
Okt. Nov. 2018 



...wenst u  

een fijne rit! 



Over de OpStapBus 

De OpStapBus verzorgt complete uitstapjes voor Capelse ouderen die 
een leuke dag willen beleven. De Stichting OpStap Capelle kan dat 
doen dankzij de inzet van een groep enthousiaste vrijwilligers. 

Met de OpStapBus brengen wij U naar een museum, een natuurpark, 
een winkelcentrum of een ander bijzonder evenement. Wij halen u 
thuis op en brengen u na afloop ook weer veilig naar huis. Voor het 
uitstapje betaalt u een eigen bijdrage.  

Eerdere deelnemers waardeerden het reizen met een kleine groep, de 
onderlinge contacten en de aandacht en begeleiding door onze 
vrijwilligers. 

Iedere twee maanden hebben wij een nieuw programma. In beginsel 
bieden wij voor alle doordeweekse dagen een uitstapje aan, en soms 
ook in het weekend. Het programmaboekje kunt u aanvragen bij het 
VrijwilligersInformatiePunt telefoon 010 264 02 20 of via 
info@opstapbuscapelle.nl. U betaalt daarvoor 15 euro per jaar. 

mailto:info@opstapbuscapelle.nl


Ma. 1 okt. 
Winkelen en lunchen bij Ikea Barendrecht 
Bij aankomst drinken we eerst gezellig koffie met elkaar. Daarna heeft u alle 
tijd om in deze grote woonstore te winkelen. Rond het middaguur kunt u 
genieten van een uitgebreide lunch in het restaurant. In het restaurant vindt 
u de lekkerste belegde broodjes, soep en salades en zalm. De lunch is voor 
eigen rekening. 

Ophalen: 09:30-10:30 
Kosten: € 7,50 

 
 

Di. 2 okt. 
Zeelandtour Veere – Domburg  
Een mooie rondrit naar Veere en Domburg. Veere was eens een machtige 
handelsstad. De rijk beladen schepen uit Schotland hebben plaats gemaakt 
voor jachten. De pakhuizen en oude straatjes herinneren nog aan de 
glorietijd van dit stadje. U vindt er veel authentieke winkeltjes, diverse 
kledingzaken en cadeau- en souvenir winkeltjes. De oude badplaats 
Domburg kent een rijke geschiedenis van kunstenaars, zoals Mondriaan en 
Jan Toorop, die er kwamen schilderen vanwege het grillige duinlandschap 
en het bijzondere licht.  

Ophalen: 08:30-09:30 
Kosten: € 19,50 

 

 

 
 

 Voor oktober: te reserveren vanaf 17 september 



Wo. 3 okt. 
Bezichtiging BAVO-kerk en stadsbezoek Haarlem 
Na aankomst in Haarlem gaan we eerst de prachtige Sint BAVO-kerk 
bezichtigen. De middeleeuwse kruiskerk die midden in het oude centrum 
van de stad staat, is opgetrokken in de gotische bouwstijl. De kerk behoort 
tot de ‘Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg’. Het interieur 
van de kerk is indrukwekkend, als ook het monumentale orgel. 
Na ons bezoek is gelegenheid om te lunchen en te winkelen in de 
monumentale binnenstad. Direct aan de Grote Markt in het oude centrum    

      vindt u de 7 Gouden straatjes, waar u de sfeer van de  
  Gouden Eeuw vindt. Winkel gezellig bij de vele  
 boetiekjes in de Zijlstraat, Koningstraat, Gierstraat, 
Schagchelstraat, Kleine Houtstraat, Anegang, 
Warmoesstraat. Allemaal makkelijk te bereiken met een  

  mooie wandeling door het centrum.  
 

Ophalen: 08:30-09:30 
Kosten: € 17,50 

Do. 4 okt. 
Kustrit via Hoek van Holland, Scheveningen en Noordwijk en bezoek 
Katwijks  museum 
Met deze rit langs de kust en een bezoek aan een bijzonder mooi museum, 
combineren wij ‘cultuur en natuur’ op één dag. Vanuit Capelle rijden we 
naar de kust, waar onze mooie route begint. Als we in Katwijk zijn aangeko-
men, zullen wij, afhankelijk van de tijd, eerst naar het museum gaan óf eerst 
lunchen. Het Katwijks Museum ligt in het centrum van het oude vissersdorp 
en is gehuisvest in een ruim en recent uitgebreid complex. Een voormalige, 
monumentale rederswoning vormt hierbij de blikvanger. Het museum com-
bineert een bijzondere collectie schilderijen van buitenlandse en Nederland-
se schilders die aangetrokken werden door de kunstenaarskolonie Katwijk 
met een fraaie verzameling lokale en streekgebonden bezienswaardigheden.  

    Indien u in het bezit bent van de Museumkaart, wordt de 
entree op de prijs in mindering gebracht.  

 
Ophalen: 09:30-10:30 

Kosten: € 21,00 



Vr. 5 okt. 
Varen met de Fast Ferry naar Dordrecht en stadsbezoek 
Vanuit Capelle rijden we naar het opstappunt van de Fast Ferry. De Fast Fer-
ry is een overdekte boot met zitgelegenheid. Vanaf Krimpen aan den IJssel 
varen we over de IJssel en de Maas richting Dordrecht. De begeleid(st)er 
vaart met u mee, terwijl de chauffeur alvast naar Dordrecht rijdt. Bij de kade 
wacht de bus u op om u naar een gezellig koffieadres te brengen. Na de 
koffie kunt u deze mooie, historische binnenstad verkennen, winkelen en de 
lunch gebruiken. Op het tijdstip dat de  chauffeur met u afspreekt,    

    brengt de chauffeur u weer naar huis. In verband met de 
korting op het tarief voor de Fast Ferry verzoeken wij 65+ 
een ID-kaart mee te nemen.       
 

Ophalen: 09:30-10:30 
Kosten: € 14,00 

Za. 6 okt. 
Wilddagen in Vierhouten, de culinaire parel van de Veluwe 

Heeft u wel eens ‘wild’ geproefd? Er is nu een leuk evenement in de culinai-
re parel van de Veluwe. Aan het begin van het wildseizoen, verandert het 
mooie dorp Vierhouten in ‘Het smulcentrum’ van de Veluwe. De Wilddagen 
in het Rondje Vierhouten markeren het begin van het wildseizoen en vor-
men daarbij hét openingsfeest. Onder het motto: ‘t Rondje Vierhouten daar 
draait het om’ zullen in de straten rondom tal van stands en kramen worden 
opgesteld van verschillende restaurants en winkeltjes. U kunt verschillende 
hapjes proeven, waarbij wild op verschillende manieren is bereid. Het culi-
naire festijn wordt omgeven door verschillende activiteiten als een demon-
stratie schapen drijven, een roofvogelshow, jachthoornblazen, enz. Het hele 
dorp is autovrij en is in feestelijke sferen omgeven. De hapjes zijn voor eigen 
rekening.  
 

Ophalen: 09:30-10:30 
Kosten: € 19,00 
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Ma. 8 okt. 
Bezoek aan het Panorama-Mesdag in Den Haag  
Via een mooie route rijden we naar onze bestemming. Daar kunt u zo in het 
“Grootste Schilderij van Nederland” stappen! Panorama Mesdag is een 
rond schilderij van 14 meter hoog en met een omtrek van 120 meter. Het 
schilderij, dat één van de oudste 19e-eeuwse panorama's in de wereld is, is 
een vergezicht op de Noordzee, de duinen, Den Haag en Scheveningen. Het 
behoort tot de 'Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg' uit 
1990.Panorama Mesdag is in 1881 geschilderd door Hendrik Willem Mes-
dag, een beroemde kunstschilder uit de Haagse School. Hij was gespeciali-
seerd in het schilderen van zeegezichten. In het museum van Panorama  

     Mesdag worden werken van Mesdag ten toon gesteld,  
 aangevuld met de tijdelijke tentoonstelling “Werken aan 
Scheveningen” van tekenaar Jan Giesen. Indien u in het 
bezit bent van de Museumkaart, wordt de entree op de 
prijs in mindering gebracht.  

Ophalen: 09:30-10:30 
Kosten: € 24,50 

Nieuw! 

Di. 9 okt. 
Tentoonstelling Art Deco Glas in het glasblazerijmuseum en bezoek 
glasblazerij Leerdam 
Kersvers van de kunstacademie in Parijs gaat de jonge, talentvolle, Ameri-
kaanse Lucienne Bloch in 1929 aan de slag als eerste vrouwelijke kunste-
naar in de Glasfabriek Leerdam. Beïnvloed door de snel veranderende we-
reld en de nieuwe kunststroming Art Deco ontstaat er een prachtig oeuvre. 
Dat Bloch niet de enige vooruitstrevende ontwerper was in de jaren twintig 
en dertig wordt wel duidelijk in deze tentoonstelling. Art deco vazen, par-
fumflesjes, lampen en andere voorwerpen van beroemde tijdgenoten als 
Copier, Lebeau en Lalique zijn ook te bewonderen. Naast het museum be-
zoeken we ook de glasblazerij waar hedendaagse ontwerpers aan de slag 
gaan om nieuw werk te maken. Indien u in het bezit bent van de Museum-
kaart, wordt de entree op de prijs in mindering gebracht.  

 
Ophalen: 09:30-10:30 

Kosten: € 30,50 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Panorama_(schilderij)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordzee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Haag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scheveningen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Top_100_van_de_Rijksdienst_voor_de_Monumentenzorg
https://nl.wikipedia.org/wiki/1881
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Willem_Mesdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Willem_Mesdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstschilder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haagse_School_(schilderkunst)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marine_(schilderkunst)


Wo. 10 okt. 
Museum in den Halven Maen en winkelen in Hellevoetsluis 
We bezoeken Museum In den Halven Maen in het plaatsje Tinte, het 
kleinste museum op Voorne-Putten. Hier vindt u allerlei nostalgische 
artikelen, zoals oude kruidenierswaren, blik en tabaksartikelen. Ook is er  
     een verzameling hoeden te zien. Daarnaast is er een  

      gezellig winkeltje met Oudhollands snoep. Na ons  
    bezoek aan het museum vervolgen wij onze weg naar  
   Hellevoetsluis waar wij kunnen lunchen (voor eigen  
   rekening) en winkelen. 

Ophalen: 09:30-10:30 
Kosten: € 15,50 

Do. 11 okt. 
Museum Marius van Dokkum en stadsbezoek Harderwijk  
Tekenaar en schilder Marius van Dokkum (1957) heeft vele harten veroverd 
van kunstminnaars die zijn humoristische stijl kunnen waarderen. Zij vonden 
zijn werk als eerste in de standaard met felicitatiekaarten bij de 
boekenwinkels. Of de kaarten altijd werden verzonden, was vers twee. 
Hoewel de uitstraling van de kaart zeer hilarisch is, vormde dat tegelijkertijd 
een risico: zou de kaart ook wel zo goed bij de ontvanger in goede aarde 
vallen? Gelukkig weten wij dat er onder onze reisgenoten van de Opstapbus      

       liefhebbers zijn van deze humoristische stijl. De  
    schilderijen van Marius van Dokkum bestaan uit  

  portretten, stillevens en vrije onderwerpen. Indien u in  
 het bezit bent van de Museumkaart, wordt de entree op  
 de prijs in mindering gebracht.  

Ophalen: 08:30-09:30 
Kosten: € 26,50 

Vr. 12 okt. 
Veluweroute en de Posbank 
Het hele jaar door is het de moeite waard om de rit te maken door het 
prachtige natuurgebied van de Utrechtse heuvelrug, waar we ook de Pos-
bank zullen bezoeken. De Posbank bij Rheden (Nederlandse provincie Gel-
derland) is de naam van een natuurmonument en een naastgelegen thee-
huis, op de rand van een met heide begroeide stuwwal op de zuidelijke  
Veluwe.  

 Nieuw! 



Voor november: te reserveren vanaf 15 oktober 

De plek heeft een hoogte van 90 meter boven NAP, van waaraf een uitzicht 
mogelijk is over het IJsseldal, de Achterhoek en de Liemers tot in Duitsland. 
De 7 dorpen van de gemeente Rheden liggen tussen de IJssel en het Natio-
naal Park Veluwezoom, een schitterend heide- en bosgebied. Dit zijn: Die-
ren, Rheden en Velp, waar u winkelstraten vindt, en de kleinere dorpen El-
lecom, Spankeren, Laag-Soeren en De Steeg. Waarschijnlijk kunnen niet alle 
zeven dorpen worden bezocht; de chauffeur en begeleider overleggen met 
u waar wordt gestopt. Maar een mooie rit wordt het zeker. 

 
Ophalen: 08:30-09:30 

Kosten: € 18,00 

Ma. 15 okt. 
Workshop Herfststukje maken 
Carla Corbeau, één van onze begeleidsters van de Opstapbus, heeft voor 
ons weer materialen verzameld om samen met u mooie Herfststukjes te 
maken. De workshop wordt gegeven in de Grote Zaal op de Meeuwensingel 
in Capelle, waar wij u ook koffie en thee aanbieden. Zoals gebruikelijk wordt 

 u opgehaald en weer thuis gebracht. De foto geeft  
       slechts een sfeerimpressie weer; Carla maakt zelf het 
     ontwerp voor het stukje dat u gaat maken. 
  

Ophalen: 12.30-13:30 
Kosten: € 19,00 

Di. 16 okt. 
Kunst bewonderen in het Vermeer Centrum en stadsbezoek Delft  
Het Vermeer Centrum Delft in Delft is een tentoonstelling over het werk en 
leven van Johannes Vermeer, één van de beroemdste Nederlandse schilders 
uit de Gouden Eeuw  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Vermeer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gouden_Eeuw_(Nederland)


Zijn naam is sterk verbonden met Delft, de stad waar hij in 1632 werd gebo-
ren en waar hij zijn hele leven woonde en werkte. Het centrum is opgericht 
om de schilder Vermeer een tastbare plaats te geven in Delft. Hoewel het 
Vermeer Centrum Delft geen echte Vermeer heeft, is het wel de enige plek 
ter wereld waar alle 37 schilderijen van Johannes Vermeer als reproducties 
op ware grootte te zien zijn. De bezoeker krijgt zo een compleet beeld van 
zijn werk en ontwikkeling. Op de vloer staan de jaren aangegeven waarin 
Vermeer zijn schilderijen maakte. 
Een permanente tentoonstelling geeft informatie over de tijd waarin Ver-
meer leefde en het atelier waarin hij werkte. Er wordt ingegaan op zijn aan-
dacht voor kleur, licht en perspectief. U kunt zelf  experimenteren met 
de camera obscura. Ook is een film op een 12 meter breed scherm te zien 
waarin de relatie van Vermeer en de stad Delft wordt weergegeven. Op de  

       2e etage is de tentoonstelling "De liefdesboodschappen   
  van Vermeer" te zien waar ingegaan wordt op de sym-
boliek die Johannes Vermeer in zijn schilderijen heeft 
verwerkt. Bezoekers leren hier zien wat 17de-eeuwse 
schilders wilden vertellen. 

 
Ophalen: 09.30-10:30 

Kosten: € 22,50 

Wo. 17 okt. 
Bezoek aan de Basiliek van Oudenbosch en het Arboretum  
We hebben voor u een rondleiding afgesproken in de bijzondere basiliek 
van Oudenbosch, die ook over een prachtig Arboretum beschikt. De 
beroemde architect P.J. Cuijpers heeft deze basiliek gebouwd en het 
arboretum ontworpen. De tuin is 4 ha. groot inclusief vijver, theekoepel en 
plantenkas. De ingang is gevestigd in de voormalige bakkerij van het 
klooster en heeft nu de status van rijksmonument. Dit jaar is het thema 
Japan, welk beplanting zich kenmerkt door een grote biodiversiteit. 
Onderdeel van de Europeese, Amerikaanse en Aziatische 
plantenverzameling vormen de bijzondere collecties paardekastanjes, 
sneeuwbes en specerijstruiken. 

 
Ophalen: 08.30-09:30 

Kosten: € 17,50 

 Nieuw! 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Camera_obscura_(optica)


Van € 34,00  

Voor € 25,00  

Do. 18 okt. 
Rondleiding Kloosterkerk Sint Gabriël in Haastrecht en winkelen in-
Gouda 
Lijkt het u niet leuk om eens in een kloosterkerk te worden rondgeleid? Wij 
hebben zo’n kerk gevonden waar dat mogelijk is. “Sint-Gabriël” is een 
klooster met bijbehorende kerk van de paters Passionisten in het Zuid-
Hollandse Haastrecht (gemeente Krimpenerwaard), ongeveer ter hoogte 
van Hekendorp aan de andere zijde van de Hollandse IJssel. Pater Leo Bos is  

 zo vriendelijk om ons gezelschap 1,5 uur rond te leiden  
      door deze kloosterkerk. Maar voorafgaand aan ons  

    bezoek drinken we een kopje koffie of thee. Na de  
    rondleiding gaan we naar het prachtige plaatsje Gouda  
    waar we kunnen lunchen en winkelen. 

Ophalen: 09.30-10:30 
Kosten: € 11,50 

Vr. 19 okt.  
Beleef de nostalgie in het Louwmanmuseum 
Als u zich een keer wilt vergapen aan de extravagante automodellen of ver-
voersmiddelen wilt zien die u alleen kent via filmbeelden? Dan is het Louw-
manmuseum hét museum om vervlogen tijden her te beleven. Het Louw-
manmuseum beschikt over een enorme collectie van tweehonderdvijftig 
antieke en klassieke automobielen, waarvan wordt gezegd dat deze tot de 
mooiste ter wereld behoort. Niet alleen de duurste modellen staan hier, 
maar ook het Dafje of de Trabant.   
Elke automobiel vertelt zijn eigen verhaal en levert daarmee zijn eigen bij-
drage aan de geschiedenis. Het zijn spiegels van de cultuur. U kunt er op het 
gemak rondlopen en genieten van deze mooie oude auto’s. Daarnaast kunt 
u genieten van de bijzondere vormgeving van het museum van de hand van 
de wereldberoemde architect Michael Graves. De museumkaart is van toe-
passing; de entree wordt op de prijs in mindering gebracht. 

 
Ophalen: 09.30-10:30 

Kosten: € 27,00 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Passionisten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haastrecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Krimpenerwaard_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hekendorp
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hollandse_IJssel


Van € 34,00  

Voor € 25,00  

Zo. 21 okt. 
Shantycafé Lichtschip Vessel 11 Leuvehaven 
Houdt u van zingen en van zeemansliederen? Op zondagmiddag kunt u het 
meemaken in het Shantycafé van het rode lichtschip Vessel 11 dat in de 
Wijnhaven ligt. Hier worden dan eenvoudige liedjes met een krachtig refrein 
gezonden, waarbij ‘meezingen’ wordt aangemoedigd. Tegenwoordig bele-
ven duizenden mensen, plezier aan het zingen van shanty’s. Al is de zee 
vaak ver te zoeken, veel dorpen en steden hebben hun eigen zilte zangers   

      gilde in de vorm van een shantykoor. Een shanty is niets  
   meer dan gereedschap bij het zware werk op zee of in    
 de haven. Beleef het mee op Vessel 11, een echte 
  Engelse gastropub op een voormalig Brits lichtschip      
  (mobiele vuurtoren).  

         Ophalen: 13.00-14:00 
Kosten: € 11,00 

Ma. 22 okt. 
Japanse Tuin in Landgoed Clingendael  
In Den Haag vindt u het prachtige Landgoed Clingendael, maar het 
allermooiste stukje van dit landgoed, is de Japanse Tuin. Hier zijn 
prachtige en zeldzame bomen en planten te zien. U waant zich hier in 
een oase van rust! De tuin is slechts enkele weken per jaar open, 
vanwege de kwetsbare planten en moslaag. Wandelend over de paadjes 
en bruggetjes ontdekt u niet alleen prachtige bloemen en planten, maar 
ook speciale Japanse symbolen. Tekenen van het boeddhisme en de 
Japanse levensfilosofie zijn overal in de tuin verwerkt. De Japanse tuin 
werd rond 1910 aangelegd en is vanwege zijn historische waarde in 2001 
tot rijksmonument verklaard. Naast de Japanse tuin is een wandeling 
door park Clingendael ook een genoegen. Via  kronkelende, bosachtige 
paden loopt u langs muren van Rododendrons afgewisseld met zonnige 
speelweiden, een grote vijver met uitzicht op het statige, 17e -eeuwse 
Huis Clingendael, een rosarium en zo maar een statige grote trap met 
bordes met onderaan een buxus 'parterre' tuin (Oudhollandse tuin), 
beekjes en vogels; u treft het er allemaal aan. 

 
Ophalen: 09.30-10:30 

Kosten: € 15,00 

 

 



Di. 23 okt. 
75 minuten varen in Rotterdam én onbeperkt pannenkoeken eten! 
Vanuit Capelle rijden we naar de Parkhaven in Rotterdam, tegenover de 
Euromast, waar we inschepen voor de Pannenkoekenboot.  
We varen door de Rotterdamse wateren waar u een prachtig uitzicht hebt 
over de imposante skyline. De beroemde en gedurfde architectuur waar 
Rotterdam wereldwijd om bekend staat, is vanaf het water niet te missen! 
In een ongedwongen sfeer kunt u onbeperkt genieten van het 

 pannenkoekenbuffet. Op het buffet staan versgebakken  
      naturel, appel- en spekpannenkoeken én allerlei  
    gerechten om de pannenkoeken mee te garneren, zoals   
    kaas, ham, vruchtjes, jam en eitjes. Wij zijn benieuwd  
    hoeveel pannenkoeken u op kunt in 75 minuten! 

 
Ophalen: 09.30-10:30 

Kosten: € 28,00 

Wo. 24 okt. 

RTM-museum in Ouddorp en tramrit Brouwersdam 
Maak een reis door het verleden met de tram op de Brouwersdam. Kijk van-
uit een schommelende coupé naar de boten op het Grevelingenmeer en 
luister naar de verhalen van de conducteurs over de Rotterdamsche Tram-
weg Maatschappij, ooit de grootste vervoerder in dit gebied. Vlakbij het 
Noordzeestrand en de Grevelingen staat het RTM-museum, waar u even 
terug kunt naar de tijd waarin men even in de auto stapte om kilometers 
weg te tuffen. Ooit was de RTM met 235 kilometer tramspoor een halve 
eeuw lang de belangrijkste vervoerder op de Zuid-Hollandse eilanden en 
Schouwen-Duiveland. Er is na het stopzetten van de RTM-tramdiensten in 
1966 veel materieel bewaard gebleven die het museum nu kan laten zien. In 
de remise staat een mooie collectie stoom- en diesellocomotieven, rijtuigen 
en goederenwagens, waar ook nog mee wordt gereden. Naast het grote 
formaat, kunt u ook nog miniatuurvormen zien, zoals een treinbaan waarbij 
de Hoeksche Waard in vroeger tijden wordt nagebootst.  

Ophalen: 09.30-10:30 
Kosten: € 31,00 

 Nieuw! 



Do. 25 okt. 
Rondleiding Kringloopwaren Opnieuw en Co. in Papendrecht en 
winkelen in Dordrecht 
U wordt ontvangen met koffie of thee met een overheerlijke punt, 
zelfgebakken, appelgebak. Daarna leidt de bedrijfsleidster u rond door het 
kringloopwarenhuis. Een mooie kans om eens   achter de schermen van een 
kringloopwinkel te kijken. Na deze rondleiding kunt u op eigen gelegenheid 
rond kijken en snuffelen of u iets van uw gading vindt. U weet, bij een 
kringloopwarenhuis kunt u werkelijk van alles tegen komen; misschien wel 
iets waarnaar u al heel lang op zoek bent en dat voor een alleraardigst 
prijsje. Na ons bezoek rijden wij naar Dordrecht waar u gezellig kunt 

 winkelen in het historische centrum. Als u niet van  
        winkelen houdt, kunt u naar het Dordrechts museum  
      of u genieten van de scheepjes in de binnenhaven of  
      van de scheepvaart aan het havenhoofd. 

 
Ophalen: 09.30-10:30 

Kosten: € 11,50 

Vr. 26 okt. 
Rondleiding Kaasboerderij De Jongenhoeve in Bergambacht 
Op deze kaasboerderij maakt u het boerenleven mee van Fam. De Jongh. Zij 

 maken van alle melk van de koeien heerlijke  
      ambachtelijke Goudse boeren kaas. U krijgt hier een  

    uitgebreide uitleg en er is gelegenheid om de  
    boerenkaas te proeven en te kopen. Ter afsluiting  
    wordt u een kopje koffie aangeboden met een heerlijk  

      plakje cake erbij.  

Ophalen: 09.30-10:30 
Kosten: € 12,50 

Ma 29 okt. 
Intratuin Pijnacker en lunchen bij de Bakkerswinkel in Zoetermeer 
Bezoek de gezellige en kleurrijke Intratuin met zijn vele bloemen en planten 
voor zowel binnen als buiten. U kunt op eigen tempo langs alle planten en 
bloemen lopen  



  Ook is er gelegenheid om buiten op het terras een kopje 
koffie te drinken. Na ons bezoek aan Intratuin gaan we 
lunchen bij de sfeervolle bakkerswinkel in Zoetermeer. 
De lunch is voor eigen rekening.  

 
Ophalen: 09.30-10:30 

Kosten: € 12,00 

Di. 30 okt. 
Winkelen in Alkmaar 
Bezoek Alkmaar en u zult haar nooit meer vergeten. Dwalend langs de mo-
numenten, grachten, winkels, musea en terrassen zult u verbaasd zijn over 
de schoonheid van het oude centrum. Ook kunt u naar musea, zoals het Ste-
delijk museum met kunst en geschiedenis, het Hollands Kaasmuseum, het 
Biermuseum en zelfs het Beatlemuseum. Voor het winkelen kunt u zowel 
terecht bij de grote winkelketens als bij bijzondere boutiekjes. Vooral de 

 straten van ‘d’Oude Stad’, zijn populair bij de  
      shopaholics. Eenmaal tijd voor de lunch zijn er in het  
    centrum zoveel verschillende eettentjes dat er voor  
    ieder wat wils is.  
         Ophalen: 08.30-09:30 

Kosten: € 18,00 

Wo. 31 okt. 
Bezoek Edahmuseum Helmond en stadsbezoek Den Bosch 
Het EDAH-museum is vooral leuk voor degenen die de overgang van de kleine 
kruidenier naar de moderne supermarkt hebben meegemaakt. De oud direc-
teur van de winkelketen en zijn vrijwilligers nemen u mee langs de slager, 
bakker en melkboer tot de moderne supermarktmanager van nu. Ook wordt 
in de filmzaal een film van 10 minuten vertoond over de geschiedenis van 
EDAH. Alle ruimten zijn rolstoel- en rollatortoegankelijk. Tijdens uw bezoek 
heeft u de keuze uit koffie of thee met koek. Na het EDAH-museum  
     vervolgen wij onze weg naar Den Bosch waar u kunt  

      winkelen en gelegenheid is om te lunchen. 
 

Ophalen: 09.30-10:30 
Kosten: € 21,00 

 Nieuw! 

 Nieuw! 



Do. 1 nov. 
Rosada Fashion Outlet in Roosendaal  
In de sfeervolle omgeving van Rosada Fashionoutlet vindt u maar liefst 60 
merkwinkels, met altijd minimaal 30% tot 70% korting. Het dé shopspot 

 voor dames- herenkleding, accessoires, schoenen,  
       tassen en nog veel meer… Ook voor een heerlijke  

     lunch kun je terecht bij Rosada. U beleeft een unieke  
     sfeer in een karakteristieke omgeving, waarbij  
      regelmatig entertainment en evenementen  
       plaatsvinden. 

Ophalen: 09.30-10:30 
Kosten: € 15,00 

Vr. 2 nov. 

Workshop Schelpendecoraties in Hillegom 

In de kassen bij Hillegom worden inspirerende workshops gegeven. Familie 
Warmerdam ontvangt u daar met een heerlijk kopje koffie/thee en een lek-
ker gebakje. Tijdens deze leuke workshop leert u ‘decoreren met vetplantjes 

 en schelpen’ in de sfeer van de zomerse zandduinen.  
      Vanzelfsprekend mag u daar helemaal met uw eigen    
    creativiteit vorm aan geven. Tijdens de workshop  
    krijgt u nog een kopje koffie/thee.  
    U besluit de gezellige middag met een rondleiding  

     door de kas, de showroom en de winkel.  

 
Ophalen: 09.30-10:30 

Kosten: € 24,00 

 

Ma. 5 nov. 
Bezoek aan Antwerpen, bezoek aan de stad met koffie en gebak 
Gaat u ook met ons mee naar Antwerpen? In de historische binnenstad kunt 
u winkelen of wandelen. Daarna drinken we gezellig een kopje koffie/thee 
met een Belgisch gebakje.  Mocht het die dag slecht weer zijn, dan wijken 

we uit naar het mooie Wijnechem Shopping Centrum. 

 
Ophalen: 08.30-09:30 

Kosten: € 23,00 



Di. 6 nov. 
Rondrit Alblasserwaard en 3-gangen menu bij de Crimpenaer 

Wie kan zich Ot en Sien niet herinneren? Vooral de plaatjes van Jetses ma-
ken indruk: Ot en Sien spelen aan de slootkant, en poes die een oogje in het 
zeil houdt. Helaas, het is geweest…… Maar in streken buiten de stad denk je 
er nog weleens aan, zoals in de Alblasserwaard. Dáár gaan we dus heen: 
naar het gras, de koeien en de rivier. Wellicht komen we onderweg nog een 
kaasboerderij tegen. Na de weiden een leuke stad: de Voorstraat in Vianen 
met in het midden het oude stadhuis uit 1425. U vindt er een goed oord 
voor de lunch en kunt hier gezellig winkelen. Als u door de stad wandelt, 

 ziet u nog de bewaard gebleven delen van de stads 
     muur, de enige nog overgebleven stadspoort en de  

   historische panden langs de Voorstraat en de Grote  
  Kerk. Daarna weer terug langs de andere kant van de  
  Alblasserwaard. Onze rit besluiten we met een gezellig  

   diner bij de Crimpenaer in Krimpen aan den IJssel. 

 
Ophalen: 09.30-10:30 

Kosten: € 35,50 

Wo. 7 nov. 
Workshop Mozaïeken bij Mozamuse in Dordrecht  
Met mozaïek kunt u zelf leuke en originele werkjes maken. Om aan de muur 
te hangen of om gebruiksvoorwerpen een leuk uiterlijk te geven. Zou u het 
ook eens willen proberen? We hebben een atelier gevonden waar u, onder 
begeleiding van Renée Wouwenaar, een werkstuk maakt van glasmozaïek. U 
mag kiezen uit diverse werkstukken: een spiegeltje (25 cm x 25 cm), een 
theedoosje, een fotolijstje of waxinelichtjeshouder. Met een speciale schaar 
knipt u de steentjes en plakt deze volgens de afbeelding op het materiaal 
van uw werkstuk. Na afloop kunt u het meenemen en heeft u een leuke her-
innering aan deze kunstzinnige middag. Tijdens deze workshop krijgt u 
koffie of thee. 

 

Ophalen: 12.00-13:30 
Kosten: € 26,00 

 



Do. 8 nov. 
Eetsalon 55+ in Capelle-west 
Heeft u zin om een keer de dis te delen met andere tafelgenoten of wilt u 
een keertje de kok voor u laten koken? Wij verzorgen het vervoer en de be-
geleiding van huis naar de Eetsalon van Capelle West en brengen u ook 

 weer terug naar huis. De eetsalon verzorgt een heerlijk  
      3-gangen menu. Een drankje bij binnenkomst en tijdens  
    het diner is bij de prijs inbegrepen. Ook de koffie met  
    wat lekkers is inclusief. Laat u lekker verwennen. Eet  
    smakelijk! 

 
Ophalen: 16:30.-17:30 

Kosten: € 15,50 

Vr. 9 nov. 

65 jaar Televisie-entertainment bij het Instituut voor Beeld en Geluid 
(middagvoorstelling)  
Het Media-instituut in Hilversum viert dit jaar 65 jaar televisiegeschiedenis. 
Ter gelegenheid hiervan bieden zij een feestelijk programma, bomvol top-
amusement uit de Nederlandse televisiegeschiedenis. Hier kunt u herinne-
ringen ophalen en bijzondere fragmenten zien uit het verleden, zoals Swie-
bertje, de liedjes uit Ja Zuster, Nee Zuster, André van Duin, Zeg ‘ns Aaa, de 
cavia-race uit de Wie-Kent-Kwis en de lopende band van Mies Bouwman. U 

 krijgt ook de gelegenheid om objecten uit het museum  
     te bekijken, zoals de clownsschoenen van Pipo de  

   Clown, poppen uit de Fabeltjeskrant en de bijzondere  
   afstandsbediening waarmee koningin Beatrix Beeld en  
   Geluid in 2006 opende. 

Ophalen: 10.00-11:00 
Kosten: € 24,00 

Aangeboden 
door het  
Ouderenfonds 



Ma 12 nov. 
Lektour Krimpen aan den Lek en via Vreeswijk naar Capelle 

“Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland 
gaan” schreef Marsman, en had daarbij (1936!) een visioen van deze mooie 
rit met de Opstapbus. Geniet met ons mee; via Krimpen aan den IJssel rijden 
we langs de Lek naar Schoonhoven. We vervolgen onze weg naar Lopikerka-
pel, waar de Lek wordt gekruist met de brug van de A2. Via de linkeroever 

 (zuidoever) gaan we dan verder door Vianen en rijden  
     dan opnieuw de Lekdijk op langs Ameide, vestingstad  

   Nieuwpoort, Groot-Ammers en Nieuw-Lekkerland om  
  uit te komen bij Kinderdijk, waar we de molens kunnen  
  tellen (19?). Dan kan worden gekozen om met de pont  

   terug te keren naar Capelle, of via de majestueuze brug  
      over de Noord bij Alblasserdam te gaan.  

 

Ophalen: 09.30-10:30 
Kosten: € 14,00 

Di. 13 nov. 
Winterfair Maarsbergen 

Kaasboerderij De Weistaar is prachtig gelegen aan de rand van de Utrechtse 
Heuvelrug. Hier kunt u  het hele jaar door genieten van het uitzicht en de 
heerlijke kaas, maar tijdens de beurs in november is De Weistaar een echte 
place to be. Gedurende drie dagen wordt de kaasboerderij omgetoverd in 
een gezellige beurs met voor elk wat wils. Leuke ideeën voor huis en tuin, 
brocante meubelen en bloemen zorgen ervoor dat uw huis ook snel in kerst-
sferen is. Voor uzelf  vindt u hier stands met sieraden, beauty, mode, hoe-
den, tassen en tweedehands kleding. Alles om er tijdens de feestdagen stra-
lend uit te zien! Ook aan de inwendige mens is gedacht tijdens Winterfair 
De Weistaar. Naast de huisgemaakte kazen zijn ook allerlei andere delicates-
sen te proeven. Er worden culinaire demonstraties gegeven, er zijn work-
shops boekbinden, u kunt naar een modeshow en er treden allerlei muzi   
  kanten en koren op. Een afwisselende dag uit, om hele 

      maal in kerstsfeer te komen! 
 

Ophalen: 08.30-09:30 
Kosten: € 26,00 

 
 

 Nieuw! 



Wo. 14 nov. 

Museumwoning Tuindorp Vreewijk en lunchen bij tante Sjaar  
De museumwoning is het voormalige woonhuis van de heer Arends. Hij werd 
in 1919 geboren op de Voordonk en verhuisde in 1928 met zijn ouders naar 
aan de andere kant van het achterpad; deze woning op Lede 40.  Ook na de 
dood van zijn ouders is hij hier gebleven. Mijnheer Arends heeft in al de jaren 
tot aan zijn eigen overlijden in 2008 niets aan de woning laten veranderen. 
Vrijwel alles is daarom nog in de originele staat van hoe het ooit is opgele-
verd. Zo is er geen geiser of boiler en dus geen warm water uit de kraan. Als 
er warm water nodig is dan zal dat gekookt moeten worden. Ook is er geen 

 badkamer. Er is wel een wasbakje met koud water op de  
     overloop aanwezig, maar echt badderen moet in de teil  

   gebeuren. Na ons bezoek aan de museumwoning gaan  
   we gezellig bij tante Sjaar lunchen (voor eigen rekening). 
 

Ophalen: 09.30-10:30 
Kosten: € 10,00 

Do. 15 nov. 
Museum Boijmans van Beuningen – expositie Pure Rubens 
De tentoonstelling 'Pure Rubens' toont het grootste overzicht van Rubens' 
olieverfschetsen dat in de afgelopen 65 jaar is getoond. In de olieverfschet-
sen is de briljante toets van de meester zelf altijd aanwezig. 'Pure Rubens' 
toont de schilders ongekende verbeeldingskracht: het vermogen om steeds 
op andere manieren verhalen te vertellen, waarbij je als bezoeker wordt 
meegenomen en ondergedompeld. Museum Boijmans Van Beuningen en 
het Museo Nacional del Prado in Madrid werkten samen om de mooiste 
werken bijeen te brengen voor deze unieke tentoonstelling. Kaarthouders 
van de museumkaart en de Rotterdampas hebben 20 euro korting op de 
prijs. De entreekaart geeft tevens toegang tot de vaste collectie en andere 
tentoonstellingen.  

 

Ophalen: 09.30-10:30 
Kosten: € 34,00 

 Nieuw! 



Vr. 16 nov. 
Rijksmuseum Boerhaave in Leiden en stadsbezoek 

Eén van de musea die Nederland rijk is, is Museum Boerhaave in Leiden, dat 
ook wel Rijksmuseum voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en 
de Geneeskunde wordt genoemd. Hier kunt u 400 jaar wetenschappelijke 
ontwikkeling zien. Ook vindt u hier het oudste herbarium ter wereld 
(gedroogde planten en kruiden). Andere wetenschappers en wetenschappen 
die het Museum Boerhaave voorzien van prachtige wetenschappelijke vond-
sten, zijn onder andere de reusachtige kwadrant van Willem Blaeu (1e instru-
ment sterrenwacht), Antoni van Leeuwenhoek met zijn befaamde microsco-
pen, de klokken van Christiaan Huygens en niet te vergeten de natuurkundige 
demonstratielaboratoria van Gravesande en Van Musschenbroek. Een ande-
re publiekstrekker is het Leids anatomisch theater, de ruimte die werd  

 gebruikt om anatomische lessen te geven. Naast de vas 
     te collectie is de tijdelijke tentoonstelling te zien: “Op  

   recept, 350 jaar medicijnen”. Na het museumbezoek  
   kunt u in Leiden lunchen, winkelen of de stad  
  bezichtigen. 

 
Ophalen: 09.30-10:30 

Kosten: € 26,50 

v 

Ma. 19 nov. 
Groene hart route en een bezoek aan de palingrokerij in Burgerveen  
Via een landelijke route door het Groene Hart rijden we naar Burgerveen. 
Hier stappen we even uit om de palingrokerij van fam. Eveleens te bezoe-
ken. Vanzelfsprekend heeft u de mogelijkheid om een heerlijk palinkje mee 
te nemen. Daarna vervolgen wij onze route en zal bij een gezellige gelegen-
heid de lunch worden genuttigd.  

Ophalen: 09.30-10:30 
Kosten: € 13,50 

v 

 Nieuw! 

 Nieuw! 



Di. 20 nov. 
Country & Christmasfair van kasteel De Haar op landgoed Haarzuilens  
De Country & Christmas Fair op het landgoed van Kasteel de Haar is een 
unieke belevenis. Nu is het landgoed al een indrukwekkende bezienswaar-
digheid op zich, maar stel je eens voor hoe dat is wanneer honderden kaar-
sen, vuurkorven en prachtig verlichte kerstbomen het domein omtoveren tot 

 een magisch geheel. Op deze bijzondere kerstmarkt in  
       Haarzuilens met de tientallen kraampjes komt u ogen  
      tekort en beleeft u een sfeervolle dag. Wandel dit  
     sprookje binnen en laat al je kerstwensen uitkomen.  

 
Ophalen: 09.30-10:30 
 Kosten: € 33,00  

Wo. 21 nov. 
Bakkerij Museum ‘De oude bakkerij” in Medemblik  
Kom proeven van vroeger! In het historische centrum van Medemblik vindt u 
het bakkerijmuseum “De oude bakkerij”. In de geur van verse koek proeft u 
letterlijk de sfeer van vroeger. De bakkers demonstreren alle facetten van 
het ambacht, zodat u kunt kennismaken met de ambachtelijke bakkerstech-
nieken om lekkernijen als koekjes, marsepein en chocolade producten te 
kunnen maken. Het water loopt u tijdens een bezoek al in de mond! Gaat u 

 gezellig met ons mee naar het ‘lekkerste’ museum van  
       Nederland? Met de gevulde koek, is de bakkerij  
      beroemd geworden. Als u uw museumjaarkaart mee 
      neemt, wordt de entree in mindering gebracht op de  
       prijs. 

 

Ophalen: 08.30-09:30 
Kosten: € 28,00 

v 

Do. 22 nov. 
Country & Christmasfair van kasteel De Haar op landgoed Haarzuilens  
Zie voor de beschrijving de tekst bij dinsdag 20 november 2018.  

Ophalen: 09.30-10:30 

Kosten: € 33,00  
 

v 

 Aanbieding 

 Aanbieding 



 
Vr. 23 nov.  

Vind alles voor uw hobby bij de Creabeurs in Rijswijk! 
Ook dit jaar kunt u naar de Hobby- en Creabeurs, dé beurs voor creatieve 
mensen. De beurshal binnen De Broodfabriek is gevuld met hobby’s zoals 
kaarten maken, breien, haken, borduren, scrapbooken, decopatch, sieraden 
en handwerken, teken- en schildermaterialen, kralen, etc. Ook zelfgemaakte 
producten van hobbyisten, decoraties voor in huis en doe-het-zelfpakketjes 
zijn hier te vinden en u kunt inspiratie opdoen voor nieuwe technieken.  

 Op deze beurs struint u op uw gemak langs circa 200  
      verkoopstands met een grote variëteit aan creatieve  
     hobby's en zelfgemaakte producten. Tevens kunt u aan 
      schuiven bij leuke workshops en demonstraties. 
 

Ophalen: 09.30-10:30 
Kosten: € 22,00  

Ma. 26 nov. 
Rondrit Voorne Putten en pannenkoek eten in Pannenkoekenhuis ‘de 
Oude Maas’ in Barendrecht  
We maken een mooie rondrit door Voorne-Putten. U kunt een kijkje nemen 
bij het spoorbaantje en wandelen langs de rivier de Oude Maas. Het natuur-
gebied is prachtig! Het Pannenkoekenrestaurant is sfeervol en comfortabel 

 ingericht met oudhollandse meubelen, authentieke  
       (wand)decoratie en gezellig ogende facetten uit de  
      vervlogen tijd. Op de achtergrond hoort u een  
      bescheiden muziekje en tijdens de koude dagen  
       brandt de grote open haard. De pannenkoek is voor  

         eigen rekening.  
 

Ophalen: 09.30-10:30 
Kosten: € 17,50  

v 

Di. 27 nov. 
Bezoek aan de Markthal en de centrummarkt en lunchen bij de Ballen-
tent  
U kunt zowel de Markthal als de traditionele markt bezoeken. De overdekte 
Markthal is een  bezienswaardigheid op zich waar u volop kan genieten van 
allerlei verschillende etenswaar en kraampjes.  



De Markthal valt op door zijn omvang, vorm en het spectaculaire plafond, 
waardoor u een bijzondere beleving zult ervaren. Op de onderste twee lagen 
bevinden zich 15 ‘food’ gerelateerde winkels en 8 horecazaken. Er zijn veel 
plekken waar u wat kunt eten, snoepen en drinken. Buiten heeft u de grote 

 markt, waar ook tal van uiteenlopende waren wordt  
      aangeboden. Na het winkelen gaan we gezellig lunchen  
     bij De Ballentent; de lunch is voor eigen rekening. 
 

 Ophalen: 09.30-10:30 
Kosten: € 10,00 

Wo. 28 nov.    
Gorcums Museum “De smaak te pakken” en stadsbezoek 

Voedsel is door de eeuwen heen een bron van inspiratie voor kunstenaars. 
Het Gorcums Museum organiseert rond dit smakelijke thema de expositie De 
smaak te pakken. Het is een aaneenschakeling van verrassende kunstwerken 
uit verleden en heden waarin voedsel wordt afgebeeld of voedsel juist wordt 
gebruikt als medium voor een kunstwerk. Een expositie die hongerig maakt! 

 Op woensdag is het bezoek aan het museum gratis. Na  
       ons museumbezoek brengen wij u naar het historisch  
      centrum om lekker te lunchen en te winkelen.  

 
Ophalen: 09.30-10:30 

Kosten: € 12,50 
 

 

 

Do. 29 nov.    
Middelburg, stadsbezoek, winkelen en markt 
Middelburg is bekend om de monumentale pracht in de stadskern. De 
schitterende abdij, het indrukwekkende stadhuis en de prachtige gevels van 
koopmanswoningen en pakhuizen laten u proeven van het rijke verleden. 
Ook kunt u heerlijk winkelen in Middelburg. De Lange Delft is de grootste 
winkelstraat in Middelburg, bekend om de grote ketens en winkels. In de 
zijstraten van de Lange Delft vindt u de kleinere en gezellige boetiekjes.  

 Nieuw! 



Met ruim 70 kramen is de Algemene Warenmarkt de grootste markt op het 
grote plein in het historisch centrum van Middelburg. Ook vinden er leuke 
activiteiten en evenementen plaats in deze kustplaats en kunt u heerlijk op 
een terrasje van een hapje en een drankje genieten. Als u graag een 
museum wilt bezoeken, kunnen wij u het Zeeuws museum aanbevelen. Het 
Zeeuws museum bevindt zich in de Middeleeuwse abdij in het centrum van 
Middelburg. De entree is voor eigen rekening; de museumkaart is van 
toepassing.  

      Ophalen: 08.30-09:30
            Kosten: € 20,00 

Vr. 30 nov.     
Rondrit Land van Heusden en Altena en stadsbezoek Heusden 

Het Land van Heusden en Altena is een streek in het noorden van Noord-
Brabant. Deze streek wordt begrensd door de Merwede, de Afgedamde 
Maas en het Heusdensch Kanaal in het oosten, de Biesbosch in het westen 
en de Bergsche Maas in het zuiden. Heusden Vesting is een prachtig 
gerestaureerd vestingstadje. U vindt er leuke winkels, mooie galerieën, 
ruime havens en gezellige terrasjes. De Botermarkt en de Vismarkt zijn 
leuke straten met winkeltjes en eettentjes nabij de haven. Er staan twee 
mooie standerdmolens en een `Anton Pieck-ophaalbrug`. De vestingstad 
Heusden heeft compleet gerestaureerde vestingwerken en 134 panden op 
de Monumentenlijst. Het stadje is ontstaan rondom één van de oudste 
water-burchten van Noordwest-Europa en was één van de eerste Hollandse 
steden die door een muur werd omringd. Na 1968 werd de vestingstad 
grondig gerestaureerd. Basis voor het herstel van dit culturele erfgoed was 
de kaart van Blaeu uit 1649. Hiermee behaalde Heusden in 1980 de hoogste 
Europese restauratieprijs ‘Urbes Nostrae’. 

Ophalen: 09.30-10:30 
Kosten: € 16,00 

 

 







Afspraken 

 Een rit naar een winkelcentrum gaat door als er minimaal 3 
deelnemers zijn. Andere ritten gaan door als er minimaal 5 
deelnemers zijn. Er kunnen maximaal 7 personen mee per rit.  

 Elke rit is inclusief één kopje koffie of thee. Andere consumpties 
en maaltijden zijn uitsluitend inbegrepen indien dat als zodanig is 
vermeld.  

 In verband met de beperkte hoeveelheid wisselgeld wordt u 
verzocht ritten met gepast geld te betalen.  

 Het is raadzaam medicijnen die op vaste tijden ingenomen 
moeten worden, mee te nemen, voor het geval de rit 
onverwachts langer duurt.  

Reserveren: 010 - 264 02 20 

Reserveren is mogelijk vanaf de datum aangegeven bij de betreffende 
maand. Om te reserveren belt u op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 
uur naar telefoonnummer (010) 264 02 20. Annuleren kan tot 24 uur 
van tevoren. Anders worden de kosten van de rit alsnog in rekening 
gebracht. U wordt een week van te voren gebeld om uw inschrijving te 
bevestigen.  



Met dank aan de sponsoren! 



Met dank aan de sponsoren! 





Tot ziens! 


