
 

 

Beschrijving 5-daagse reis naar Ootmarsum van maandag 5 september t/m vrijdag 9 september 2022                  

Allereerst is het van belang dat u in 2022 zelf voor uw reis- en annuleringsverzekering zorgt.                                                                        
De financiële afwikkeling wordt verzorgd door “Eemlandreizen”. U ontvangt ca. 1 augustus van hen een 
betalingsuitnodiging.                                                                                                                                                                                            
Ditmaal verblijven we in “Stadshotel Ootmarsum”  Westwal 1, 7631 BM, Ootmarsum.                                                               

Website: https://www.stadshotelootmarsum.nl/                                                                                                                               

De week ziet er als volgt uit: (onder voorbehoud).                                                                                                                                                   

                 

Maandag   Vertrek R.K.Kerk, Jhr. Ramweg Schalkwijk 08.30 uur                                                                                                                               

5 sept Vertrek zwembad de Wetering Houten        08.55 uur.                                                                                                                             

 Vertrek busstation Molenzoom Houten        09.15 uur.                                                                                                                                

 We rijden  naar Garderen voor een bezoek aan de beeldentuin en zandsculpturen.                                                                           

 (https://www.debeeldentuin.nl/). Hier kan ook voor eigen rekening geluncht worden.                                 

                     Verder zijn er leuke winkeltjes. Ca.16.00.uur aankomst in ons hotel.                           

Dinsdag  ’s Morgens brengen we een bezoek aan het “Oranjemuseum” in Diepenheim.  
6 sept  De lunch gebruiken we in ons hotel.               

De middag word gevuld met een bezoek aan de Grolsch Brouwerij incl. koffie/thee, rondleiding.     

Als afsluiting een biertje met worst en kaas. 

Woensdag  ‘s Ochtends bezoeken we een synagoge in Enschede o.l.v. gidsen. Vervolgens lunch in ons  hotel.                      

7 sept De middag kunt u naar eigen inzicht besteden. b.v. het Educatorium (schoolmuseum),     

 Openluchtmuseum, Ton Schultemuseum (moderne kunst). De entrees op deze dag zijn voor eigen 

                    rekening. Of u kunt lekker gaan winkelen.                                                                                                        

Donderdag  Bezoek aan het zoutmuseum in Delden, gevolgd door een lunch en vervolgens                      

8 sept een rondrit door de omgeving met een gids, met als thema: de zoutwinning.   

Vrijdag We rijden  naar Braamt voor de lunch en een bezoek aan het Charles Dickensmuseum                  

9 sept en het poppenmuseum incl. een voordracht. Dit laatste item is op moment van printen nog niet                                                                           

.                   bevestigd. We besluiten vervolgens onze reis met een 3-gangendiner in Woudenberg.  

                    Rond 20.00 uur hopen we weer in Houten te zijn.                                                                                            

Prijs € 540,00 per persoon vanaf 30 personen, bij meer dan 35 personen word dit € 505,00. Bij minder dan 30 

mensen gaat de 5-daagse niet door. Inbegrepen zijn: bus, hotel, lunches (behalve op maandag), koffie 

onderweg, diners, entrees. Consumpties tijdens het diner in het hotel zijn voor eigen rekening. Er staat wel 

water op tafel.                                                                                                         

Er zijn 29 kamers waarvan 5 éénpersoonskamers. Degene die alleen geplaatst wordt (door de organisatie) op 

een 2-persoonskamer, betaalt een toeslag van € 40.00. dus dan is de reissom € 580.00. Probeer zoveel 

mogelijk samen op 1 kamer te gaan i.v.m. de toeslag van € 40.00 en de weinige éénpersoonskamers.                                     

Wilt u deelnemen aan deze reis dan kunt u zich vanaf maandag 28 maart aanmelden via  

e-mailadres: kovernooij@casema.nl. of telefonisch via 06-2398 3674. Het inschrijfformulier dient u echter wel 

ingevuld en aan beide zijden ondertekend in te leveren bij of op te sturen naar Ko Vernooij, Rogge-oord 8,  

3991 VB, Houten. Graag opgeven vóór dinsdag 5 juli, daarna alleen op basis van beschikbaarheid. 

De rollators moeten van het inklapbare soort zijn i.v.m. de opslagruimte onderin de bus. 

Voor deze reis geldt een maximum van 50 personen, op volgorde van aanmelding.                                                                                         

Met vriendelijke groet:    Ko Vernooij         tel.: 06-2398 3674 / 030-637 1209                                   

    Hanny Verbeek   tel.: 06-4998 0759                                                                                                                               


