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VOORWOORD

ReisLand

Afgelopen tijd zijn de prijzen sterk gestegen, maar we hebben hard gewerkt 
om een attractief programma samen te stellen tegen aantrekkelijke prijzen.
De prijs van de dagtochten is opgebouwd uit de kosten die wij hebben
afgesproken met de diverse leveranciers.
Dit zijn nettoprijzen zonder winstopslag met zo veel mogelijk verkregen 
groepskortingen.
Voor de inwoners van Hof van Twente met een laag inkomen, is er de moge-
lijkheid om een bijdrage te krijgen voor deze dagtochten. U kunt dit aanvragen 
bij het Participatiefonds* op de website van de gemeente Hof van Twente. 
Salut kan u d.m.v. Brievenhulp hiermee helpen.

Onze selectie van bestemmingen en reisaanbieders is zorgvuldig gemaakt om 
ervoor te zorgen dat u een onvergetelijke ervaring heeft.
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.
 
Zoals u van ons gewend bent zijn alle dagtochten volledig verzorgd, inclusief 
entrees, koffiepauze, lunch en evt. diner.
Onze begeleiders zorgen voor comfort op maat, waardoor u zonder zorgen 
deze fantastische dagtochten mee kunt maken.
Wij wensen u alvast heel veel reisplezier toe.

De reiscommissie ReisLand
Linda van Wanrooy
Ger Schaapman
Berend van Huffelen
Marcel Lievendag
Gerard Overbeek
Ernst Pieper

*Participatiefonds is te vinden via https://www.hofvantwente.nl/
inwoners/werk-en-inkomen/regelingen-bij-laag-inkomen/
participatiefonds-sport-cultuur-en-recreatie



ONS AANBOD VOOR 2023

22 april
Steenfabriek Werklust, Losser

3 juni
Royal Music, Lemelerveld

8 juli
Rondvaart met Veluwemeer Cruises, Harderwijk

10 september
Bloemencorso, Lichtenvoorde

7 oktober
Brandweermuseum, Borculo

13 december
Kerstmarkt Center O, Oberhausen (Dld.)

Alle dagtochten worden uitgevoerd met 
ervaren chauffeurs en begeleiders van 

de Stichting Franje Hof van Twente.



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 parkeerge-
legenheid 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 de aangegeven vertrektijd 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. 
We hebben onze 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 2 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 2 weken vóór de reis uw geld terug.
•  Wilt u de mogelijkheid hebben om na deze periode nog geld terug te 
    krijgen dan dient u zelf zelf te zorgen voor een annuleringsverzekering.
•  Als u zelf verhinderd bent kunt u een vervanger mee laten gaan. 
•  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.
•  Frisdrank of alcoholische drank is voor eigen rekening.

ReisLand

INFORMATIE EN VOORWAARDEN



BETALINGEN
Betalingen voor de dagtochten bij voorkeur via de bank uiterlijk 2 weken 
voor vertrek op bankrekening:

NL 02 RABO 0351 1776 55
t.n.v. Stichting Franje (Reisland) 
o.v.v. de naam van de reis  

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.

AANMELDEN VIA SALUT



ReisLand



Omschrijving

Vandaag gaan we naar Steenfabriek de Werklust in Losser. De nabijheid van 
de kleigroeve was de belangrijkste reden voor de vestiging van De Werklust op 
deze plek. Sinds eind 19e eeuw werden hier stenen gebakken.
Uniek hieraan is dat, op deze uitzonderlijk locatie ver van de rivieren vandaan, 
alle productieonderdelen nog aanwezig zijn. Van de kleigroeve tot de
imposante ringoven met zijn 45 meter hoge schoorsteen, vanuit de verte 
zichtbaar in het prachtige Twentse landschap. Het is dan ook niet voor niets 
dat in 1999 De Werklust werd aangewezen als Rijksmonument!

We rijden via een mooie route naar Losser. Bij de Werklust worden we
ontvangen met koffie en iets lekkers. Om het geheel te bekijken krijgen we 
een historische rondleiding en maken een ritje op het veldspoor rond de
kleigroeve.
Na afloop reizen we weer terug naar Goor om daar af te sluiten met een
overheerlijk diner.



Datum:
Zaterdag 22 april 2023

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

Kosten:
€ 48,50 per persoon all in
Inclusief:
Vervoer met luxe touringcar, entree, koffie of thee met 
iets lekkers, afsluitend diner

Aanmelden:
U kunt zich tot 8 april 2023 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

ReisLand

STEENFABRIEK WERKLUST Losser
zaterdag 22 april 2023



Omschrijving

Stel..... je hebt een bloembollenbedrijf en een grote liefde voor orgels, wat 
zou dan het hoogst bereikbare zijn?  Misschien wel....  een stuk bij het huis 
aanbouwen en daarin je eigen concertorgel laten neerzetten.
Vervolgens er iedere dag zelf op kunnen spelen, grote muzikanten uitnodigen 
voor concerten en groepen ontvangen voor een videopresentatie, orgelspel, 
uitleg en vooral lekker zingen met z’n allen !  
‘Verzin zelf maar wat u wilt horen of zingen.....eigenlijk is het een uit de hand 
gelopen hobby maar u mag de familie Huetink gerust eens bellen of ze
misschien nog tijd hebben uw groep een keer te ontvangen’.
Zo staat het op de website vermeld. Voor Reisland voldoende reden om ons te 
laten verrassen.
In een voormalige kalverstal, bij het inmiddels in lelies, plantuien en aardbei-
planten gespecialiseerde agrarisch bedrijf in Lemelerveld, beschikt Ad Heutink 
over een eigen concerthal (de Willem Hendrik Zwart Hal) met een imposant 
“MONARKE” concertorgel.
Hier kunnen we gaan luisteren en meezingen.
Na dit luisteren en zingen reizen we weer terug voor een uitstekend afsluitend 
diner.



ROYAL MUSIC Lemelerveld
zaterdag 3 juni 2023

Datum:
Zaterdag 3 juni 2023

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

Kosten:
€ 52,50 per persoon all in
Inclusief:
Vervoer per luxe touringcar, entree, koffie of thee met iets 
lekkers, drankje met een hapje, afsluitend diner

Aanmelden:
U kunt zich tot 20 mei 2023 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

ReisLand



Omschrijving

Door het overweldigende succes van de boottocht van vorig jaar hebben we 
deze nogmaals in ons programma opgenomen.
We vertrekken vanuit Harderwijk in de buurt van de boulevard en het 
Dolfinarium. We varen over het Veluwemeer en het Wolderwijd, maar dan 
de andere kant op. Vanaf deze meren heeft u een fantastisch 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, is er de mogelijkheid om paling te kopen. Daarna rijden we via de 
mooie Veluwe terug en sluiten we de dag af met een heerlijk diner.



Datum:
Zaterdag 8 juli 2023

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

Kosten:
€ 75,= per persoon 
Inclusief:
Vervoer per luxe touringcar, rondvaart, lunch aan boord, 
afsluitend diner.

Aanmelden:
U kunt zich tot 24 juni 2023 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

ReisLand

BOOTTOCHT Harderwijk
zaterdag 8 juli 2023



Omschrijving

Vandaag brengen we wederom een bezoek aan het zo bekende
bloemencorso. In de Achterhoekse plaats Lichtenvoorde pronken imposante 
corsowagens versierd met vier miljoen kleurrijke dahlia’s. Sinds 1929 bouwen 
jaarlijks duizenden vrijwilligers aan dit indrukwekkende schouwspel.
Terwijl wij heerlijk zitten op de B-tribune met toilet in de buurt, zullen vele 
grote praalwagens gemaakt van bloemen aan ons voorbijtrekken, afgewisseld 
met muziekkorpsen. De optocht heeft lengte van 2,5 kilometer.
In verband met reservering van tribuneplaatsen is er een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar. 
Let op:
i.v.m. deze tijdige tribunereservering is de einddatum voor opgave van
deelname 4 weken voor de reis.
Bij deze reis is geen diner inbegrepen, maar ontvangt u wel een lunchpakket 
en iets te drinken.



Datum:
Zondag 10 september 2023

Tijden:
Ophalen: vanaf 11.00 uur (alleen als vooraf aangemeld)
Vertrek:  12.00 uur vanaf Franjegebouw Goor
Eindtijd: 18.30 uur vanaf Franjegebouw Goor

Kosten:
€ 57,= per persoon all in
Inclusief:
Vervoer per luxe touringcar, entree incl. tribuneplaats, 
lunchpakket en iets te drinken

Aanmelden:
U kunt zich tot 12 augustus 2023 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

ReisLand

BLOEMENCORSO Lichtenvoorde
zondag 10 september 2023



Omschrijving

Kom mee op een spannende reis naar het Brandweermuseum in Borculo, 
gelegen in de prachtige Achterhoek. Hier vindt u één van de twee grootste 
brandweermusea van Nederland, waar een unieke verzameling van historisch 
brandweermateriaal te bewonderen is. Van oude leren emmers tot moderne 
pompen aangedreven door benzine- of dieselmotoren, het museum herbergt 
een breed scala aan uitrustingsstukken die in vroegere dagen behoorden tot 
de uitrusting van menig brandweerkorps. U krijgt een zeer goed beeld van 
de brandbestrijding vanaf het allereerste begin tot aan het eind van de jaren 
zeventig.
Tijdens de tour zullen we de historische brandweerwagens en uitrusting
bekijken en horen we spannende verhalen over hoe de brandweer zich in de 
loop van de tijd heeft ontwikkeld. We zullen ook een kijkje nemen in het leven 
van een brandweerman en horen over hun heldhaftige inspanningen om ons 
te beschermen. 
Na al deze inspanningen sluiten we natuurlijk af met een heerlijk diner.



Datum:
Zaterdag 7 oktober 2023

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

Kosten:
€ 54,= per persoon all in
Inclusief:
Vervoer per luxe touringcar, entree, koffie of thee met
iets lekkers, diner

Aanmelden:
U kunt zich tot 22 september 2023 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

ReisLand

BRANDWEERMUSEUM Borculo
zaterdag 7 oktober 2023



Omschrijving

De kerstmarkt van Oberhausen is altijd bijzonder. De 150 kraampjes om het 
winkelcentrum bieden altijd een bijzondere aanblik en verkopen leuke 
snuisterijen en heerlijke traktaties; je moet dit gewoon mee maken.
De kerstmarkt in Oberhausen heeft het voordeel, dat wanneer men warm wil 
winkelen of even bij wil komen van de kou, je binnen in het winkelcentrum je 
hart kunt ophalen met prachtige versiering, mooie winkels en een warme 
omgeving en kunt rusten op één van de vele zitplaatsen. Ook zijn binnen
voldoende toiletten beschikbaar.
Wij rijden vanuit Goor eerst naar Gladbeck en daar gaan we koffie drinken
met gebak.
We zullen daarna nog 20 minuten rijden en zijn dan bij het winkelcentrum 
waar we U voor de deur laten uitstappen. Daarna bent U geheel vrij om de 
markt en het winkelcentrum te bezoeken.
U kunt voor eigen rekening eten in een van de vele restaurants of bij de
diverse kraampjes; dus vergeet niet om geld mee te nemen. 



Datum:
Woensdag 13 december 2023

Tijden:
Ophalen: vanaf 09.00 uur (alleen als vooraf aangemeld)
Vertrek:  10.00 uur vanaf Franje gebouw Goor
Eindtijd: 19.00 uur bij Franjegebouw Goor

Kosten:
€ 55,= per persoon all in
Inclusief:
Vervoer per luxe touringcar, koffie met iets lekkers

Aanmelden:
U kunt zich tot 29 november 2023 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

ReisLand

KERSTMARKT Oberhausen (Dld)
woensdag 13 december 2023



www.franje.nl
Geeft Geeft kklleeuurr aan uw leven! aan uw leven!


