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Voorwoord

Helaas hebben we de afgelopen 2 jaar geen enkele reis kunnen 
maken door de beperkingen als gevolg van de Corona-epidemie.
Op het moment van maken van het boekje ziet het er naar uit dat 
de beperkingen geleidelijk worden opgeheven.
Omdat de verdere ontwikkelingen niet duidelijk zijn, worden  
deze reizen Onder Voorbehoud uitgevoerd.
Daarnaast geldt voor alle deelnemers:
• Klachtenvrij
• In bezit van coronatoegangsbewijs (QR-code digitaal of op
   papier) en identiteitsbewijs; voor de reis naar Duitsland is
   aanvullend een boostervaccinatie of een negatieve PCR-test,
   niet ouder dan 24 uur noodzakelijk.
• In voorkomende gevallen een mondkapje gebruiken.

Voor dit jaar hebben we gebruik gemaakt van de reizen die wij in 
2020 al hadden georganiseerd, met hier en daar wat noodzakelijke 
aanpassingen.
Daarbij hebben we natuurlijk gekeken naar rolstoelvriendelijkheid 
en is er ook rekening gehouden met onze doelgroep. 
Iedereen kan in principe mee met onze dagtochten; indien nodig 
zorgen wij voor de benodigde begeleiding. Deelname is altijd wel 
ter beoordeling van ReisLand.

De tochten zijn gebaseerd op genieten, beleven, rust, heerlijk
eten en drinken. In het programma ziet u dat terug.

Wij hebben alle tochten zo georganiseerd dat wij ‘s morgens niet 
al te vroeg vertrekken. De dagtochten zijn vanaf ongeveer
08.30 uur tot 20 uur zodat wij “de tijd aan ons zelf hebben”.
Zoals u van ons gewend bent zijn alle dagtochten volledig
verzorgd, inclusief entrees, koffiepauze, lunch en diner.

Dus comfort op maat verzorgd door onze begeleiders, waardoor u 
- zonder zorgen - deze fantastische dagtochten kunt mee maken.
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Informatie en Reisvoorwaarden

Het vertrek en de terugkomst is bij:
Franje gebouw, Kloosterlaan 25, 7471 BA Goor

U wordt verzocht om zelf naar het vertrekpunt te komen; er is 
parkeergelegenheid beschikbaar. U dient een half uur voor vertrek 
aanwezig te zijn.

Alleen voor gasten, die zelf niet in staat zijn om naar het
vertrekpunt te komen is er een ophaalservice. Dit graag bij
opgave aangeven. U wordt dan vanaf een uur voor het
aangegeven vertrektijdstip opgehaald en na afloop weer
thuisgebracht.

Er is  veel belangstelling voor onze dagtochten. Helaas komt het 
wel voor dat we kort voor de tocht afmeldingen krijgen. Voor alle 
dagtochten moet ReisLand vroegtijdig reserveringen maken. 

ReisLand heeft haar voorwaarden voor de dagtochten daarom 
voor u op een rijtje gezet:

•  De inschrijving en betaling zijn aan elkaar gekoppeld.
•  Definitieve inschrijving voor de dagtocht is ná aanmelding 
    en ná betaling, mits u niet op de wachtlijst staat.
•  Uiterlijk 5 weken voor vertrek moet u betaald hebben.
•  ReisLand stuurt u een bevestiging van de betaling. Hiervoor 
    graag bij inschrijving een e-mailadres opgeven.
•  Bent u onverhoopt verhinderd en kunt u niet deelnemen aan 
    de dagtocht dan krijgt u tót 4 weken vóór de reis uw geld terug.
•  Als u verhinderd bent kunt u een vervanger mee laten gaan. 
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•  Bij onvoldoende deelname behouden wij ons het recht voor de 
    reis te annuleren. 
•  Bij te veel deelnemers behouden wij ons het recht voor u waar 
    mogelijk een alternatieve datum aan te bieden.
•  De 2-daagse busreis is alleen bestemd voor gasten die geen of
    weinig zorg nodig hebben en goed kunnen lopen, evt. met een 
    rollator. Dit is ter beoordeling van ReisLand.
•  Frisdrank of alcoholische drank is voor eigen rekening.

Aanmelden voor de dagtochten gaat via Salut. 
Salut en Franje hebben voor deelname uw gegevens nodig.
Deze gegevens worden gebruikt in overeenstemming met de
AVG-wetgeving.
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Betalingen voor de dagtochten bij voorkeur via de bank uiterlijk
5 weken voor vertrek op bankrekening:

NL 02 RABO 0351 1776 55  LET OP:
t.n.v. Stichting Franje (Reisland) NIEUWE
o.v.v. De naam van de reis.  BANKREKENING

Alleen in het geval u niet via de bank kunt betalen zal het geld bij u 
worden opgehaald uiterlijk 5 weken voor vertrek, of eerder als u dat 
wilt. Dit bij de opgave van de reis aangeven.

Wij wensen u alvast heel veel reisplezier toe.

De reiscommissie ReisLand

Linda van Wanrooy
Ger Schaapman
Berend van Huffelen
Marcel Lievendag
Gerard Overbeek
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1 – Süsse Tour 

Omschrijving

Onze eerste tocht van 2022 brengt ons meteen naar het buitenland 
en wel naar Duitsland. 
We gaan naar Mettingen, waar we bij aankomst een heerlijke lunch 
krijgen. 
Na de lunch gaan we een bustour maken met een Nederlandse gids. 
We krijgen een speciaal uitzicht op het resort Mettingen, met zijn 
prachtige landelijke omgeving en de representatieve Tüöttenvillen. 
We eindigen bij de banket- en taartenfabriek Coppenrath & Wiese. 
Om hygiënische redenen mogen we niet het productieproces in de 
fabriek bekijken, maar krijgen we wel een film over dit proces te zien 
onder het genot van een kop koffie met een taartenproeverij.
De dag sluiten we af met een heerlijk diner.
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Inclusief:
Vervoer met luxe touringcar 
Lunch
Rondrit met gids
Film over de banket- en taartenfabriek
Uitgebreid gebakbuffet
Afsluitend diner

Data:
Zaterdag 23 april

Tijden:
Ophalen:   vanaf 09.30 uur (alleen als vooraf aangemeld)
Vertrek:     10.30 uur vanaf Franje gebouw Goor
Eindtijd:    20.30 uur bij Franje gebouw Goor

Kosten
€ 69,50 per persoon all in

Aanmelden
U kunt zich tot 25 maart 2022 aanmelden bij:
Salut
Grotestraat 86
7471 BR Goor
Elke werkdag van 09.00 - 17.00 uur
Telefoon:  0547-260053
E-mail: info@salut-welzijn.nl
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2 – Een kijkje achter de schermen

Omschrijving

Vanmiddag gaan we naar de oostkant van de Veluwe. Eerst een 
kopje koffie in Terwolde en daarna naar Teuge Airport. Het 
vliegveld bestaat al sinds 1936. In 1945 landden hier Prinses 
Juliana samen met de prinsesjes Beatrix, Irene en Margriet vanuit 
Canada.
Teuge Airport Tour neemt u mee naar de luchtvaart van toen en 
nu. We laten u bezienswaardigheden van vliegveld Teuge zien en 
hebben toegang tot vliegbedrijven waar we de mogelijkheid 
hebben luchtvaart van dichtbij mee te kunnen maken. Er is van 
alles op het vliegveld te doen, zoals zweefvliegen, motorvliegen
en parachutespringen. Natuurlijk wel afhankelijk van het weer. 
We sluiten af met een diner.
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Inclusief:
Vervoer met luxe touringcar 
Koffie met iets lekkers
Bezoek aan Airport Teuge met gids
Afsluitend diner

Data:
Vrijdag 20 mei 2022

Tijden:
Ophalen:   vanaf 12.30 uur (alleen als vooraf aangemeld)
Vertrek:      13.30 uur vanaf Franje gebouw Goor
Eindtijd:     20.30 uur bij Franje gebouw Goor

Kosten
€ 49,00 per persoon all in

Aanmelden
U kunt zich tot 14 april 2022  aanmelden bij:
Salut
Grotestraat 86
7471 BR Goor
Elke werkdag van 09.00 – 17.00 uur
Telefoon:  0547-260053
E-mail:  info@salut-welzijn.nl
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3 – Boottocht Veluwemeer

Omschrijving

Voor deze dag hebben we een mooie boottocht georganiseerd.
We vertrekken vanuit Harderwijk in de buurt van de boulevard 
en het Dolfinarium. We varen met de Jacqueline over het Velu-
wemeer en het Wolderwijd. Vanaf deze meren heeft u een fan-
tastisch uitzicht over de Veluwe en eilandjes met natuurgebieden. 
Aan de andere kant ziet u Flevoland met stranden, jachthavens 
en recreatiemogelijkheden. Kortom, er is altijd wat te zien en te 
beleven.
Tijdens de rondvaart wordt er aan boord een overheerlijke lunch 
geserveerd.
Nadat we van dit alles hebben genoten en weer zijn aangemeerd 
in Harderwijk, rijden via de mooie Veluwe terug en sluiten we de 
dag af met een heerlijk diner.
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Inclusief:
Vervoer met luxe touringcar 
Rondvaart
Lunch aan boord
Diner

Data:
Zaterdag 2 juli

Tijden:
Ophalen:   vanaf 09.30 uur (alleen als vooraf aangemeld)
Vertrek:      10.30 uur vanaf Franje gebouw Goor
Eindtijd:     20.00 uur

Kosten
€ 75,00 p.p.

Aanmelden
U kunt zich tot 27 mei 2022  aanmelden bij:
Salut
Grotestraat 86
7471 BR Goor
Elke werkdag van 09.00 – 17.00 uur
Telefoon:  0547-260053
E-mail:  info@salut-welzijn.nl
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4 – Tweedaagse tocht Den Haag en Delft

Deze reis is georganiseerd voor dames en heren, die zelfstandig 
kunnen reizen, met of zonder rollator kunnen wandelen en
zichzelf kunnen verzorgen.

Na een koffiestop gaan we eerst naar Madurodam, de kleinste 
stad ter wereld; een Nederlandse miniatuurstad in Den Haag geeft 
een beeld van de Nederlandse samenleving door middel van ruim 
700 maquettes van gebouwen uit alle delen van Nederland. Naast 
deze stad zijn er ook diverse binnenattracties, die zeker de moeite 
waard zijn om te bekijken. Voordat  we dit gaan doen genieten 
we eerst van een lunch. Na een diner, overnachting en ontbijt in 
ons hotel maken we de tweede dag een rondrit door Den Haag. 
Voor de lunch gaan we naar de Porceleyne Fles in Delft. Hier wordt 
het beroemde Delfts Blauw gemaakt. We krijgen een rondleiding 
en zien hoe het product wordt gemaakt. Daarna brengen we een 
bezoek aan de shop, waar we de meest prachtige voorwerpen 
kunnen bewonderen. En natuurlijk kunnen we die ook kopen. Op 
de terugweg is er nog een stop voor koffie of thee en als afsluiting 
op locatie een heerlijk diner.
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Inclusief: Vervoer per luxe touringcar, 2-persoonskamer (delen), 
diner en ontbijt, 2 x lunch, koffiestops, entrees en afscheidsdiner
Exclusief: Alle consumpties m.u.v. de koffiestops, eigen aankopen

Data:
Dinsdag 13 september en woensdag 14 september 2022

Tijden:
Ophalen:   13 september vanaf 07.30 uur (indien aangemeld);
Graag op eigen gelegenheid naar de Kloosterlaan komen; alleen als 
u hier niet toe in staat bent of niemand u kan brengen, kunt u zich 
aanmelden voor ophalen.
Vertrek:      13 september om 08.30 uur
Eindtijd:     14 september om 21.00 uur

Overnachting:
Van der Valk Hotel Avifauna in Alphen aan de Rijn
U deelt uw 2-persoonskamer met een medereiziger

Kosten
€ 262,00 per persoon all-in
Toeslag 1-persoonskamer € 31,00.

Aanmelden
U kunt zich tot 1 juli 2022  aanmelden bij:
Salut
Grotestraat 86
7471 BR Goor
Elke werkdag van 09.00 – 17.00 uur
Telefoon:  0547-260053
E-mail: info@salut-welzijn.nl
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5 – Koeien en Kaas

Omschrijving

In Deurningen ligt het prachtige Landgoed Kaamps. Hier is het 
waar de familie Nijland dagelijks met veel liefde voor hun 200 
koeien zorgt en van de dagverse melk zelf zuivelproducten en
kaas maakt. Echte passie voor het boerenvak die al generaties
lang bestaat. Tijdens de rondleiding leert u hoe vandaag de dag
op een boerderij wordt gewerkt en hoe op ambachtelijke wijze 
kaas wordt gemaakt. In de belevingsboulevard kunt u de koeien 
zien, het melken met het automatische melksysteem bekijken en 
het kaasmaken zien. Natuurlijk kan er ook geproefd worden.
We sluiten de dag af met een heerlijk diner.
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Inclusief:
Vervoer met luxe touringcar 
Koffie met iets lekkers 
Rondleiding Kaasboerderij
Kaas- en melkproeverij
Diner

Data:
Zaterdag 8 oktober

Tijden:
Ophalen:  vanaf 12.30uur (alleen als vooraf aangemeld)
Vertrek:     13.30 uur vanaf Franje gebouw Goor
Eindtijd:    20.00 uur

Kosten
€ 48,00 p.p.

Aanmelden
U kunt zich tot 2 september 2022  aanmelden bij:
Salut
Grotestraat 86
7471 BR Goor
Elke werkdag van 09.00 – 17.00 uur
Telefoon:  0547-260053
E-mail: info@salut-welzijn.nl
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6 – Kerstshoppen bij Wolters

Omschrijving

Deze keer een wat afwijkende tocht.
Wij bieden voor deze tocht alleen het vervoer aan.

We gaan naar Wolters Tuincentrum in Overdinkel.
Een groot tuincentrum met een overweldigend assortiment om 
uw huis en tuin gezelliger te maken. Zeker nu ook alles in
Kerstsfeer is.
Naast het winkelen is het in de Brasserie erg fijn bijkomen onder 
het genot van een drankje en/of hapje. Deze zijn wel voor eigen 
rekening
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Inclusief:
Vervoer per luxe touringcar

Data:
Donderdag 8 december 2022

Tijden:
Ophalen:  vanaf 12.30 uur (alleen als vooraf aangemeld)
Vertrek:    13.30 uur vanaf Franje gebouw Goor
Eindtijd:   18.00 uur

Kosten
€ 17,50 per persoon 

Aanmelden
U kunt zich tot 4 november 2022 aanmelden bij:
Salut
Grotestraat 86
7471 BR Goor
Elke werkdag van 09.00 – 17.00 uur
Telefoon: 0547-260053
E-mail: info@salut-welzijn.nl
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Geeft kleur aan
uw leven

www.franje.nl


