
Feb. / Maart. 2019 



...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


Vr. 1 feb. 
Zeelandroute en het Watersnoodmuseum 
Het Watersnoodmuseum is gevestigd in de vier caissons die gebruikt zijn 
voor de sluiting van het laatste stroomgat; het gat in de dijk waar ruim 
negen maanden eb en vloed door stroomde als gevolg van de watersnood 
van 1 februari 1953. Als je het museum binnenloopt, stap je de geschiedenis 
binnen. Hier wordt het verhaal verteld van de ramp die zich voltrok in de 
nacht van 1 februari 1953. Wat gebeurde er die nacht? Waar ging het mis? 
Ook vindt u hier informatie over de eerste dagen na de stormvloed: de 
provisorische dichting van de dijkgaten met zandzakken, de honderden 
bootjes die werkelijk overal vandaan slachtoffers oppikten en de hulp die al 
snel van alle kanten toestroomde. Bekijk vooral ook de historische 
Polygoonbeelden en blader eens door de vele fotoboeken en 
knipselmappen. Ontdek wat het museum over de watersnood van toen en 
het belang van waterveiligheid anno nu, vertelt. De Museumkaart en de 
Rotterdampas zijn van toepassing. 

Ophalen: 08:30-09:30 
Kosten: € 25,50 

Di. 5 feb. 
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en stadsbezoek 
“De Grootste Oud-Egyptische collectie ter Wereld zien?” 
Als u zich interesseert voor geschiedenis in binnen- en buitenland, is het 
Rijksmuseum van Oudheden dé plaats waar u indrukwekkende 
archeologische vondsten in eigen land kunt bewonderen. De collecties zijn 
afkomstig uit culturen die van grote invloed zijn geweest op onze 
hedendaagse cultuur. Daarnaast beheert het museum ook de topstukken 
van de Nederlandse archeologie, daterend van de Prehistorie tot aan het 
einde van de Middeleeuwen. 

 Voor Februari: te reserveren vanaf 15 januari 

Aanbieding 



Aanbieding 

In het Rijksmuseum van Oudheden vindt u de historie van Egypte, het 
Nabije Oosten, de Klassieke Wereld (Griekenland, Etrurië en het Romeinse 
Rijk), Prehistorisch Nederland, Romeins Nederland en Middeleeuws 
Nederland. De Egyptische collectie van het Rijksmuseum van Oudheden is 
één van de grootste en meest complete verzamelingen van de Oud-
Egyptische kunst ter wereld. Naast de vaste collectie kunt u ook de tijdelijke 
tentoonstelling “Goden van Egypte” bezoeken, waarbij de fascinerende 
Egyptische godenwereld tot leven wordt gebracht.  Goden, godsdienst en 
magie hadden grote invloed op de dagelijkse gang van zaken in het 
Egyptische rijk. U ziet meer dan vijfhonderd objecten uit binnen- en    

          buitenlandse musea: imposante beelden van goden  
      en godinnen, magische papyri, gouden sieraden en  
    kleurrijk beschilderde mummiekisten.  
    De Museumkaart van toepassing. Na ons  
    museumbezoek kunt u in Leiden lunchen en/of  

      winkelen. 

                                                      Ophalen: 09:30-10:30  
                                                            Kosten: € 28,00 

Wo. 6 feb. 
Een tour door Voorne-Putten en een bezoek aan museum ‘Back to the 
sixties’ 
De tijd staat even stil in de Serreburgh aan de Eikenlaan in Spijkenisse. In dit 
complex met levensloopbestendige woningen is een hoek-appartement met 
4 kamers terug gerenoveerd naar het jaar van de bouw: 1964. In de in-
richting van de woning komt de durf en de moed om nieuwe wegen in te 
slaan op het gebied van wonen tot uiting in de keuze voor kleur en materi-
aal. Geen velours, maar katoenen stoffen. Geen email, maar roestvrijstaal; 
geen eiken, maar teakhout. De nieuwste elektrische apparaten van destijds, 
zoals koffiemolen, mixer en naaimachine zijn hier te zien. U vindt hier een 
compleet ingerichte woon-, slaap- en werkkamer; badkamer met lavet, keu-
ken en toilet uit 1960. In de 'Vierde Kamer' wordt 2 x per jaar een expositie 
gehouden worden, die een bepaald facet uit de 60-er jaren belicht. 
 

Ophalen: 09:30-10:30 
Kosten: € 11,00 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oud-Egyptische_kunst


Do. 7 feb. 
Rondleiding door de Yakultfabriek in Almere 
Kent u de flesjes van Yakult en bent u nieuwsgierig hoe Yakult wordt gepro-
duceerd? Kom dan zelf kijken en proeven in de eigen fabriek in Almere. Ook 
wordt u uitgelegd wat de samenstelling van het drankje is en welke gezond-
heidsclaims Yakult hieraan verbindt. In 1935 bracht de wetenschapper dr. 
Minoru Shirota de eerste flesjes Yakult op de markt. In 1994 werd Yakult 
voor het eerst in Europa geproduceerd, in Almere. Inmiddels is Yakult in 38 
landen verkrijgbaar. Voor ons bezoek zullen we eerst lunchen onderweg 
(voor eigen rekening). Tijdens de rondleiding van 1,5 uur krijgt u koffie/thee. 

 
Ophalen: 08:30-09:30 

Kosten: € 17,50 

 

Vr. 8 feb. 
Winkelen in de landelijke Graanbuurt-Giessenburg 

Achter de deuren van "De Graanschuur" gaat één van de gezelligste en 
meest sfeervolste winkelstraatjes schuil. Bij binnenkomst in de historische 
inpandige winkelstraat is de verrassing groot; u wordt meegesleept in de 
karakteristieke sfeer van de pandjes. Tussendoor kunt u genieten  van een 
kop koffie, huisgemaakte taart of een broodje op het terras aan het water. 
We rijden over de slingerende weggetjes, langs het riviertje de Giessen en 
de grazende koeien welke groene omgeving een mooi decor vormt om naar 
te kijken. 

Ophalen: 09:30-10:30 
Kosten: € 12,50 
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Ma. 11 feb. 
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. 12 feb. 
Veluweroute, Posbank en de 7 dorpen  
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 Posbank zullen bezoe-
ken. De Posbank bij Rheden (Nederlandse provincie Gelderland) is de naam van een 
natuurmonument en een naastgelegen theehuis, op de rand van een met heide 
begroeide stuwwal op de zuidelijke Veluwe. 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 Nationaal Park 
Veluwezoom, een schitterend heide- en bosgebied. Dit zijn: Dieren, Rheden en 
Velp, waar u winkelstraten vindt, en de kleinere dorpen Ellecom, Spankeren, Laag-
Soeren en De Steeg. 
Waarschijnlijk kunnen niet alle zeven dorpen worden bezocht; de chauffeur en be-
geleider overleggen met u waar wordt gestopt. Maar een mooie rit wordt het zeker. 

 
Ophalen: 08:30-09:30 

Kosten: € 18,00 



Do. 14 feb. 
Schiphol winkel plaza en panoramaplatform 
De sfeer proeven van Schiphol, het reizen, de start en de landing van 
vliegtuigen.  Daarnaast kunt u diverse gelegenheden bezoeken om wat te 
eten of om koffie te drinken. Schiphol winkel plaza biedt een groot aanbod 
van fraaie winkels op het gebied van (tassen) mode, parfumerieën, 
bloemen, chocolade, elektronica of sieraden.  

 
Ophalen: 09:30-10:30 

Kosten: € 15,00 
 

Wo. 13 feb. 
Tentoonstelling Escher in het Paleis 
Escher in Het Paleis is geen traditioneel museum, maar een spannende 
attractie. In het voormalig winterpaleis van Koningin-moeder Emma is de 
permanente tentoonstelling te zien van de wereldberoemde en fantasievol-
le voorstellingen van de kunstenaar Maurits.C. Escher (1998-1972). De ten-
toonstelling omvat ruim honderdvijftig van de bekendste prenten – en wer-
ken van steeds wisselende grafiek- en vlakvullingen. Met als hoogtepunt en 
kroon op de tentoonstelling de 7 meter lange Metamorfose III. Deze enor-
me houtsnede en zijn bijzondere opstelling laat de kijker de Escher koppe-
ling ervaren van eeuwigheid en oneindigheid waardoor tijd en ruimte ver-
enigd zijn tot een organisch geheel.  
De platen van Escher zijn over de hele wereld bekend, toch kwam de grafi-
cus gewoon van eigen bodem. In het museum treft u een grote verzameling 
tekeningen, prenten en etsen aan die de grote meester heeft gemaakt. Het 
interessante aan zijn werken is dat er vrijwel altijd een grapje in zit, er klopt 
bijvoorbeeld iets niet in het perspectief of de tekening verandert terwijl u 
ernaar kijkt. U kent misschien het  voorbeeld van de salamanders  

    die in elkaar passen of de weilanden die in ganzen veran-
deren. De museumkaart is niet geldig; de Rotterdampas is 
wel van toepassing. 

 
Ophalen: 09:30-10:30 

Kosten: € 24,00 
Aanbieding 



Di. 19 feb. 
Zeelandroute, winkelen Goes en naar de weekmarkt 
Dagje Zeeland? Kom eens gezellig winkelen in Goes, in het sfeervolle hart 
van Zeeland. De variëteit aan winkels in Goes is groot. De winkelstraten in 
de binnenstad zijn bijzonder van karakter. Door het middeleeuwse en fijn-
mazige stratenpatroon is een winkelgebied ontstaan waar veel te ontdek-
ken valt. 

 
Ophalen: 08:30-09:30 

Kosten: € 18,00 

Wo. 20 feb. 
Rondleiding door de Basiliek van Oudenbosch en stadsbezoek 
Niet zonder reden bezoeken wij Oudenbosch. Oudenbosch beschikt over 
een bijzondere basiliek en een prachtig Arboretum. In 1842 werd Willem 
Hellemons pastoor van de parochie in Oudenbosch. Hij besloot tot de bouw 
van een nieuwe kerk en liet zich daarbij inspireren door de Sint Pieter in Ro-
me. Architect P.J. Cuypers werd ingehuurd om dit te realiseren.  
Halverwege de 19e eeuw vestigden zich in Oudenbosch twee kloosters, de 
Broeders van Saint-Louis en de paters Jezuïeten, die elk vanaf 1841 een tuin 
aanlegden. Beide tuinen zijn halverwege de twintigste eeuw samengevoegd. 
In een groot gedeelte van de destijds aangelegde tuinen bevindt zich thans 
het Arboretum van Oudenbosch. Uit een nog vroegere tijd vinden we hier 
onder andere de majestueuze Treurbeuk of Fagus sylvatica ‘Pendula’; deze 
boom is omstreeks 1840 door de Latijnse school, toen der tijd eigenaar van 
de plant, geplant.  
 

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



 

Do. 21 feb. 
Shoppen in Winkelhart Ridderkerk en 3-gangenmenu bij Bregje 
Winkelhart Ridderkerk bestaat uit een overdekt winkelcentrum en uit een 
gedeelte dat niet overdekt is. Er zijn in totaal 140 winkels. U vindt hier o.a. 
de Action, mode, schoenen, tassen, bijouterie, horecagelegenheden, 
warenhuizen, supermarkten, opticien, drogist/parfumerie, opticien, 
Handyman, elektronica, woonwinkels, enz. Na het winkelen geniet u gezellig 
met elkaar een 3-gangen keuzemenu bij Proeflokaal Bregje, dat ook in 
Ridderkerk is gevestigd.  
 

Ophalen: 12:30-13:30 
  Kosten: € 30,50 

 
 

 

Vr. 22 feb. 
Herinneringsmuseum Humanitas Akropolis en lunchen bij tante Sjaar 
Het Humanitas Herinneringsmuseum is inmiddels een begrip in de wereld van de 
ouderenzorg. Het museum omvat spullen, afbeeldingen, geuren, geluiden en docu-
mentatie uit de afgelopen eeuw. Het hippe, oranje meubilair uit de jaren zeventig is 
er te zien, de fietsplaatjes en distributiekaarten uit de oorlog, maar ook de benzine-
distributiebonnen uit de oliecrisis, de oude Solex en de Puch. Er zijn compleet inge-
richte ‘stijlkamers’ uit vervlogen jaren, zoals een woon- en slaapkamer, keuken, 
schuur, kinderkamer, enz. De oude hout-, kolen-, petroleum-, gas- en elektriciteits-
kachels en fornuizen, de Vimbussen, de Tomado-apparatuur, de oude radio’s en 
televisies, het is er allemaal en nog veel meer. Na ons bezoek rijden we naar tante 
Sjaar waar we de lunch genieten. De lunch is voor eigen rekening. 

 
 

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

Nieuw! 



Di. 26 feb. 
Bezoek en rondleiding in de koekjesfabriek Punselie in Gouda 
Punselie is de achternaam van een bakkersfamilie die rond 1643 van Zwit-
serland naar Nederland verhuisde. In 1872 begonnen zij een bakkerij in 
Gouda. Opa Johannes specialiseerde zich al snel in koekjes: Gouda ruitjes, 
Gouda sprits, Goudse mop, of Goudse Jan Hagel. Zoon Bertus was in 1945 
de bedenker van ” de vervanger van de Goudse stroopwafel “. Naar verluidt 
was dat nodig, omdat de koster van de Sint Janskerk had verteld dat er 
geen geld in kas was om het zangkoor op ‘echte’ te trakteren. Bertus plakte 
2 Goudse ruitjes op elkaar met een stroopvulling van karamel ertussen en 
de Punselie was geboren. 

Tegenwoordig staat het bedrijf, waar 40.000 koekjes per uur worden gepro-
duceerd, onder leiding van kleinzoon Ronald Punselie. Het bedrijf bevindt 
zich midden in de binnenstad van Gouda en heeft, hoewel het natuurlijk 
voldoet aan de eisen van deze tijd, een nostalgische en museale uitstraling. 

U wordt ontvangen in het bezoekerscentrum met koffie of thee en natuur-
lijk een Punselie Stroopkoekje. Na een presentatie en het vertonen van een 
bedrijfsfilm, volgt een rondleiding door de fabriek. De rondleiding duurt 
ongeveer 45 minuten. De rondleiding is rolstoeltoegankelijk! 

 
Ophalen: 09:30-10:30 

Kosten: € 16,00 

 

Wo. 27 feb. 
Lingetour en rondleiding bij de Royal Leerdam Glasfabrieken in  
Leerdam 
We maken een mooie, landelijke route langs de Linge. Aangekomen bij de 
Glasfabrieken krijgt u een rondleiding van 1,5 uur in de glasblazerij met een 
live demonstratie van de meesterglasblazers en slijpers. Ook kunt u allerlei 
handgemaakte objecten in de kristalwinkel bewonderen. U krijgt hier een 
kopje kopje koffie/thee met een lekker koekje.  

 

 
 



Van € 34,00  

Voor € 25,00  

Tijdens de rondleiding maakt u kennis met de historie van het wereldbe-
roemde Leerdamse kristal. In de historische Kristalfabriek beleeft u het oude 
ambacht van dichtbij tijdens het magische schouwspel van het glasblazen. 
Voor de rondleiding door de oude fabriek moet u goed ter been zijn en trap 
kunnen lopen. Er is geen lift aanwezig.  
In de eeuwenoude Kristalfabriek van Royal Leerdam Crystal vervaardigt een 
team van meesterglasblazers, die het vak van generatie op generatie heb-
ben geleerd, nog dagelijks unieke designobjecten, kristalserviezen en ge-
bruiksvoorwerpen, zoals karaffen en vazen. Stuk voor stuk handgemaakt en  

      met de mond geblazen. Een speciale combinatie van  
  grondstoffen vormt het heldere Cristal Supérieur,  
 Europa’s zuiverste kristalsoort. Alles volgens oude  
 tradities, maar geheel naar hedendaags ontwerp.  

 

Ophalen: 09:30-10:30 
Kosten: € 22,50 

 

Do. 28 feb. 
Tentoonstelling Marjolein Bastin in het Noord-Veluws Museum in 
Nunspeet 
Ter gelegenheid van het jubileumjaar van Marjolein Bastin (1943) 
organiseert het Veluws Museum een grote tentoonstelling van haar 
originele aquarellen. De kunstenares wordt haar hele leven al gegrepen 
door de schoonheid van de natuur. Met haar schitterende tekeningen 
brengt zij al 40 jaar de natuur dichtbij de mensen, o.a.  in het weekblad 
Libelle. Hoewel Marjolein Bastin internationaal bekendheid geniet, zijn de 
originele aquarellen zelden te zien. Nu kunt u 120 kunstwerken van haar 
hand bewonderen. Behalve haar tekeningen zijn er ook authentieke 
spulletjes van Marjolein Bastin, haar tekenmaterialen en oude (natuur)
boekjes van Jac. P. Thijsse. Ook kunt u de speciaal ingerichte Marjolein 
Bastin winkel bezoeken. De Museumkaart is van toepassing, zodat de entree 
op de prijs in mindering wordt gebracht.  

 
Ophalen: 08:30-09:30 

Kosten: € 29,00 

 

Aanbieding Nieuw! 



 

Vr. 1 mrt.  
Chocolade high tea in de tearoom van chocolatier Bontekoe in 
Schiedam 
Zin in een heerlijke high tea? Bij de chocolatier Bontekoe kunt u genieten 
van een chocolade tea. De verrukkelijkste zoete traktatie. Met onder andere 
chocolade taart, bouchées, truffels en fruit van het seizoen 
ondergedompeld in chocolade, om te watertanden! 
In 1992 begon Carmel Klein Kelly samen met haar zwager Cees Klein een 
chocolade-atelier aan de historische Lange Haven in Schiedam. Daar 
maakten de jeneverdampen van een drie eeuwen oude distilleerderij plaats 
voor cacaogeuren. Was het in eerste instantie de bedoeling om zich volledig 
te richten op de markt van relatiegeschenken, de smaakpapillen van 
Schiedammers reageerden ogenblikkelijk op de inmiddels vermaarde 
bonbons en bouchées en op veler verzoek werd een winkel ingericht. Mede 
door vestiging in Rotterdam zijn de chocoladeproducten van De Bonte Koe 
inmiddels niet alleen vermaard in Schiedam, maar ook in Rotterdam en ver 
daarbuiten. 
 

Ophalen: 09:30-10:30 
Kosten: € 28,50 

 

Ma. 4 mrt. 

Carnavalsoptocht in Breda 
Een van de grootste publiekstrekkers van het Bredase carnaval is de grote 
optocht. De optocht van Breda vindt traditioneel plaats op carnavalsmaan-
dag. Geniet van de feestelijke muziek en de prachtige praalwagens. De op-
tocht begint om 12.49 uur en behoort tot de mooiste optochten van alle 
carnavalssteden.  

Ophalen: 09:30-10:30 
Kosten: € 13,00 

 

 

 

Voor Maart: te reserveren vanaf 15 februari 



Di 5 mrt. 
Winkelen in het Stadshart van Zoetermeer en 3-gangen keuzemenu bij 
Proeflokaal Bregje 

Na de lunch wordt u opgehaald om te winkelen in Zoetermeer. Het 
winkelcentrum Stadshart Zoetermeer biedt u een ruime keuze aan winkels, 
variërend van kleine speciaalzaken tot grote warenhuizen. Of u nu op zoek 
bent naar bijouterieën, mooie kleding of een origineel cadeau voor 
Sinterklaas, voor de Kerst, een verjaardag of om u zelf te verwennen. Na het 
winkelen eten we gezellig een hapje met elkaar bij Proeflokaal Bregje in 
Zoetermeer. U heeft een ruime keuze uit het 3-gangen keuzemenu om van 
een heerlijke maaltijd te kunnen genieten. De koffie/thee onderweg en het 
diner zijn bij de prijs inbegrepen; de drankjes komen voor eigen rekening.  
 

Ophalen: 12:30-13:30 
Kosten: € 31,50  

Wo. 6 mrt. 
Tuincentrum De Driesprong 
Heeft u zin om uw huiskamer of balkon in de sfeer van de lente te brengen? 
Vandaag nemen wij u mee naar het gezellige Tuin- en plantencentrum De 
Driesprong dat al sinds 1974 een eigenzinnige stijl heeft. De Driesprong im-
porteert zelf, waardoor zij u een ruime keus kunnen bieden uit originele pro-
ducten voor een lage prijs. Het is een gezellig, warm en knus tuincentrum, 
waar u ook kunt genieten van een vers gezet kopje koffie/thee en gebak of 
een andere ovenverse lekkernij  in het  tuincafé  ‘Warm Welcome’. 

Ophalen: 09:30-10:30 
Kosten: € 11,00 

 

 



Do. 7 mrt. 
Speelgoed- en carnavalsmuseum ‘Op Stelten’ in Oosterhout +  
stadsbezoek Breda 
In Speelgoed- en Carnavalsmuseum ‘Op Stelten’ zijn drie prachtige verzame-
lingen samen gebracht. Het grootste deel is afkomstig van Speelgoedmuse-
um ’Op Stelten’. Het andere deel van het Poppen en Speelgoedmuseum Til-
burg en het Kaaiendonks Carnavalsmuseum. Er is nu een super grote verza-
meling van vele soorten speelgoed: poppen in alle soorten en maten, pop-
penhuizen, winkeltjes en schooltjes, maar ook constructie speelgoed zoals 
Meccano, elektrische treinen, autootjes, spelletjes, tollen, stokpaarden en-
zovoort. Het museum herbergt de grootste verzameling Anker bouwstenen 
van Europa, een prachtige verzameling optisch speelgoed waaronder be-
roemde toverlantaarns en een verzameling carnavals attributen die specifiek 
bij het Kaaiendonkse carnavalsfeest horen. Genoeg om tijdens uw bezoek bij 
weg te dromen. De Museumkaart is van toepassing. 

Ophalen: 09:30-10:30 
Kosten: € 19,50 

 

Vr. 8 mrt. 
Textielmuseum in Tilburg en stadsbezoek 
Bij ons bezoek aan Tilburg gaan wij eerst het textielmuseum. Daarna rijden 
we door naar het centrum van Tilburg, waar gelegenheid is om te lunchen 
en te winkelen. Het textielmuseum is zeer de moeite waard! Anders dan 
andere musea is het een museum in bedrijf. Mensen werken aan creatieve 
opdrachten en de weefgetouwen zijn volop in bedrijf. U kunt hier zien hoe 
(wand)tapijten, tafellinnen, keukendoeken, stoffen en allerlei andere pro-
ducten worden gemaakt.  

Aanbieding 



Naast de inspirerende tentoonstellingen op het gebied van design, kunst en 
erfgoed biedt het TextielMuseum plaats aan het TextielLab. In het 
TextielLab ziet u wat ontwerpers, kunstenaars en architecten aan het maken 
zijn; het biedt een uniek kijkje in de ‘ontwerpkeuken’.  
Als u houdt van tafelgoed met een verhaal, fris huishoudtextiel, wollen 
plaids, sjawls, handwerkboeken, sieraden en tassen, dan kunt u hiervoor 
terecht in de TextielShop. U heeft dan gelijk een mooie herinnering aan uw 
museumbezoek. De Museumkaart is van toepassing. 
 

 
Ophalen: 08:30-09:30 

Kosten: € 30,50 

Ma. 11 mrt. 

Workshop Schelpendecoraties 
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. In de 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 show-
room en de winkel.  

Ophalen: 11:30-12:30 
Kosten: € 24,00 

 

 



Di. 12 mrt. 

Tentoonstelling Marjolein Bastin in het Noord-Veluws Museum in  
Nunspeet 
Zie voor de beschrijving de tekst bij 28 februari 2019. 

 
Ophalen: 08:30-09:30 

Kosten: € 29,00 

vv 

Wo. 13 mrt. 
Bezoek aan de Koninklijke Porceleyne Fles en stadsbezoek Delft 

Wie kent het niet ‘Delfts Blauw’? Misschien heeft u zelf wel aardewerk van 
Delfts Blauw in huis. Nieuwsgierig hoe het wereldberoemde aardewerk 
wordt gemaakt? De Royal Delft Experience neemt u mee op reis door de 
geschiedenis van het eeuwenoude Delfts Blauwe aardewerk en geeft u in-
zicht in het productieproces. Tijdens deze reis maakt u ook kennis met ande-
re iconen van Delft. U krijgt een demonstratie van de meester-schilders en u 
brengt een bezoek aan de fabriek waar het authentieke productieproces te 
zien is. In de showroom kunt u de complete collectie handbeschilderd en 
souvenirs bewonderen. 
De Koninklijke Porceleyne Fles, opgericht in 1653, is de enig overgebleven 
Delftse aardewerkfabriek uit de 17e eeuw. Nog steeds wordt het wereldbe-
roemde Delfts blauwe aardewerk volledig met de hand beschilderd volgens 
eeuwenoude tradities. 

Na het museumbezoek rijden we naar Delft, waar u gelegenheid heeft om te 
lunchen of te winkelen. 
 

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

 



 

Do. 14 mrt. 
Bezoek aan Museum de Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam en 
landelijk winkelen in de Graanbuurt van Giessenburg  
Het museum is gevestigd in een 17e-eeuwse boerderij met een erf, tuin en 
enkele bijgebouwen. In het voorhuis is een authentieke deftige boerenwo-
ning ingericht en in de vroegere stal een moderne expositieruimte. Daar-
naast heeft het hoofdgebouw een museumzolder voor groepsbezoek en  
permanente klankbeeldpresentaties. Hier vindt u ook een paviljoen over de 
opgravingen bij de aanleg van de Betuweroute. Er is een koffiekamer en bij 
mooi weer is het heerlijk vertoeven op een van de terrassen.  
Na het bezoek aan Museum de Koperen Knop rijden we naar De Graan-
buurt, waar u landelijk kunt winkelen. Bij binnenkomst in de winkelstraatjes 
is de verrassing groot. De gevels van de inpandige winkelstraten zijn in au-
thentieke stijl nagebouwd; dit zorgt voor een unieke ambiance. U vindt er 
een divers aanbod aan winkels op het gebied van lifestyle, mode, wonen en 
genieten. Daarnaast kunt u ontspannen tijdens de lunch op het terras met 
uitzicht op het riviertje De Giessen of genieten van een kop koffie in het na-
gebouwde oude treinstation van Giessenburg.  

 
Ophalen: 09:30-10:30 

Kosten: € 16,50 

Vr. 15 mrt. 
Miniworld in Rotterdam 
Laat u meevoeren in de wonderlijke miniatuurwereld met herkenbare Ne-
derlandse landschappen met vele scènes die uw fantasie prikkelen. Er is een 
complete wereld te ontdekken en te beleven! 
Sfeervolle en uitgestrekte polderlandschappen worden afgewisseld met de 
moderne en historische architectuur van ons “Rotterdam in miniatuur”, in-
clusief de grootste overdekte miniatuurhaven van Europa. U kijkt uw ogen 
uit! 
 



Za. 16 mrt. 
Neuzelbeurs in de Broodfabriek in Rijswijk 
De Neuzelbeurs is een begrip in de regio! Er zijn ongeveer 350 kramen waar 
particulieren en handelaren zowel nieuwe als tweedehands artikelen verko-
pen. U kunt er terecht voor tweedehands kleding, boeken, games, muziek, 
meubels, antiek, kunst, curiosa en nieuwe artikelen tegen scherpe prijzen. 
Waar u ook naar op zoekt bent; er is voor ieder wat wils op de Neuzelbeurs. 
Door de sfeervolle kramen met rood dakje en verlichting heeft de beurshal 
een gezellige uitstraling. Als u even uitgeneuzeld bent, dan is er de mogelijk-
heid om gebruik te maken van de diverse horeca terrassen, waar u kunt ge-
nieten van een kopje koffie of thee, belegd broodje of warme snack. 

 
Ophalen: 09:30-10:30 

Kosten: € 18,00 

 
 

 

 

Vanaf 2014 bouwt Miniworld aan Groot-Brittannië. Uit honderden inspira-
tiebronnen uit Engeland, Wales en Schotland is a spectaculair ontwerp ge-
maakt, dat op dit moment wordt gebouwd. Dit meerjarige monsterproject is 
de grootste uitbreiding van Miniworld Rotterdam sinds 2009.  

Elke 24 minuten valt de nacht in de miniatuurwereld in een reeks prachtige 
avond- en ochtendkleuren. Duizenden lampjes verlichten het nachtelijke 
landschap met hierin duizenden modelgebouwen. Met Miniworld hebben 
wij een speciaal arrangement afgesproken, waarin de entree, 2 kopjes 
koffie/thee, een appelgebakje met slagroom en een rondleiding van 45 mi-
nuten in de prijs zijn inbegrepen. De rondleiding is aangepast en toeganke-
lijk voor mensen met een rollator. Daarna heeft u gelegenheid om alles nog 
eens rustig te bekijken. 
 

         Ophalen: 09:30-10:30 
         Kosten: € 32,50 

Nieuw! 



Ma. 18 mrt. 
Winkelen en lunchen bij IKEA Barendrecht 
Zie voor de beschrijving de tekst bij 11 februari 2019. 

Ophalen: 09:30-10:30 
Kosten: € 7,50 

 

Di. 19 mrt. 
Tentoonstelling “Werk, bid en bewonder” in het Dordrechts museum 
Deze tentoonstelling in het Dordrechts museum biedt een nieuwe kijk op 
kunst en Calvinisme. De Nederlandse politieke elite bestond vanaf de 17de 
eeuw – de Gouden Eeuw – uit calvinisten. Hun rijkdom en maatschappelijke 
status etaleerden ze met grote huizen, chique interieurs én fraaie kunst. 
Maar kunst en calvinisme; gaat dat wel samen? Calvinisme wordt immers 
geassocieerd met sober, streng en spaarzaam. En kunst met rijkdom en 
luxe. Maar wat was de werkelijke relatie van calvinisten tot kunst? 
In Werk, bid & bewonder worden clichés over kunst en calvinisme ontrafeld 
en enkele hardnekkige mythes ontkracht. Ontdek tijdens uw bezoek litera-
tuur, muziek, kerkarchitectuur en (kunst)objecten. Bewonder het werk van 
schilders van de 17de tot begin 20ste eeuw, zoals Ferdinand Bol, Rembrandt 
van Rijn, Vincent van Gogh, Theo van Doesburg en Piet Mondriaan. De De 
Museumkaart en de Rotterdampas zijn van toepassing.  
 

Ophalen: 09:30-10:30 
   Kosten: € 25,50 

Wo. 20 mrt. 
Rondleiding en drukdemonstratie in het Steendrukmuseum en winke-
len in Valkenswaard  
in het Nederlands steendrukmuseum dat als ‘enige’ museum ter wereld de 
lithografie en de steendruk ten toon stelt. Vindingen waardoor men snel in 
alle denkbare aantallen afbeeldingen kon drukken op papier, karton en later 
ook op blik  

Nieuw! 



 

Eerst in zwart-wit en sinds 1837 ook in kleur. 
Bij het steendrukmuseum kunt u natuurlijk allerlei afbeeldingen bewonde-
ren waaronder de Art Nouveau/Jugenstil posters, maar uiteraard staan er 
ook een aantal historische steendrukpersen. U krijgt hier een rondleiding en 
een drukdemonstratie, zodat u ook vragen kunt stellen en het hele werkpro-
ces met uw eigen ogen kunt volgen. Ook is er een mooie tentoonstelling van 
Leo Gestel, die Nederland tot haar bekende schilders rekent. De Museum-
kaart is van toepassing. Na ons bezoek is er gelegenheid om te lunchen en te 
winkelen in Valkenswaard. 
 

Ophalen: 08:30-09:30 
   Kosten: € 30,00 

Do. 21 mrt 
Stadsbezoek Bergen op Zoom 
Graag verrassen wij u deze keer met een stadsbezoek aan het Noord-
Brabantse Bergen op Zoom. De historische vestingstad kent een rijke ge-
schiedenis, zodat zij bijna 500 rijks- en gemeentemonumenten herbergt. 
Tegenwoordig is een deel van de binnenstad beschermd stadsgezicht, waar 
u gezellig een terrasje kunt genieten en kunt winkelen.  
Als u wilt genieten van pittoreske beelden van dit mooie stadsgezicht, zijn 
er tal van bezienswaardigheden die u tijdens uw wandeling tegenkomt, zo-
als het historisch centrum in de Markiezenhof, de St. Gertrudiskerk, de Gro-
te Markt met zijn historische panden en de Kerk, het Stadhuis, de Synagoge, 
de St. Catherinakapel, diverse kerken, de Gevangenpoort, het Spuihuis, het 
kleine- en het grote Arsenaal. In het historisch centrum vindt u een histo-
risch museum, een kermismuseum en een spotprentenmuseum die u op 
eigen gelegenheid kunt bezoeken. Bij het VVV-kantoor op de markt kunt u 
een stadswandeling kopen. 

 
Ophalen: 08:30-09:30 

Kosten: € 15,00 
 

Nieuw! 



Vr. 22 mrt. 
Lenteconcert Prinses Christinaconcours in de Dorpskerk van Capelle 
aan den IJssel 
U kunt weer genieten van een klassiek verrassingsconcert van de laureaten 
van het Prinses Christinaconcours. Voor u zullen optreden Claire Schuur-
mans op de harp en het Lagom saxofoonkwartet dat bestaat uit Alberto 
Tarrage, Thitipol Pisehul, Fleur Peereboom en Mafalda Oliveira.  

 
 

Ophalen: 18:30-19:30 
Kosten: € 8,00 

 

Ma. 25 mrt. 
Landelijke route naar de Mariënwaerdt en via de Linge en de Waal 
naar het historisch centrum van Gorkum 
Via een mooie, landelijke route langs de Linge en de Waal rijden we naar 
Heerlijkheid Mariënwaerdt. Na de lunch bij de Stapelbakker rijden we naar 
de vestingstad Gorkum. In het centrum ligt de goed bewaarde, historische 
vestingstad. Tientallen monumenten herinneren aan de tijd, dat Gorkum 
een centrum van visserij, markten, scheepvaart en handel was en als ves-
ting een belangrijke plaats innam in de (Nieuwe) Hollandse Waterlinie. Een 
wandeling door Gorkum is een promenade door de historie. Zowel binnen 
als buiten. Wie door de straten en stegen van de binnenstad of over de ves-
tingwallen loopt, ondergaat de sfeer van de koopmans- en garnizoensstad 
van weleer. Als u meer van de geschiedenis van Gorkum wilt weten, kunt u 
werken van 17e -eeuwse schilders bewonderen in het Gorkums museum 
aan de Grote markt. In de historische ambiance van Gorkum is het gezellig 
winkelen. De leuke winkeltjes vindt u in het oude stadscentrum. Alles wat u 
aan benodigdheden kunt bedenken, vindt u hier. 

 

Ophalen: 09:30-10:30 
         Kosten: € 16,50  

 

Nieuw! 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vestingstad


 

Di. 26 mrt. 
Rondrit in de Krimpenerwaard met aansluitend een 3-gangen diner 
eetcafé ‘De Crimpenaer’ 
We starten met een rondrit door het mooie landschap van de Krimpener-
waard. In hartje Krimpen, dichtbij het gezellige winkelcentrum de Crimpen-
hof en cultureel centrum de Tuyter ligt het gezellige eetcafé en lunchroom: 
‘De Crimpenaer’. De menukaart is zeer gevarieerd en de keuken gebruikt 
verse (streek)producten. Zij serveren u een 3-gangen menu. Onder het ge-
not van een hapje en een drankje kunt u in een sfeervolle ambiance gezellig 
praten met uw tafelgenoten. De prijs is excl. drankjes.  

 

Ophalen: 12:30-13:30 
Kosten: € 33,00 

Wo. 27 mrt. 
Tentoonstelling Maestro van Wittel en stadsbezoek Amersfoort 
Maestro van Wittel, de Hollandse meester van het Italiaanse stadsgezicht, 
geboren in Amersfoort, verhuisde rond 1673 naar Italië, verwierf daar naam 
en faam en keerde niet meer terug naar Nederland. Tegenwoordig bevindt 
het overgrote deel van zijn oeuvre zich in Italiaanse, Engelse en Spaanse 
collecties. De buitenlandse collecties maken deel uit van deze tentoonstel-
ling; het hele verhaal ‘Van Wittel’ komt aan bod. De plekken die hij schilder-
de, de stijl die hij ontwikkelde, zijn Nederlandse wortels, zijn adellijke op-
drachtgevers en zijn onmiskenbare invloed in Italië.  
Caspar Adriaensz. van Wittel (1653-1736), ofwel Gaspare Vanvitelli, werd ge-
roemd en geëerd in zijn tweede vaderland Italië. Hij schilderde in de zeven-
tiende en achttiende eeuw Rome, Napels en Venetië tot in de kleinste details 
en beïnvloedde beroemde Italiaanse schilders van stadsgezichten als Cana-
letto en Bellotto. Met dit retrospectief willen Museum Flehite en Kunsthal 
KAdE Caspar van Wittel, Gaspare Vanvitelli, zijn plek in de canon van de Ne-
derlandse kunstgeschiedenis geven, als maestro van het (Italiaanse) stadsge-
zicht.  
 



       De Museumkaart is van toepassing.  
   Na het museumbezoek kunt u lekker gaan lunchen en   
  winkelen in Amersfoort.  

Ophalen: 08:30-09:30 
Kosten: € 34,00 

 

 

Do. 28 mrt. 
Rondrit Futureland Rotterdam Maasvlakte het land van de toekomst NU 
Dichterbij een nieuw stuk Nederland kun je niet komen. Futureland is in 2009 
gebouwd op het randje van de Maasvlakte om belangstellenden uitleg te ge-
ven over de aanleg van de Tweede Maasvlakte en was meteen een succes. 
Het nieuwe haventerrein ligt er inmiddels.  
In het informatiecentrum is te zien wat in de haven gebeurt. Er wordt begrip 
gekweekt voor de industrie en Futureland presenteert de Rotterdamse haven 
als een interessante werkplek. Ontdek in Futureland het fantastische uitzicht  
            op het werk vanaf het Panorama Deck.  

       Het informatiecentrum heeft een filmzaal, een  
      interactieve maquette en verschillende informatieve  
     hallen. 

Ophalen: 09:30-10:30 
Kosten: € 15,00 

 

 

Vr. 29 mrt. 
Winkelen in de “Gouden Straatjes” van Haarlem 
Bent u op zoek naar dat ene bijzondere winkeltje, dat niet alledaagse adres-
je waar u iets unieks kunt vinden? Haarlem is dé stad als u wilt shoppen, 
waar u vele boetiekjes vindt, u geniet van de prachtige, monumentale bin-
nenstad en heerlijk kunt lunchen. Het oude centrum kent 7 favoriete 
straatjes die de sfeer van de Gouden Eeuw uitstralen: Zijlstraat, Koning-
straat, Gierstraat, Schagchelstraat, Kleine Houtstraat, Anegang, Warmoes-
straat.  
   Allemaal makkelijk te bereiken met een mooie wandeling 
   door het centrum.  

Ophalen: 08:30-09:30 
Kosten: € 15,00 

Nieuw! 





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! 



Tot ziens! 


