Feb.—Maart 2020

U kunt uw reservering doorgeven via telefoonnummer

06-3020 5685
of

06-1297 6723
Op deze nummers zijn wij bereikbaar op:
Maandag van 10.00 – 16.00 uur
Woensdag van 10.00 – 16.00 uur
Donderdag

van 10.00 - 16.00 uur

U kunt uw reservering natuurlijk ook doen via onze website

www.opstapbuscapelle.nl

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 via
info@opstapbuscapelle.nl of telefonisch via mobiele
telefoonnummers: 06-30205685 of 06-12976723.
Voor het programmaboekje betaalt u 15,00 euro per jaar.

...wenst u
een fijne rit!

Voor februari reserveren vanaf 15 januari

Ma. 3 feb.
Tuincentrum De Driesprong in Zoetermeer
Gaat u met ons mee om inspiratie op te doen om de lente in uw eigen
huiskamer of op uw balkon 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 importeert zelf, waardoor zij u een
ruime keus kunnen bieden uit originele producten 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: € 14,50

Di. 4 feb.
Tentoonstelling Dick Bruna in het Centraal Museum en stadsbezoek
Utrecht
Wie kent niet Nijntje van Dick Bruna? In zijn atelier op een zolder in de
Utrechtse binnenstad maakte Dick Bruna (1927 - 2017) jarenlang zijn
tekeningen en ontwerpen. Dit atelier heeft nu een permanente plaats in het
Centraal Museum. Maak kennis met Bruna’s manier van werken en zie hoe hij
elke keer weer tot de essentie van een beeld weet te komen. In dit museum
kunt u, verdeeld over twee etages in de expo’s 4, 5 en 6, ook werk zien van
o.a. Gerrit Rietveld, Jan van Scorel en Charley Toorop. En er zijn altijd
hoogtepunten uit de modecollectie te zien naast iconen als het populaire 17e eeuwse poppenhuis. Museumkaart is geldig. Na het museumbezoek is er
gelegenheid om te lunchen (voor eigen rekening) en de stad te verkennen.

Ophalen: 09:30-10:30
Kosten: € 38,00
Nieuw!

Wo. 5 feb.
Pannenkoekenhuis ‘Oude Maas’ in Barendrecht en rondrit over Voorne
-Putten
Het natuurgebied De Oude Maas is prachtig! Het Pannenkoekenrestaurant
is sfeervol en comfortabel ingericht met oudhollandse meubelen en authentieke (wand) decoratie uit de vervlogen tijd. Op de achtergrond hoort u een
bescheiden muziekje en tijdens koude dagen brandt de grote open haard.
De pannenkoek is voor eigen rekening. Na afloop maken we een mooie
rondrit over Voorne-Putten.

Ophalen: 09:30-10:30
Kosten: € 18,50

Do. 6 feb.
Stroopwafelworkshop en stadsbezoek in Gouda
Bij Stroopwafelbakkerij Van den Berg worden dagelijks duizenden stroopwafels vers gebakken in het Oudhollandse pandje aan de Lange Groenendaal.
De stroopwafel is heerlijk knapperig en zit vol zoete stroop. Volg de workshop en maak die lekkere koeken zelf! Achter de stroopwafelbakkerij bevindt zich een gezellige tearoom, waar u allerlei stroopwafellekkernijen kunt
proeven. Na de workshop is er gelegenheid om te lunchen (niet inbegrepen)
en om deze sfeervolle plaats te verkennen.

Ophalen: 09:30-10:30
Kosten: € 19,50

Ma 10 feb.
Rondrit Krimpenerwaard en onderweg bij “de Beren” dineren
Aan het begin van de middag halen wij u op voor een mooie rit door de
Krimpenerwaard. Ter afsluiting eten wij rond 17.30 uur gezellig met elkaar
in het nieuwe restaurant De Beren, gelegen aan de IJssel in Capelle. Deze
vernieuwde formule van De Beren biedt een verrassende kaart met heerlijke gerechten, waarbij u ook nog tussen verschillende soorten frietjes kunt
kiezen. Daarnaast kunt u genieten van de sfeervolle inrichting; een perfecte
ambiance om van een smaakvol diner te genieten. Het driegangen keuzemenu is bij de prijs inbegrepen, excl. drankjes.

Ophalen: 12:30-13:30
Kosten: € 45,00
Nieuw!

Wo. 12 feb.
Tentoonstelling “Dynasty: glinster en glamour” in het zilvermuseum
van Schoonhoven en stadsbezoek
Verhalen en Zilver worden samengebracht in het Nederlands Zilvermuseum
in de allesomvattende tentoonstelling Dynasty: glinster & glamour. De tentoonstelling vertelt het verhaal van de Zilverfabrieken van Van Kempen en
Begeer; de opkomst, ontwikkelingen maar ook de strubbelingen van elke
generatie. Het is een kroniek vol verhalen van de mensen voor- en achter
de schermen van de méér dan Koninklijke Van Kempen en Begeer. Tijdens
deze expositie maakt u kennis met de geschiedenis van de dynastieën en de
zilveren schatten die zij maakten.
Na het bezoek aan het museum is er gelegenheid om te lunchen (voor eigen rekening), te winkelen of Schoonhoven te verkennen.

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

Do. 13 feb.
“Snuffelen” bij Kringloopwarenhuis Opnieuw en Co in Papendrecht en
winkelen in Dordrecht
We bezoeken vandaag het kringloopwarenhuis in Papendrecht waar u koffie
kunt drinken met appelgebak (inclusief) . Daarna kunt u heerlijk op uw gemak snuffelen tussen het aanbod van de winkel. Misschien vindt u wel iets
waarnaar u al heel lang op zoek bent en dat voor een alleraardigst prijsje.
Daarna gaan 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 kunt genieten van de scheepjes in de binnenhaven.

Ophalen: 09:30-10:30
Kosten: € 14,50

Vr. 14 feb.
Kleine High tea en bloemschikken in de huiskamer van “Valentijn” in
Capelle
Vandaag is het Valentijnsdag, waarbij Capelle tot Love City is omgedoopt!
De dag van de liefde en het plezier om de ander te kunnen verrassen. Wij
hebben nagedacht hoe wij deze dag met u kunnen vieren. Wat denkt u van
een kleine high tea en een workshop waarbij u een klein bloemstukje opmaakt? Deze gezellige middag bij Valentijn vindt plaats in huiselijke kring bij
Carla Corbeau, die u ook als begeleidster kent.

Ophalen: 12:30-13:30
Kosten: € 25,00

Nieuw!
Nieuw!
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Di. 18 feb.
Seniorendiner bij restaurant De Watertuin in Schiedam
Gaat u ook mee naar het Seniorendiner? Op elke derde dinsdag van de
maand biedt zelfbedieningsrestaurant De Watertuin 55+-ers een diner,
waarbij u onbeperkt kunt eten en drinken in een gezellige ambiance. Het
buffet bestaat uit een wok-gedeelte, lopend warm buffet, grillplaten (vlees
en vis), sushi, voorgerechten en dessert. Het diner is tussen 13.00 en 15.00
uur en is bij de prijs inbegrepen.

Ophalen: 11:00-12:00
Kosten: € 30,00

Wo. 19 feb.
Filmmiddag bij buurthuis Vivaldi in Capelle aan den IJssel
Buurthuis Vivaldi heeft voor u de beroemde en ontroerende film The Lion
King uitgezocht; de indrukwekkende animatiefilm is Nederlandstalig. In de
geheel nieuwe Disney Live Action film reist de Lion King naar de Afrikaanse
savanne waar een toekomstige koning is geboren. Simba adoreert zijn vader,
koning Mufasa en neemt zijn eigen koninklijke bestemming ter harte. Maar
niet iedereen in het koninkrijk viert de komst van de nieuwe welp.
Geniet en leer wat “hakuna matata” in het Afrikaanse Swahili betekent. Bij
de filmmiddag zijn koffie/thee plus 1 drankje inbegrepen.

Ophalen: 13:00-14:00
Kosten: € 13,00

Do. 20 feb.
“Praten en Breien” bij De Breierij in Beneden-Leeuwen
Heeft u wel eens gehoord van “de Breierij” in Beneden-Leeuwen? BenedenLeeuwen is een dorp gelegen in Gelderland, gelegen aan de rivier de Waal.
De OpStapBus weet dat onder haar klanten veel liefhebbers zijn van breien.
Bij de ambachtelijke Breierij krijgen we een leuke rondleiding. U kunt breimachines aan het werk zien en kennis maken met de verschillende breitechnieken en met de laatste trends, zoals portret breien en wandkleed breien.
Daarnaast kunt u verschillende breigarens kopen of kiezen voor een mooie
trui, shawl of vest direct bij de fabriek. Bij het bezoek aan “De Breierij’ is
koffie met slagroom en 1 gebakje bij de prijs inbegrepen.

Ophalen: 08:30-09:30
Kosten: € 25,00

Vr. 21 feb.
Overdekt winkelen in Italiaanse sferen in Passage Roosendaal
Ontdek één van de leukste overdekte winkelcentra in Nederland. In Roosendaal is een winkelcentrum, waarbij verschillende straten met elkaar zijn verbonden: de Roselaar, de Biggelaar, de Passage, oude Markt, nieuwe Markt,
Raadhuisstraat, Dokter Braberstaat en de Passage.
De Passage is het mooiste gedeelte, vanwege de romantische sfeer die de
Venetiaanse ambiance ademt. Indrukwekkend zijn de grote lichtkoepel met
glas in lood en uitbundige schilderingen, natuurstenen vloeren met mozaïeken, hardhouten winkelpuien en prachtige smeedijzeren hekwerken. U
vindt hier modewinkels, winkels met cadeauartikelen, lichaamsverzorging,
geurige kruiden, sieraden en ook versproducten.

Ophalen: 08:30-09:30
Kosten: € 17,00
Nieuw!

Ma. 24 feb.
Loods 5 Sliedrecht en diner bij Bregje in Ridderkerk
Wilt u inspiratie opdoen voor uw inrichting of voor uw keuken? Of bent u
op zoek naar accessoires voor binnen of voor buiten, of misschien een nieuwe tuinstoel? Vandaag stellen wij u in de gelegenheid om het moderne
woonwarenhuis Loods 5 in Sliedrecht te bezoeken. Loods 5 biedt woon- en
lifestyle gerelateerde artikelen van verschillende importeurs, groothandelaren en fabrikanten aan onder één dak. Als u een gekozen artikel niet kunt
meenemen, kunt u deze door Loods 5 laten bezorgen. Voor een kopje
koffie/thee kunt u terecht bij restaurant “Loods 5 Lekkers”. Houdt u er rekening mee dat bij Loods 5 alleen gepind kan worden.
Na het woonwinkelen gaan we om 17.30 uur gezellig met elkaar eten bij
Bregje in Ridderkerk, waar een 3-gangen diner op ons wacht. Het diner is
inclusief maar de drankjes zijn exclusief.

Ophalen: 13:00-14:00
Kosten: € 32,50

Wo. 26 feb.
Borduurmuseum ’t Losse Steekje in Barneveld
Na een lunch onderweg (voor eigen rekening) rijden we naar het Borduurmuseum ’t Losse Steekje in Barneveld.
Naast een grote collectie aan borduurwerken, heeft het museum ook een
complete afdeling met houtsnijwerk voor de mannelijke bezoekers.
Borduren wordt ook wel schilderen met draad genoemd. Garen en zijde
worden zorgvuldig geselecteerd, in de naald gestoken en met vaardige handen worden de mooiste werken gecreëerd.
Maar liefst 1.500 verschillende borduurwerken sieren de wanden van het
borduurmuseum. Kunt u zich voorstellen dat ‘De Nachtwacht’ van meesterschilder Rembrandt nageborduurd is?

Deze is in het museum te bewonderen. Het museum heeft naast een grote vaste
collectie ook borduurwerken met Bijbelse taferelen, jachttaferelen, scheepvaart,
portretten, dieren, bloemen, kinderen en merklappen.
Onder het genot van een kopje koffie of thee krijgt u een levendige en interactieve
presentatie over de geschiedenis van het museum en het borduren.

Ophalen: 08:30-09:30
Kosten: € 25,00

Do. 27 feb.
Shoppen in het Wijnegem Shopping Centre nabij Antwerpen
Heeft u zin om lekker een dagje te winkelen? Wij nemen u mee naar het
Wijnegem Shopping Center, één van de grootste overdekte winkelcentra van
België. Met 250 winkels verdeeld over twee verdiepingen is er genoeg te
beleven. U kunt de verschillende verdiepingen via roltrappen bereiken. Er
zijn allerlei soorten winkels, maar vooral de modewinkels zijn talrijk aanwezig. Grote modemerken als H&M, Zara, Ici Paris, Levi’s, Mexx, enzovoorts zijn
alom vertegenwoordigd. Naast de vele winkels heeft u ook keuze uit verschillende eet- en drinkgelegenheden, waar u gezellig kunt zitten.

Ophalen: 08:30-09:30
Kosten: € 20,50

Van € 34,00

Vr. 28 feb.
Lingeroute en rondleiding bij de Royal Leerdam Glasfabrieken in Leerdam
We rijden een mooie, landelijke route langs de Linge. Onderweg drinken we
koffie (inclusief).Aangekomen bij de Glasfabrieken krijgt u een rondleiding
van 1,5 uur in de glasblazerij met een live demonstratie van de meesterglasblazers en slijpers. Tijdens de rondleiding maakt u kennis met de historie
van het wereldberoemde Leerdammer kristal.

In de eeuwenoude Kristalfabriek van Royal Leerdam Crystal vervaardigt een
team van meesterglasblazers nog dagelijks unieke designobjecten, kristalserviezen en gebruiksvoorwerpen, zoals karaffen en vazen. Stuk voor stuk
handgemaakt en met de mond geblazen. Alles volgens oude tradities, maar
geheel naar hedendaags ontwerp. Ook kunt u allerlei handgemaakte objecten in de kristalwinkel bewonderen. U krijgt hier een kopje koffie/thee met
een koekje (inclusief). Vanwege het historische karakter van de fabriek, is
de rondleiding alleen toegankelijk voor degenen die goed ter been zijn.

Ophalen: 08:30-09:30
Kosten: € 32,50

Voor maart te reserveren vanaf 15 februari

Ma. 2 mrt.
Lingeroute en lunchen bij de stapelbakker in de Mariënwaerdt
De Lingeroute is een route door oer Hollands polderlandschap van weiden,
kerktorens, boerderijen en molens langs sloten met kroos. Maar het is ook
een hartveroverend rivierengebied met historische stadjes en dorpen vol
monumentale panden. Bijzonder fraai zijn ook de uiterwaarden langs de
Giessen en de Linge. Hier komen we langs boomgaarden, fraaie boerderijen
en weggetjes omgeven met knotwilgen. Een fijn landschap voor een mooie
toertocht! Bij landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt lunchen we gezellig met
elkaar. De lunch is voor eigen rekening.

Ophalen: 08:30-09:30
Kosten: € 24,00

Di. 3 mrt.
Tentoonstelling “Meesterlijk” in de Kunsthal en lunch in café ’t Haantje
in Rotterdam-zuid
Met de tentoonstelling ‘Meesterlijk!’ presenteert de Kunsthal Rotterdam
een groots overzicht van vier eeuwen schilderijen en tekeningen van beroemde meesters als Rembrandt, Rubens, Van Gogh, De Lacroix, Pissarro,
Saenredam, Goltzius en Basquiat.
Ruim 150 werken uit de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen belichten de bijzondere wisselwerking tussen schilder- en tekenkunst en laten
de liefde zien van de grote meesters voor tekenen. ‘Meesterlijk!’ toont het
grote meesterschap van kunstenaars die in beide kunstvormen uitmunten.
De Museumkaart is van toepassing; de toeslag van 2,50 euro is bij de prijs
inbegrepen. Ook kunt u andere tentoonstellingen zien in de Kunsthal, zoals
die van de beroemde modeontwerper Thierry Mugler met de ontwerpen
voor de confectie en haute couture collecties.
Voor de lunch rijden we naar café ’t Haantje in Rotterdam-Zuid; de lunch is
voor eigen rekening.

Ophalen: 09:30-10:30
Kosten: € 36,00

Wo. 4 mrt.
Een kijkje in museumwoning Back to the Sixties met lunch
We brengen een bezoek aan museumwoning Back to the Sixties in Spijkenisse. U wordt ontvangen met koffie en gebak. Daarna kunt u de museumwoning bezichtigen. U vindt hier een compleet ingerichte woon-, slaap- en
werkkamer; badkamer met lavet, keuken en toilet uit 1960. Geen velours,
maar katoenen stoffen. Geen emaille, maar roestvrijstaal; geen eiken, maar
teakhout. De nieuwste elektrische apparaten van destijds, zoals koffiemolen, mixer en naaimachine zijn hier te zien. In de 'Vierde Kamer' wordt 2 x
per jaar een expositie gehouden, die een bepaald facet uit de 60-er jaren
belicht.

Na de bezichtiging van de museumwoning wordt u een
lunch aangeboden. Na de lunch maken we een toer door
Rotterdam.

Ophalen: 09:30-10:30
Kosten: € 23,00

Do. 5 mrt.
Toer door Noord Holland, Smul mee bij het bakkersmuseum in
Medemblik en ‘Zet ‘m op’ bij het Hoedenmuseum in Andijk.
Onderweg naar Medemblik tijdens deze toer door Noord Holland drinken
we gezellig koffie in het leuke stadje Hoorn. In Medemblik bezoeken we bakkerijmuseum “De oude bakkerij” dat zich in het historische centrum bevindt.
De bakkers demonstreren de ambachtelijke bakkerstechnieken om lekkernijen als koekjes, marsepein en chocolade producten te kunnen maken. Het
water loopt u tijdens een bezoek al in de mond! Weet u wat de overeenkomst is tussen het bakken van brood en het maken van hoeden? ....een
kadetje! U kent het ongetwijfeld als een broodje, maar het is ook een hoofddeksel! In Andijk kunnen we de verzameling hoeden zien van Wil Gorter, die
zelf hoeden maakt. Het bakkerijmuseum is met de museumkaart gratis; bij
het Hoedenmuseum is geen museumkaart van toepassing. Deze toer neemt
de hele dag in beslag.

Ophalen: 08:30-09:30
Kosten: € 40,00
Nieuw!

Vr. 6 mrt.
Winkelen in de Graanbuurt Giessenburg
Achter de deuren van "De Graanschuur" gaat één van de gezelligste
en meest sfeervolle winkelstraatjes schuil. Bij binnenkomst in de historische inpandige winkelstraat is de verrassing groot; u wordt meegenomen in de karakteristieke sfeer van de pandjes.

Tussendoor kunt u genieten van een kop koffie,

huisgemaakte taart of een broodje (voor eigen
rekening). We rijden over de slingerende weggetjes
langs het riviertje de Giessen.
Deze groene omgeving vormt een mooi decor.

Ophalen: 08:30-09:30
Kosten: € 15,50

Ma. 9 mrt.
Ladies day bij Van der Klooster Mode in Boskoop
Van der Klooster Mode organiseert weer een modeshow voor u met drie
mannequins. Van der Klooster ontvangt u om 10.30 uur met koffie en gebak, waarna u een uur kunt genieten van een modeshow. Om 12.00 uur
wordt u een lunch aangeboden. Na de lunch kan de helft van de groep een
kijkje nemen in de winkel en voor de andere helft van de groep wordt een
Bingo georganiseerd. Als u wat leuks ziet in de winkel, kunt u ook gaan passen. Klantvriendelijke verkoopsters geven u advies over kleuren en pasvorm. De collectie is vlot en varieert van maat 36 tot en met maat 54. Er zijn
bekende merken, maar er wordt ook een eigen merk aangeboden. Na 1-1,5
uur wisselt u van groep (winkel of Bingo). De middag wordt afgesloten met
een advocaatje met slagroom. En….ik heb gehoord dat het heel gezellig is!

Ophalen: 08:30-09:30
Kosten: € 16,00

Wo. 11 mrt.
Filmmiddag in buurthuis Vivaldi in Capelle aan den IJssel, als honden
konden spreken….
Lady en de Vagebond is de titel van de film in het Nederlands. Wij zijn er
weer in geslaagd een boeiende live-action Disney film voor u te reserveren.

Het is een levensverhaal van een cockerspaniel en zijn hondenvrienden die u
zullen ontroeren. Live action houdt in dat u levensechte figuren hoort denken en praten. De filmkwaliteit is te vergelijken met die van de Lion King. De
film wordt Nederlands gesproken. Bij de filmmiddag is koffie/thee inbegrepen, maar is exclusief drankjes.

Ophalen: 13:00-14:00
Kosten: € 13,00

Do. 12 mrt.
Bezoek aan het Frans Hals museum in Haarlem en stadsbezoek
Het Frans Hals Museum is een gemeentelijk museum in Haarlem en staat
bekend als museum van de Gouden Eeuw. Haarlem was in de 17de eeuw
een machtige en welvarende stad en een centrum van kunst en cultuur.
Frans Hals geldt als één van de belangrijkste Oude Hollandse Meesters. Hij
werkte zijn hele leven in Haarlem, waar hij vooral bekend werd met zijn
levendige en kleurrijke schuttersstukken en afbeeldingen van tijdgenoten.
De vroegste schilderijen uit het Frans Hals Museum dateren uit het begin
van de 16de eeuw. Het zijn schilderijen met bijbelse voorstellingen die gemaakt zijn voor altaren in kloosters, kerken en kapellen en mythologische
voorstellingen. De Museumkaart is geldig.
Na het museumbezoek heeft u gelegenheid om het centrum van Haarlem
te verkennen.

Ophalen: 08:30-09:30
Kosten: € 41,00

Vr. 13 mrt.
Tentoonstelling Willems mozaïekbeelden in Schipluiden
Willem Berkhout is 69 jaar en orchideeënkweker van beroep. Hij oefent zijn
beroep en hobby met veel enthousiasme uit in Schipluiden. Naast zijn werk
heeft hij veel kunst gezien en bezocht hij regelmatig kunstgalerieën. Omdat
hij zelf uitgesproken ideeën had over kunst, startte hij met zelf ontworpen
beelden die hij met mozaïeksteentjes bekleedde. Later is hij ook metaal gaan
gebruiken. Willem heeft inmiddels 162 beelden gemaakt, die hij tentoon
heeft gesteld in zijn kas. Per beeld is hij gemiddeld 100 uur bezig. In de kas
waar de beelden tentoon worden gesteld, kunt u ook verschillende, bijzondere soorten orchideeën zien. Er staan diverse tafels en zitjes waar u kunt
plaatsnemen. Voorafgaand of na uw bezoek aan Willems mozaïekbeelden
gaan we lunchen (voor eigen rekening) bij bakkerij Theo Hoek in Schipluiden.
De dag wordt afgesloten met een mooie landelijke route.

Ophalen: 08:30-09:30
Kosten: € 20,50

Ma. 16 mrt.
Overdekt winkelen in Italiaanse sferen in Passage Roosendaal
Voor de beschrijving van dit uitstapje verwijzen wij naar de tekst bij vrijdag 21 februari.
Ophalen: 08:30-09:30
Kosten: € 18,00
Nieuw!

Di. 17 mrt.
Lunchen in familierestaurant Bergsche Plas in het Lage Bergse Bos en
bezoek Humanitas herinneringsmuseum
We gaan gezellig koffiedrinken bij Brasserie Woodz in het Kralingse Bos en
daarna lunchen (voor eigen rekening) bij familierestaurant Bergsche Plas in
het Lage Bergse Bos. Daarna rijden we door naar het Humanitas Herinneringsmuseum dat in Hillegersberg-Schiebroek staat. Hier vindt u van alles uit
de afgelopen eeuw: prenten, geuren, geluiden, gebruiksvoorwerpen, meubilair, documentatie en nog veel meer. Het gekke oranje meubilair uit de jaren
zeventig is er te zien, de fietsplaatjes en distributiekaarten uit de oorlog,
maar ook de benzinedistributiebonnen uit de oliecrisis, de oude Solex en de
Puch. Er zijn compleet ingerichte ‘stijlkamers’ uit vervlogen jaren, zoals een
woon- en slaapkamer, keuken, schuur, kinderkamer, enz. De oude hout-, kolen-, petroleum-, gas- en elektriciteitskachels en fornuizen, de Vim-bussen, de
Tomado-apparatuur, de oude radio’s en televisies, het is er allemaal en nog
veel meer.

Ophalen: 09:30-10:30
Kosten: € 15,00

Wo. 18 mrt.
Kaasproeverij in het historisch kaaspakhuis in Woerden en stadsbezoek
Onderweg maken we een koffiestop in Reeuwijk. In het historisch kaaspakhuis
krijgt u een rondleiding over het kaasmaken. Natuurlijk blijft het niet alleen bij
kijken en luisteren, maar worden ook uw zintuigen geprikkeld tijdens de kaasproeverij, die wordt begeleid met een heerlijk glaasje sap of een wijntje. Na de
kaasproeverij heeft u gelegenheid om Woerden te verkennen, te genieten van
een lunch, winkelen of de mooie stad te bewonderen.
De prijs van de kaasproeverij is inbegrepen; de lunch is voor eigen rekening.

Nieuw!

Ophalen: 09:30-10:30
Kosten: € 34,50

Do. 19 mrt.
Bezoek Grand Hotel Kurhaus in Scheveningen
Het Kurhaus vormt al jaren de skyline van Scheveningen waar veel beroemdheden hebben geslapen. Vandaag gaan we koffiedrinken en genieten van een
heerlijk gebakje (inclusief) in het Restaurant van het Kurhaus. Bij mooi weer
kunnen we een wandelingetje maken over de boulevard van Scheveningen en
tot slot een visje eten bij Vishandel J. Simonis (voor eigen rekening). Gaat u
met ons mee?

Nieuw!

Ophalen: 09:30-10:30
Kosten: € 23,50

Vr. 20 mrt.
Vrijheidsmuseum Groesbeek
Op 1 september 2019 opende het Vrijheidsmuseum (het voormalige Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945) in Groesbeek de deuren van het nieuwe
onderkomen. Het museum is gelegen in het prachtige groene en heuvelachtige landschap van Groesbeek, dicht bij Duitsland en midden in het gebied van
de twee belangrijkste operaties aan het Westfront tijdens de tweede Wereldoorlog: Market Garden en Veritable. De Tweede Wereldoorlog krijgt in het
museum vanuit verschillende perspectieven een veelzijdig gezicht, in samenhang met de geschiedenis van de 20e eeuw en de actualiteit. De museumkaart is van toepassing.

Ophalen: 09:30-10:30
Kosten: € 39,50
Nieuw!

Ma. 23 mrt.
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: € 13,50

Wo. 25 mrt.
Ons dorp, terug naar de jaren 50 en lunchen in de restaurantkerk Hooge
Zwaluwe
De oude pandjes in Hooge Zwaluwe roepen de sfeer op van vroeger. Ze nodigen uit om niet alleen een bezoeker te zijn, maar ook actief deel te nemen aan
het dagelijks leven van Oma Appeltaart en Opa Klok. Op deze manier wil het
initiatief “Ons Dorp“ terug naar een stuk gezelligheid en aandacht voor elkaar.
In de kleine gemeenschap Ons Dorp in Hooge Zwaluwe bevindt zich een opvallende kerk die als restaurantkerk in gebruik is genomen. Hier zullen wij de
lunch (voor eigen rekening) gebruiken.

Ophalen: 09:30-10:30
Kosten: € 26,50
Nieuw!

Do. 26 mrt.
Rondleiding in kasteel Heeswijk-Dinther en lunch in de brasserie van
het kasteel
Kasteel Heeswijk is een voormalige waterburcht bij Heeswijk in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het kasteel dateert uit de 11e eeuw. Het is
een van de vier topmonumenten van Brabant.
Reeds in het jaar 1080 ontstond er een voorloper van het huidige kasteel,
een zogenaamde motte-burcht. In de loop van de middeleeuwen werd de
motte (kasteelheuvel) afgevlakt en werd op de plaats van de burcht een
kasteel gebouwd. Kasteel Heeswijk heeft meerdere malen een rol gespeeld
in de geschiedenis. U krijgt een rondleiding die wordt afgesloten met een
lunch (voor eigen rekening) in de brasserie van het kasteel.

Ophalen: 09:30-10:30
Kosten: € 43,50
Nieuw!

Vr. 27 mrt.
Shoppen in de 9 straatjes van Amsterdam
In Amsterdam bevindt zich een bijzonder knus winkelgebied, “de 9 Straatjes”
middenin de grachtengordel tussen de Singel, Herengracht, Keizersgracht en
de Prinsengracht. “De 9 straatjes” tellen talrijke monumentale winkelpandjes
en geven een prachtig overzicht van de bouwstijlen in de grachtengordel. De
9 straatjes van Amsterdam is een heel overzichtelijk winkelgebied met cafeetjes en leuke lunchadresjes. Dit uitstapje is minder geschikt voor mensen
die slecht ter been zijn.

Ophalen: 08:30-09:30
Kosten: € 19,00

Ma. 30 mrt.
Route langs de Lek en stadsbezoek Culemborg
We rijden een mooie, landschappelijke route langs de rivier de Lek. Onderweg drinken we een lekker kopje koffie/thee. Tijdens deze rondrit laten wij u
graag kennis maken met het historische stadje Culemborg. In het fraaie centrum ziet u tal van monumenten, bijzondere gebouwen, pittoreske straatjes
en zelfs nog restanten van de stadsmuur. De oude binnenstad van Culemborg
is goed bewaard gebleven. Culemborg was ook in de vorige eeuwen al een
bedrijvig stadje. Er werden allerlei producten gemaakt, zoals sigaren, jenever,
meubels en zelfs geweren. De Markt vormt het stralende middelpunt van Culemborg. Het prachtige plein is omringd door rijksmonumenten en hier staat
ook het stadhuis uit 1534, met op de hoek de ‘kaak’. Andere bezienswaardigheden in Culemborg zijn het Elisabeth Weeshuis Museum (met mooie tuin en
het Weescafé), het Jan van Riebeeckhuis (de stichter van Kaapstad) met kruidentuin, de Kasteeltuin Culemborg, de Binnenpoort en de Grote of Barbarakerk.

Ophalen: 09:30-10:30
Kosten: € 19,50

Di. 31 mrt.
Bezoek Grand Hotel Kurhaus in Scheveningen
Voor beschrijving van dit uitstapje verwijzen wij naar de tekst
bij donderdag 19 maart.

Ophalen: 09:30-10:30
Kosten: € 23,50
Nieuw!

Met dank aan de sponsoren!

Met dank aan de sponsoren!

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

Reserveren: 06-30205685
of 06-12976723
Reserveren is mogelijk vanaf de datum aangegeven bij de betreffende
maand. Voor het reserveren kunt u terecht op maandag,
woensdag en donderdag tussen 10.00-16.00 uur. U wordt een week
van te voren gebeld om uw inschrijving te bevestigen.
Annuleren kan tot 24 uur van tevoren. Anders worden de kosten van
de rit alsnog in rekening gebracht.

Tot ziens!

