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Afdelingsreis  

Zuid-Holland (NL.)- Ontdek Rembrandt 
& De Gouden Eeuw  

 2019 = 350
e
 sterfjaar van  

Rembrandt van Rijn ! 
zaterdag 8 juni tot en met maandag 10 juni 2019 

 
Aan de 58 ingeschreven cultuur-minnende reizigers voor onze jaarlijkse driedaagse: onze groet ! 
  
Zoeken, bezoeken & boeken, sturen &  bijsturen, inkleuren & bijkleuren, tellen & herhaaldelijk 
hertellen. Eind goed, al goed. Na de winter- en voorjaarsarbeid zijn we er klaar voor !  Ons “ei” is 
uitgebroed; hier volgen de praktische en concrete richtlijnen m.b.t.  ons reisprogramma richting Zuid-
Holland in Nederland. Het Rembrandtjaar nodigt ons uit om een onvergetelijke topervaring in te 
blikken.  
De lange traditie laat ons weer verhopen op een warm en zonnig  Pinksterweekend.  
We zijn ervan overtuigd dat allen met een goed gevoel en hopelijk zonder kleerscheuren zullen 
thuiskomen.  Toch maar eerst de jaarlijkse klassieke richtlijnen goed doorlezen en opvolgen. 
(“Ervaring is de beste leermeester !”) 
 

Praktische richtlijnen: 
 

 vertrek- (& aankomstpunt op 10 juni):  zaterdag 8 juni 2019 om 07u00 aan het  
“Lindenplein” (Kloosterstraat - Sijsele) met voldoende gratis parkeergelegenheid. 

Wees  tijdig aanwezig (d.w.z. 10 min. voor het opgegeven tijdstip) zodat het inladen van de 

reisbagage vlot kan verlopen volgens de richtlijnen van de buschauffeur.  

 Het programma voorziet dag-onderdelen zonder tijden. Ter plaatse volgen uren en afspraken 
ter opvolging. Wij vragen deze tijdstippen te respecteren in het belang van alle deelnemers. 
Daarom wordt “de klok van de reisleider” het richtsnoer voor allen ! Uitzonderlijke 
omstandigheden kunnen evt. wijzigingen in het programma veroorzaken. 

 Telefonisch is de reisleider (Johan) steeds te bereiken: 0496 506 653  m.n. vanaf 8 juni  om 
5u30 tem.10 juni om middernacht. (Uiteraard enkel voor “reisbijstand”) 

 In de autocar met toilet is er beperkt drankaanbod en dit voor €1,00/eenheid. Wij beperken  
reisfolders en -documentatie tot het strikt noodzakelijke: iedereen kan in de te bezoeken 
locaties zichzelf bevoorraden. Wil U voorzien van enige pasmunt om in de autocar te kunnen 
betalen mocht U iets drinken alsook bij de lunches op de middagen bij het betalen van 
tafeldranken; het wisselen van  €50,00, €100,00-biljetten is niet altijd evident noch praktisch. 

 Wil U voorzien van evt. persoonlijke, voldoende noodzakelijke medicatie; regen- en /of 
warmere kledij, degelijk schoeisel, zonnehoed of -pet, zonne- en reservebril, 
beschermingscrèmes, muntjes, drop…Mijd prullaria die U meent te moeten meenemen met 
kans tot diefstal. Let tevens op om bij het verlaten van locaties  uw spullen (bv. handtassen) 
wel degelijk mee te nemen en liefst die van Uzelf. Deze tips zijn niet overbodig want “mensen 
is misselijk” ! 

 Ervaring (19 x) leert ons dat we na elke driedaagse zomerse rommelmarkten  kunnen 
bevoorraden  met verloren voorwerpen en nagelaten spullen in hotel en bus: zorg dus niet 
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alleen voor jezelf maar ook voor je al dan niet naamgetekende attributen. In pikorde zijn 
paraplu’s, sjaaltjes en heuptasjes de meest opvallende voorwerpen die veranderen van 
eigenaar. 

 

 Thuiskomst 10 juni: ong. 22u00. HET IS NOG HELLEKLAAR OP DAT MOMENT ! Belangrijk 
voor reikhalzende buren, rusteloze schoonmoeders, dwalende geesten e.a. 

 Aarzel nooit uw vragen of bedenkingen tijdens de driedaagse kwijt te spelen bij de reisleider: 
in de mate van het mogelijke lossen wij dit onmiddellijk op, voor het onmogelijke vragen we 
wat meer tijd en begrip. Wil U evt. wensen betr. maaltijden (vegetarisch of andere vragen) 
vooraf kenbaar maken via mail: johandessein@hotmail.com tegen 31 mei. Zo kunnen wij – 
voor zover mogelijk - dit afspreken met het  hotel en andere eetgelegenheden. 

 

Prijskaartje 

€375,00 p.p., na aftrek van het reeds betaalde voorschot (€100,00 p.p.) betekent dit: 
 - €275,00 p.p. te gireren voor wie een dubbele kamer deelt. Per koppel is dit dus €550,00 
 - Opleg voor één-persoonskamer: €90,00, aldus €365,00 te gireren. 

Niet-leden betalen €30,00 pp. extra op de prijs. Lidmaatschap kan echter via een 
vtbKultuurpas à €10,00 op jaarbasis voor gans het gezin en kan mede gegireerd worden bij 
het saldo. 
                                                      
Wij verzoeken U deze girering te voldoen op PR. J. Dessein, IBAN BE95 0000 3037 6558  
tegen uiterlijk 20 mei 2019. 

Deze prijs omvat het volledig programma met vervoer, alle  maaltijden binnen of buiten het  
hotel, logies hotel, alle bezoeken, rondleidingen met gidsen. Dranken zijn niet inbegrepen 
maar wel bij de lunch op 10 juni (1 consumptie naar keuze: wijn-bier-frisdrank-koffie) en bij het 
diner op 10 juni (aperitief, water, 2 glazen wijn naar keuze). Maaltijden in het hotel: uitgebreid 
ontbijtbuffet en een 3-gangendiner. 
       
Namens bestuur van vtbKultuur DAMME 
Johan Dessein, voorzitter 
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Programma driedaagse Zuid-Holland 08-10 juni 2019: alle reisonderdelen 
worden ingeleid en/of geduid in de bus en waar nodig ter plaatse door 
gidsen toegelicht. 
Zaterdag 08 juni: 
 

 07u00: Lindenplein Sijsele. Bus vertrekt STIPT ! Aanwezigheid: 6u50 

 Voormiddag: 

- Koffie en ontbijtkoekjes tijdens de rit (geen ontbijtbuffet !!!) 

- Aankomst in GOUDA: vrij uurtje (o.a. markt) – bezoek aan KAAS- en 
Ambachtenmuseum/ Goudse Waag  – lunch in Gouda: High Tea Café. Kaas is 
er troef maar Gouda biedt zoveel meer. 

 Namiddag: 

- LEIDEN: stad met de oudste universiteit van Nederland - Rembrandts 
geboortestad - Gegidste stadswandeling ‘in het spoor van Rembrandt’ 

- Vrije tijd in Leiden 

- Vooravond: aankomst hotel, incheck, opsmuk, avondmaal, gezellig 
samenzijn/bar/terras 

Zondag  09 juni:  “Op een mooie Pinksterdag” ! 

 

 vanaf 07u30 mogelijkheid tot ontbijtbuffet 

 “ DEN HAAG, VANDAAG !” ’s-Gravenhage, The Stad, De Residentie, De Weduwe 

van Indië, de Hofstad, het statige Statenkwartier …ik hou van jou ! 

- Gegidst bezoek: MAURITSHUIS ( Rembrandt ten top !) in het museumkwartier 

- “12-uurtje” in het hart van de stad (Plein) 

- Gegidste stadswandeling  “ De residentiewandeling “  

- Vrije tijd in Den Haag 

- Vooravond: aankomst hotel, opsmuk, avondmaal, gezellig 
samenzijn/bar/terras 

 

Maandag 10 juni:  "2e mooie Pinksterdag" ! 

  

 vanaf 07u30 mogelijkheid tot ontbijtbuffet gevolgd door uitcheck. 

 Voormiddag: 

- Bezoek aan Museum Voorlinden in WASSENAAR: beleef kunst, natuur en 
architectuur onder begeleiding van gidsen. We ronden ’s middags af met een 
lichte lunch & groepsfoto op deze heel unieke locatie. 

 Namiddag: 

- DELFT: bezoek aan de Nieuwe Kerk met de grafkelder van het koninklijk huis 
en praalgraf van Willem de Zwijger  – bezoek aan de Oude Kerk met o.a. het 
graf van admiraal Piet Hein. Verder Delfts Blauw en struinen in het verfijnde 
stadje langs de grachten.  

- Terugkeer richting BERGEN-OP-ZOOM (Noord-Brabant)  

- Vooravond: Bergen-Op-Zoom – blik op de voornaamste 
bezienswaardigheden gevolgd door de traditionele afscheidsmaaltijd met 
alles erop en eraan…daarna huiswaarts 


