles vertellen over dit zand en de aanverwante industrie.
We vervolgen onze route en komen uiteindelijk aan bij een boerderij waar ze struisvogels
houden. Tijdens de leerzame, leuke en enthousiaste uitleg, door de boer zelf verteld, in
een originele sfeervolle potstal komt u van alles te weten over deze merkwaardige maar aardige
beesten. U zult versteld staan hoeveel bruikbare en leuke producten de struisvogel voortbrengt,
dus steek uw nek uit. Nadat iemand zich heeft laten omhelzen door een struisvogel rijden we
door naar het restaurant. Hier staat een heerlijke koffietafel voor ons klaar waarbij de kroket
natuurlijk niet zal ontbreken. Na de lunch stappen we in de bus en rijden dwars door de Kempen
naar Hilvarenbeek. Hier brengen we een bezoek aan het frisdrank- en likeurmuseum. Tijdens
ons bezoek in het voormalig schoolgebouw, wordt u rondgeleid door de gastvrouw en gaat
u kennismaken met de trots van het museum: de Stokerij uit 1833. Natuurlijk zal het proeven
van een likeurtje op het einde van de rondleiding niet ontbreken. In de winkel kunt u ook nog de
befaamde Advocaat en andere likeurtjes kopen.
Na dit bezoek rijden we door naar het restaurant waar we deze dag afsluiten met een heerlijk diner.

Vertrek +- 09.00 uur en retour +- 20.00 uur.
Prijzen per persoon:

Inbegrepen:

30-35 personen Euro 67,-36-40 personen Euro 65,-41-45 personen Euro 62,-46-62 personen Euro 61,--

1 x koffie met gebak, bezoek struisvogelboer,
rondrit met gids, koffietafel, diner,
likeurmuseum, touringcar & BTW.

Meer of minder personen op aanvraag.
Indien u gebruikt wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75 euro.

Dagje Alblasserwaard

10.00 uur koffie met gebak in Ameide.
Nu bent u echt de hele dag onderdak in onze schitterende polder.
Dan krijgt u een demonstratie glasblazen of de tamme uilen.(keuze vooraf kenbaar maken) Hierna
serveren wij u een Zederikse Koffietafel. Na de koffietafel gaat u met een van onze gidsen weer naar
de bus voor een werkelijk schitterende gidstocht door de Alblasserwaard.
Na deze tocht komt u weer in Ameide voor een Zederiks Diner. Het zal u deze dag aan niets
ontbreken.

Vertrek +- 08.30 uur en retour +- 20.00 uur.
Prijzen per persoon:

Inbegrepen:

30-35 personen Euro 75,-36-40 personen Euro 73,-41-45 personen Euro 71,-46-62 personen Euro 70,--

1 x koffie met gebak, demonstratie
koffietafel, diner,
gids, touringcar & BTW.

Meer of minder personen op aanvraag.
Indien u gebruikt wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75 euro.

Uilen, Molens en Alblasserwaardse Gastvrijheid

Een heerlijke dag in Ameide, in het oosten van de Alblasserwaard, waar U ontvangen wordt met een
kopje koffie of thee met een vers gebakje.
Daarna krijgt U een prachtige en leerzame demonstratie met een aantal van onze tamme uilen zoals
de Europese Oehoe, de Kerkuil, de Siberische Oehoe of de Sneeuwuil. Deze demonstratie gebeurt
binnen in de zaal en U zult versteld staan wat U allemaal te zien en te horen krijgt. Na de
demonstratie serveren wij U onze Hollandse Koffietafel en daarna gaat U met een van onze gidsen
een prachtige rondrit maken door de Alblasserwaard, waarbij uiteraard de molens van het "WereldErfgoed Kinderdijk" niet zullen worden vergeten. Ook komt U door het echte laagland van de
Alblasserwaard met de boerderijen met Vloeddeuren en Hoogwaterkamers maar ook de
Dromedaris- of Kamelenrug boerderijen, speciaal gebouwd in de strijd tegen de vele overstromingen
die dit gebied geteisterd hebben.
Vertrek +- 09.00 uur en retour +- 17.30 uur.
Prijzen per persoon:

Inbegrepen:

30-35 personen Euro 50,-36-40 personen Euro 47,-41-45 personen Euro 45,-46-62 personen Euro 43,--

1 x koffie met gebak, demonstratie,
koffietafel,
gids, touringcar & BTW.

Meer of minder personen op aanvraag.
Indien u gebruikt wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75 euro.

Orchideeën - Giethoorn
Om 11.00 uur ontvangst met koffie en gebak in Luttelgeest bij de Orchidee kwekerij.
Vervolgens vrij bezoek aan de tuinen. Zij huisvesten de meest spraak- makende
parels van de natuur, namelijk orchideeën en vlinders. U treft hier meer dan
3000 soorten. Ook zijn er tropische vissen, planten, reptielen en vijvers met Koikarpers.
U wordt door de medewerkers niet met lege handen naar huis gestuurd.
Vervolgens een koffietafel bij de Orchidee kwekerij.
Na de heerlijke koffietafel vertrekken we naar Giethoorn.
In Giethoorn hebben we een rondvaart met stop in het dorp van ca. 1,5 uur.
We maken een mooie rondvaart in de omgeving Giethoorn, ook wel het klein Venetië genoemd.
De schippers kennen Giethoorn als geen ander en zullen uw rondvaartervaring vergezellen van
mooie anekdotes over Giethoorn.
Vervolgens rijden we terug richting het zuiden.
Op de terugweg stoppen we bij een restaurant voor een heerlijk driegangendiner.

Vertrek +- 08.00 uur en retour +- 21.30 uur.
Prijzen per persoon:

Inbegrepen:

30-35 personen Euro 69,-36-40 personen Euro 66,-41-45 personen Euro 64,-46-62 personen Euro 62,--

1 x koffie met gebak, entree,
koffietafel, rondvaart, diner,
touringcar & BTW.

Meer of minder personen op aanvraag.
Indien u gebruikt wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75 euro.

