
ASGM 5-daagse busreis naar Ootmarsum 

van 8 t/m 12 november 2021, Stadshotel Ootmarsum 

 

 

  

Het verblijf is op basis van volpension. 

Alle kamers zijn per lift bereikbaar en voorzien van douche, toilet, 

televisie en gratis wifi.  

Er is alle avonden een gevarieerd avondprogramma in het hotel. 

Zo is er een lezing over heemkunde, een optreden van een 

folkloristisch gezelschap, een bingoavond en een operetteavond 

 

De prijs bedraagt voor ASGM leden € 495,00 p.p./ voor niet leden € 510,00 

p.p. 
Op basis van een tweepersoonskamer  

Hierbij inbegrepen zijn alle excursiegelden, en een warme afscheidslunch. 

De prijs is gebaseerd op een minimum aantal deelnemers van 30 personen. 

Toeslag éénpersoonskamer € 36,00 / tweepersoonskamer bij alleengebruik € 60,00 

  

Excursieprogramma: (wijzigingen voorbehouden) 

  

Schoolmuseum Ootmarsum: een feest van herkenning: wij gaan terug 

naar de schoolbanken. Niet alleen zijn alle vertrouwde oude lesmaterialen 

te zien, maar er zal ook een les worden gegeven door de schoolmeester. 

  

Zoutmuseum: wij bezoeken het zoutmuseum in Delden. In het 

Zoutmuseum ontdekt u wat men vroeger met zout deed en 

waarom het nu nog steeds belangrijk voor ons is. Maar ook zeer 

de moeite waard is de basisexpositie en grote verzameling 

zoutvaatjes. In het zoutvatenkabinet van het museum staat een 

selectie van de mooiste, ludiekste en opvallendste modellen  

opgesteld.  

 

Münster: de meer dan 1200 jaar oude bisschops- en handelsstad 

met het beroemde raadhuis waar op 15 mei 1648 het verdrag van de 

Vrede van Münster gesloten werd. Onder leiding van een gids maken 

wij een wandeling door de Altstadt, waarbij ook een bezoek aan de 

Dom wordt gebracht. Aansluitend is er tijd om op eigen gelegenheid 

de stad verder te verkennen.  

 

 

 



Veenhuizen: in het museum, dat gevestigd is in één van 

de oorspronkelijke gebouwen van de kolonie, leer je alles 

over de geschiedenis van Veenhuizen: Over de lange reis 

ernaartoe, het bijzondere kolonielandschap en het zware 

werk dat er verricht moest worden. Ook een bezoek aan de 

Rode Pannen (een echte gevangenis) hoort hier natuurlijk 

bij. Tijdens een rondrit, met onze eigen bus, zal een gids 

nog veel meer van de geschiedenis vertellen. Tijdens deze 

dag hebben wij onze lunch in het museum. 

  

Buffalo Farm Twente: op enkele plaatsen in Nederland 

worden buffels gehouden, waaronder in Denekamp. 

Imposante zwarte dieren met prachtige horens op hun hoofd. 

De melk van deze dieren wordt verwerkt tot heerlijke 

buffelmozzarella, ricotta, yoghurt en half harde kazen. Het 

vlees wordt verkocht en van de huiden wordt leer gemaakt. 

Wij krijgen hier een rondleiding met koffie/thee, cake en een 

proeverij van verschillende kazen. 

  

Opstapplaatsen: zwembad de Meent, Huizen  vertrektijd 09.00 uur 

   station Naarden-Bussum  vertrektijd 09.30 uur 

   station Bussum-Zuid   vertrektijd 09.45 uur 

  

In verband met de reservering van het hotel kunt u zich tot uiterlijk 15 augustus opgeven bij  

Hannie Walet,  035-5258205. 

  

Let op: In volgorde van ontvangst van uw betaling wordt voor u een plaats gereserveerd in 

de bus. In verband met de coronamaatregelen blijft deze zitplaats de gehele vakantie uw 

vaste zitplaats. Als u samen reist, wilt u dit dan doorgeven bij uw aanmelding?  

  

Betaling: 1e termijn € 100.00 bij aanmelding (na ontvangst hiervan is uw deelname 

definitief).  

  2e termijn dient voor 15 augustus op onze bankrekening bijgeschreven te 

zijn. 

  3e termijn dient voor 25 september op onze bankrekening bijgeschreven te 

zijn. 

  

Kosten annulering:  

bij annulering tot de 92e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 10% van de reissom; 

bij annulering vanaf de 92e kalenderdag (inclusief) tot de 61ste kalenderdag (exclusief) vóór de 

vertrekdag: 

15% van de reissom; 

bij annulering vanaf de 61e kalenderdag (inclusief) tot de 31ste kalenderdag (exclusief) vóór de 

vertrekdag: 

35% van de reissom; 

bij annulering vanaf de 31e kalenderdag (inclusief) tot de 15e kalenderdag (exclusief) vóór de 

vertrekdag: 

60% van de reissom; 



bij annulering vanaf de 15e kalenderdag (inclusief) tot de 7e kalenderdag (exclusief) vóór de 

vertrekdag: 

85% van de reissom; 

bij annulering vanaf de 7e kalenderdag (inclusief) tot en met de vertrekdag of later: de volledige 

reissom. 

  

In verband met de coronaomstandigheden moet u – indien gewenst – zelf een reis- 

en/of annuleringverzekering afsluiten. 

  

Voor niet medische mondkapjes zal worden gezorgd. Deze zullen telkens vervangen 

worden. 

  

Meenemen: vaccinatiepaspoort, zorgpas, geldig paspoort of identiteitskaart en de 

gegevens m.b.t. gebruik medicijnen (in een gesloten envelop), deze ontvangt u na 

afloop van de reis retour.  

  

Noot: tijdens de reis zullen foto’s worden genomen welke geplaatst gaan worden op de 

website 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


