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Een 7-daagse busreis 
langs de Wereldwonderen 

en het wereldberoemde 
Werelderfgoed van 

Nederland 
 

6 t/m 12 juni 2018 
 

 

Ontdek het Werelderfgoed  
van Nederland 

 
 
 
 



Pagina | 2  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA (wijzigingen voorbehouden) 

Woensdag 6 juni: Neeltje Jans Werkeiland 
08.30 uur: Verzamelen bij net verzamelpunt omgeving Rotterdam 
                        Eerst bagages afgeven bij touroperator 
09.00 uur: Vertrek bus naar het werkeiland Neeltje Jans 
10.20 uur: Aankomst Neeltje Jans 
16.00 uur:      Vertrek bus richting het Broederschapshuis Schoorl 
18.30 uur:      Diner 

20.00 uur:      Vrije avond o.a. wandelen in de duinen, een strandwandeling maken e.v. 
 

Arrangement "Beleef Neeltje Jans" 
  

10.30 - 11.00 uur: Ontvangst met koffie/thee en een stuk appeltaart. 
11.00 - 11.30 uur: Vertoning van de film de Deltafinale. 
11.30 - 12.00 uur: Vertoning van de 4D "Delta Experience" 
12.00 - 13.00 uur: Rondleiding door het binnenste van de Stormvloedkering onder leiding 
                                     van een deskundige gids 
13.00 - 14.00 uur:  Lunch wordt geserveerd (Lunch Deltapark, zie bijlage) 
14.00 - 15.00 uur: Bezoek aan het park, aan bijvoorbeeld het aquariumgebouw 
15.00 - 16.00 uur:  Rondvaart over nationaal park Oosterschelde 
16.00 - 17.00 uur:  Vervolg bezoek aan het park op eigen gelegenheid 
17.00 - 17.15 uur:  Einde bezoek 
 

 
Neeltje Jans is als werkeiland een onderdeel van de Oosterscheldekering. Na het voltooien van 
de Deltawerken is er op Neeltje Jans een informatie- en attractiepark geopend. In het 
informatiecentrum is een expositie over de Deltawerken te zien met (visuele) informatie. 
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Na het bezoek op Neeltje Jans vertrekken we per bus langs de Deltawerken 
(Oosterscheldedam, Brouwersdam, Haringvlietdam en Maaslandkering) naar Schoorl waar we 
voor twee dagen gaan verblijven in het broederschapshuis “Dopersduin” 
 
 

Schilderachtig mooi ligt Dopersduin, verscholen onder de Schoorlse duinrand. Al sinds de jaren 
'30 staat het open voor mensen, individueel of in groepsverband. Gasten vanuit de hele wereld 
verblijven in Dopersduin voor bijvoorbeeld een vakantie, vergadering, retraite of seminar. 
 

Dopersduin is een groepsaccommodatie en vergaderlocatie met een bijzondere achtergrond. 
Het is 1932 gebouwd als doopsgezind broederschapshuis; een vakantiehuis waar 
doopsgezinden samen kunnen komen om te bezinnen en te ontspannen. Al ruim tachtig jaar 
staat ons huis open voor iedereen. Je hoeft niet doopsgezind te zijn, integendeel. Het maakt niet 
uit of (of waarin) je gelooft of niet, of waar je vandaan komt. Iedereen is welkom. 
De karakteristieke bouw en de ongedwongen sfeer maken Dopersduin tot een huis waar 
mensen zich snel thuis voelen. 
 

Donderdag 7 juni: Beemster en het fort bij Spijkerboor 
08.00 uur: Ontbijt en eventueel lunchpakket meenemen 
09.15 uur: Vertrek bus richting de Droogmakerij de Beemster 
12.30 uur:  Vertrek richting het fort bij Spijkerboor, een onderdeel van de Stelling van   
  Amsterdam. Onderweg in bus lunchen 
13.00 uur: Aankomst het fort plus het volgen van programma rondleiding e.v. 
16.30 uur: Vertrek bus naar Schoorl 
18.00 uur:      Diner 

19.30 uur:      Vrije avond 
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De Beemster: land waar vroeger water was 
Het Beemstermeer was vroeger wel 14.000 voetbalvelden groot. Wat moet je met zo veel 
water. Dat dachten de mensen 400 jaar geleden ook. Op land konden ze wonen, koeien laten 
grazen, of eten verbouwen. Het meer overstroomde ook nog eens heel vaak. De mensen hadden 
dus liever land dan water en daarom besloten ze het meer droog te malen. Peperduur 
natuurlijk, maar de Amsterdammers woonden heel veel kooplieden, die in de Gouden Eeuw 
(jaren 1600-1700) schatrijk waren geworden. Ze gaven geld en in ruil daarvoor kregen ze een 
of meer kavels in de Beemster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een meer maak je niet zomaar even droog. Eerst moest er rondom de Beemster een ringvaart 
worden gegraven om het water af te voeren. Duizenden arbeiders (onder de leiding van Ir. 
Leeghwater) met kruiwagens en scheppen waren wel twee jaar aan het graven. Van de klei uit 
de ringvaart maakten ze een dijk tussen het meer en de vaart. Zo kon het water uit de vaart niet 
terugstromen naar de Beemster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toen de ringvaart eenmaal af was, waren de molens aan de beurt. In twee jaar pompten 43 

poldermolens al het water uit het meer. Dat gebeurde in drie stappen. De ene molen onderaan 

bij het meer pompte over naar de volgende die 1,5 meter hoger gelegen was en tenslotte bij de 

derde molen van helemaal bovenop pompte het uiteindelijk de ringvaart in. Dat moet men een 

molengang. 

 

 

 

 

 

Een molengang. Tekst en uitleg bij Dag 2. Route van het Beemstermeer (rechts) naar de 
Ringvaart (links). 4.5 meter onder de zeespiegel naar NAP 0.0. 
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In de namiddag gaan we onderweg in bus lunchen op naar het Fort bij Spijkerboor. In het fort 
wordt er een rondleiding gegeven en er is ook een museum in een der grootste forten van de 
Stelling van Amsterdam. Het is onlangs gerestaureerd door een groep jongelui die in plaats van 
gevangenisstraf uitzitten mee te helpen aan de renovatie van de forten. 
 
Even een kort geschiedenis van het ontstaan van de 
Stelling van Amsterdam: 
 
De Stelling van Amsterdam was zo ontworpen dat het 
gebied rondom Amsterdam onder water kon worden 
gezet. Opzettelijk!! Met deze waterlinie wilde 
Nederland in oorlogsstrijd indringers tegenhouden die 
Amsterdam probeerden te veroveren. 

Tachtigjarige Oorlog met Spanje 
Het was het jaar 1573 en de Spanjaarden probeerden 
ons land te veroveren. In de kop van Noord-Holland 
werden twee sluizen opengezet. Het gebied rondom 
Alkmaar kwam onder water te staan en de Spanjaarden trokken zich halsoverkop terug. Het 
was de eerste keer dat in ons land een gebied onder water werd gezet om de vijand te 
verjagen…maar zeker niet de laatste keer. 
  
Hollandse Waterlinie 
Zo’n 100 jaar later viel het Franse leger ons land binnen. De Hollanders vormden een 
verdedigingslinie van de Zuiderzee bij Muiden tot aan Gorinchem: de Hollandse Waterlinie. Op 
de juiste moment werden de sluizen weer geopend. Het land overstroomde en de Fransen 
vluchtten.  
Opnieuw was Nederland gered door inundatie: het opzettelijk onder water zetten van een 
gebied. 

 
De Stelling van Amsterdam 
Om ons nog beter te kunnen verdedigen tegen 
indringers werden er nog twee waterlinies 
ingericht: de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
(1815) en later de Stelling van Amsterdam 
(1880-1920). Als de vijand door die linie zou 
breken, konden de koning en het leger zich 
terugtrekken achter de Stelling van 
Amsterdam. Deze waterlinie bestond uit een 
kring van forten, dijken en sluizen rondom 
Amsterdam. 
 

 
 

Na de rondleiding keren we terug naar ons 
verblijf in Schoorl waar we gaan dineren. 
Daarna is er een gelegenheid een wandeling te 
maken in het duingebied en ook een 
strandwandeling te maken. 
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Vrijdag 8 juni: Enkhuizen, Markerwaarddijk/Houtribdijk en Schokland 
08.00 uur: Ontbijt en eventueel lunchpakket mee, uitchecken en koffers mee naar bus 
09.15 uur:  Vertrek bus naar Enkhuizen, een stadswandeling plus koffie/thee en gebak 
11.45 uur: Vertrek bus richting Schokland via Markerwaarddijk 
                          Onderweg lunchen in bus 
13.00 uur: Aankomst Schokland, een bezoekje brengen in museum Schokland, 
  rondleiding per tractor rondom Het “eiland” 
16.00 uur: Vertrek bus richting het Broederschapshuis “Fredeshiem” in Steenwijk-de Bilt  
  waar we 2 nachten overblijven 
18.00 uur:      Diner 

19.30 uur:      Vrije avond 

 
Enkhuizen 
Enkhuizen staat bekend als de 'Haringstad' vanwege haar verleden als centrum voor 
de haringvisserij. De stad is, onder meer vanwege de watersport, een belangrijk toeristisch 
centrum (jachthavens, Sprookjeswonderland, Zuiderzeemuseum). 

 

Na bezoek brengen in Enkhuizen vertrekken we per bus naar Schokland langs de dijk 
Markerwaarddijk. Onderweg nuttigen we het lunchpakket. 
 
Geschiedenis over het voormalige eiland Schokland 
Heel vroeger was Schokland gewoon een eiland midden in de Zuiderzee. Nou ja, gewoon? Het 
waswerst een schiereiland maar de zee (Zuiderzee) spoelde steeds meer grond weg. 
Uiteindelijk bleef er een langgerekt eiland over: Schokland. Maar bij elke stormvloed 
overstroomde het eilandje, en het werd alsmaar kleiner. In 1895 moesten alle 650 Schokkers 
verhuizen. Schokland zou namelijk vroeg of laat door de zee worden opgeslokt.  
Toch gebeurde er iets anders! 
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Inpolderen 
De Nederlandse regering besloot de Zuiderzee te 
veranderen in het IJsselmeer. Om land te winnen 
werden grote delen van het IJsselmeer drooggelegd - 
dat noem je inpolderen. Zo ontstond de 
Noordoostpolder (Flevopolder). Het water rond 
Schokland verdween en het eilandje kwam op het 
droge te liggen! Toch is het voormalige eiland nog 
steeds goed te zien, want Schokland ligt iets hoger 
dan het nieuwe land eromheen. 

 

Na Schokland gaan we per bus naar het Broederschapshuis “Fredeshiem” in Steenwijk-de Bilt 
waar we voor twee nachten gaan overblijven. 
  
Broederschapshuis Buitengoed Fredeshiem 
Op een prachtige plek op de bosrijke grens van Overijssel, Friesland en Drenthe ligt Buitengoed 
Fredeshiem. Het voormalig doopsgezind broederschapshuis bestaat o.a. uit een groepshotel 
met 35 kamers, 7 zalen en het restaurant Vondel. 
Op het 14 hectare buitengoed staan 7 comfortabele vakantiehuizen, boerderij Hiemsherne en 
exclusieve gastenverblijven. Alles op ruime afstand van elkaar gelegen. In totaal beschikt 
Buitengoed Fredeshiem over overnachtings- en zaalcapaciteit voor 3 - 200 personen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij Buitengoed Fredeshiem kom je even los van de normale werkomgeving, waardoor de 
mooiste ‘zaken’ kunnen ontstaan. Voordeel is dat het Buitengoed slechts 20 autominuten 
verwijderd is van Zwolle en Heerenveen. Bij Buitengoed Fredeshiem in alle rust actief aan de 
slag met uitstekende vergader- en trainingsfaciliteiten, een zeer smakelijke keuken, attente 
medewerkers en een buitengewone omgeving. 
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Zaterdag 9 juni: Steenwijk en Lemmer 
08.30 uur: Ontbijt en het lunchpakket mee 
09.30 uur: Een boswandeling nabij Steenwijk 
12.30 uur: Vertrek bus naar het Woudagemaal te Lemmer, onderweg in bus lunchen 
16.00 uur: Vertrek bus naar ‘Fredeshiem’ 
18.00 uur: Diner 
20.00 uur: Diapresentatie het Werelderfgoed de Grachtengordel Amsterdam en een 
  vragenuurtje 
  

Geschiedenis van het Woudagemaal bij Lemmer 
Friesland ligt onder zeeniveau, dus lager dan de zee. Regenwater kan niet uit zichzelf terug naar 
zee stromen en daarom moeten we het water wegpompen Friesland droog te houden. Vroeger 
gebeurde dat met molens (net als bij Kinderdijk). Maar doordat we het land gingen 
droogmalen, zakte de bodem in. Friesland kwam dus lager te liggen. En wanneer het dan flink 
regende, konden de molens dat extra water niet meer aan. Er moesten grotere pompen kome: 
gemalen! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat is een gemaal? 
Een gemaal is een machine om de waterstand mee te regelen. Als het water te hoog staat, 
krijgen we natte voeten en dat willen we niet. Een getal is eigenlijk een enorme pomp die een 
polder leegmaakt. Het teveel aan water wordt weggepompt. Er zijn elektrische gemalen, 
gemalen die werken op diesel en ook stoomgemalen. Het Woudagemaal is daar het beroemdste 
voorbeeld van. Het is een allergrootste stoomgemaal van de gehele wereld. 
 

Van wind naar stoom 
Tot zo’n 100 jaar geleden stond Friesland vaak onder water.  
Dat kon zo niet langer en daarom ontwierp ingenieur Dirk Frederik Wouda een stoomgemaal 
dat naar hem vernoemd werd: het Ir. D.F. Woudagemaal. Dit gemaal kan wel 4 miljoen liter 
water per minuut wegpompen! Deze superpomp is veel krachtiger dan de windmolens die 
vroeger het werk deden. 
 

Na de rondleiding keren we terug naar het “Fredeshiem” waar ons een diner wordt ontboden.  
 
Om 20.00 wordt er een diavoorstelling per 
beamer getoond over de Grachtengordel 
Amsterdam.  Het duurt ongeveer een uur 
waarna men de vragen mag stellen.  
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Zondag 10 juni: Hoge Veluwe 
08.00 uur: Ontbijt en eventueel lunchpakket mee 
09.00 uur: Vertrek bus naar de Hoge Veluwe 
09.45 uur: Aankomst bij witte fietsen 
               Fietstocht maken door het bos naar  
  het Jachtslot St. Hubertus (Otterloo),  
  rondleiding en buiten het bos   
  openlucht lunchen en relaxen. 
13.30 uur: Fietsen door het bos of naar het museum  
  Koller Moller of lekker toeren per fiets 
16.30 uur: Per fiets terug naar bus, dan richting het  
  Broederschapshuis “Mennerode” te Elspeet 
18.00 uur:      Diner 

19.30 uur:     Vrije avond 
 

V.l.n.r.: Het Jachtslot St. Hubertus te Otterloo, Art-Deco interieur van het slot, 
de Witte Fietsen in de Hoge Veluwe. 

 

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is beroemd vanwege haar Witte Fiets. Iedere bezoeker mag 
gratis gebruik maken van deze fiets. De bezoeker kan over 42 kilometer fietspad dwars door de 
Veluwse bossen, heidevelden, stuifzandlandschappen en parkbossen fietsen. Buitenlanders die 
nog nooit gefietst hebben kunnen een fietsdiploma halen als ze een uitgezette tocht goed 
uitgefietst hebben. En als de fietsen afgeschreven zijn krijgen ze een tweede leven. 
  

Jachthuis Sint-Hubertus (ook wel Jachtslot Sint-Hubertus genoemd) is een gebouw in het 
noorden van het Nederlands nationaal park De Hoge Veluwe, tussen Otterloo en Hoenderloo in. 
Het werd in 1914 ontworpen door architect Hendrik Petrus Berlage, in opdracht van het 
echtpaar Hélène en Anton Kröller-Müller. 
 

Met de witte fiets maken we vanaf morgens al een leuke tochten door de Hoge Veluwe langs het 
Jachtslot voor een rondleiding en eventueel een bezoek brengen aan het Koller-Moller Museum 
of verder lekker fietsen (wel onderling overleggen). 

 

Na de Hoge Veluwe keren we terug per bus 
naar het Broederschapshuis “Mennerode” te 
Elspeet voor een diner, daarna in de lounge 
voor koffie/thee of een avondwandeling 
maken. Wel is zeer gewenst stevige 
schoenen/wandelschoenen mee te nemen. 
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 Maandag 11 juni: Radiostation Kootwijk en Openluchtmuseum Arnhem 
08.00 uur:  Ontbijt plus het lunchpakket mee 
09.00 uur:  Vertrek bus naar het Radiostation Kootwijk 
09.30 uur: Aankomst Kootwijk, koffie plus gebak/cake 
12.15 uur:  Vertrek bus naar Arnhem 
12.45 uur:  Aankomst het Openlucht Museum Arnhem 
17.00 uur:      Vertrek bus naar “Fredeshiem” 
18.30 uur:      Diner 
20.00 uur:      Quizprogramma over Werelderfgoed/ Culturele erfgoed. Een hoofdprijs als 
                        verrassing! 
                       
Radiostation Kootwijk 
Radio Kootwijk is een voormalig zenderpark op de Veluwe dat in de eerste helft van de 20ste 
eeuw een belangrijke communicatieverbinding vormde tussen Nederland en zijn 
toenmalige koloniën, met name Nederlands-Indië. Het werd gebouwd vanaf 1918. Ook werden 
er voor werknemers woningen gebouwd, die samen het gelijknamige dorp gingen vormen.  
 

 
Het Nederlands Openluchtmuseum is een 
cultuurhistorisch museum in Arnhem. Het 
bestaat uit een buitenmuseum en een 
binnenmuseum. Met ruim 555.000 bezoekers 
in 2015 is het Arnhemse museum het best 
bezochte museum van Nederland 
buiten Amsterdam. 
 
Het openluchtmuseum geeft een beeld van het 
leven in Nederland door de eeuwen heen. 
Wonen, werken, recreatie en tradities van de 
Nederlanders worden aan de hand van veelal verplaatste originele gebouwen zoals diverse 
soorten molens, huizen, boerderijen, gebedshuizen en werkplaatsen in beeld gebracht.  
 

Een aantal gebouwen wordt "bewoond" door 
museummedewerkers die als originele bewoners 
de bezoekers ontvangen. Ook tal van 
gebruiksvoorwerpen, 
oude ambachten en klederdrachten zijn 
tentoongesteld. Tevens geven ambachtslieden 
demonstraties van hun kunnen aan het 
museumpubliek. Bijna dagelijks zijn onder andere 
een molenaar, een smid, een drukker, een 
papierschepper en een conducteur aan het werk.  
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Tijdens weekenden worden veelal bijzondere activiteiten georganiseerd, zoals: draaiorgeldag, 
oogsten van rogge, dorsen van graan, ploegen met paarden en een ouderwetse kinderkermis. 
  
Dinsdag 12 juni: Rotterdam 
08.00 uur:                  Eerst de koffers afgeven dan ontbijten plus lunchpakket mee 
09.00 uur:                  Uitchecken “Mennerode” dan per bus naar Rotterdam, de Wereldhaven. 
09.30-10.00 uur: Rondvaart Rotterdam de Wereldhaven, zeer vele bezienswaardigheden. 
11.00-11.30 uur:   Per watertaxi naar het Molencomplex Kinderdijk-Elshout 
16.00 uur:   Terug naar Rotterdam voor een afscheidsdiner dan huiswaarts OF 
16.00 uur:                  Per watertaxi van Kinderdijk naar Dordrecht voor een afscheidsdiner. 
  

 
De molens bij Kinderdijk. 
Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. Het land ligt lager dan het water van de 
zee en de rivieren. Zonder dijken, molens en gemalen zou het hele gebied onderstromen, dus 
het is maar goed dat die er zijn. De dijken houden het water tegen en de molens en gemalen 
voeren het water af. 
  
Het dorpje Kinderdijk is het laagste punt van de Alblasserwaard. Het wordt daarom voor de 
grap ook wel “het afvoerputje” genoemd, want al het regenwater van de polder stroomt 
ernaartoe. Dat is natuurlijk onhandig en dus moet het overtollige water snel worden afgevoerd. 
Dat doen de molens: die pompen het weer uit het laagste gedeelte naar een hoger gelegen 
gebied. 
 
Eeuwenlang werd Alblasserwaard geplaagd door overstromingen. Daarom bedachten de 
mensen door de jaren heen een slim systeem van slootjes, molens en sluizen om het 
regenwater van heel Alblasserwaard bij Kinderdijk sneller af te voeren. 
Via de lage boezem wordt al het regenwater afgevoerd naar Kinderdijk. Daar scheppen de 
molens het water naar de hoge boezem. Die ligt zo’n een meter hoger. Het water gaat dan door 
de sluizen en stroomt via de rivier de Lek zo de zee in. 
 
Bij Kinderdijk staan wel 19 molens van bijna 300 jaar oud. Elk poldermolen kan op topsnelheid 
wel 50.000 liter water per minuut wegpompen. Bijna 1 miljoen liter per minuut in het totaal. 
 300 jaar geleden stonden er niet 19 maar wel meer dan 100 werkende molens!!  
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De toegang tot het molencomplex Kinderdijk is gratis, het is gewoon een openlucht complex net 
als bij de Zaanse Schans. Een bezoek brengen aan een molen kost rond de 5 euro. Ook kunnen 
we prachtige wandelingen maken langs de molens en andere bezienswaardigheden.  
  
Oude centrum Dordrecht 
Na Kinderdijk gaan we naar het oude centrum van Dordrecht voor een korte rondwandeling, 
terrasbezoek Scheffersplein en een afscheidsdiner met ons allen, waarna we een afscheid gaan 
nemen. 
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R O N D R E I S   N E D E R L A N D 
woensdag 6 juni t/m dinsdag 12 juni 

 

€ 695,- * P.P. OP BASIS VAN EEN 
2-PERSOONSKAMER 

            (* onder voorbehoud van prijswijzingen en beschikbaarheid accommodatie) 
 

INBEGREPEN 
 Busvervoer (personenbus of touringcar met chauffeur)                                            
 Hotels met ontbijt en diner 

 Entreegelden en excursies volgens het programma 

 Deskundige reisbegeleiding, gidsen en tolken 
 
NIET INBREGEN 

 Toeslag 1 persoonskamer 
 Overige verzorging (lunch, lunchpakket en drinken) 
 Entreegelden en excursies buiten het programma 
 Reis- en ongevallenverzekering (Comfort) 
 Annuleringsverzekering * 

                    
*  Gaarne per direct aangeven of u annuleringsverzekering wil afsluiten bij ons? Attentie: 
Dit in geval als er een calamiteit bij u zelf of in uw familie alleen eerste graad voordoet. 

Dan kunt u aanspraak maken op deze verzekering. 
 

 BETALING REISSOM (U ontvangt bij aanmelding een factuur van ons) 
 Aanbetaling:  € 170,- per persoon vóór 1 februari a.s. 
 Restbetaling:  € 525,- per persoon vóór 1 mei 2018 

 

Betaling in termijnen mogelijk 
 2e termijn:  € 175,- per persoon vóór 1 maart 2018 
 2e termijn: € 175,- per persoon vóór 1 april 2018 
 3e termijn:  € 175,- per persoon vóór 1 mei 2018 

 
De aanbetaling van € 170,- dient vóór 1 februari 2018 voldaan te worden. IBAN nr. NL85 
ABNA 0246 1980 28 t.n.v. Wesemann Travel o.v.v. Wereldwonderen NL 2018 (of 
factuurnummer) 
 

Reisvoorwaarden 
Gebo Tours is aangesloten bij de Algemene Ned. Vereniging van Reisondernemingen (ANVR), 
Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en Stichting Calamiteitenfonds Reizen. 
 

Groepsgrootte 
Minimumaantal deelnemers voor het definitief doorgaan van deze reis: 8 
Maximumaantal deelnemers aan de reis: 30 
 

Busvervoer 

Bij een kleine groep wordt gebruik gemaakt van een personenbusje. Bij een grotere groep 
maken we gebruik van de touringcar bus van Gebo Tours/ EffeWeg. 
 

Tolken 
1 á 2 tolken gaan mee op reis. Wie dat zijn wordt alsnog vastgesteld. 
 

SLUITING 
INSCHRIJVING: 

 

1 FEBRUARI 
 2018 
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Reisbegeleiders:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
  Marten Koning      Ko ter Linden               
              Reisbegeleider      Assistent reisbegeleider 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze (assistent) reisbegeleiders zijn in het bezit van een VOG-verklaring. 
 
VOG = Verklaring Omtrent (goed)Gedrag. 

 

 


