
Bureau Ooievaarspas en Brouwer Travel zĳ n heel blĳ  dat wĳ  u de 

herfstdagtochten kunnen aanbieden. Door corona konden 

de zomerdagtochten helaas niet doorgaan. Daarom gaan we in de 
herfst gezellig op pad, alles volgens de regels van het RIVM. 

Gaat u ook mee?
U kunt alleen gaan of samen met uw gezin. Senioren mogen samen met 

een vriend of vriendin 1 dagtocht uitzoeken. Let wel op de volgende dingen:
• Iedere deelnemer heeft een geldige Ooievaarspas en neemt deze mee 

naar de dagtocht.
• De opstaplocatie is Busplatform Den Haag Centraal! 

• De kosten voor een dagtocht zĳ n € 10,- per persoon. 

Ook voor kleine kinderen en baby’s.
• Lees ook goed de spelregels voor de dagtochten op bladzĳ de 5. 

Ooievaarsnieuws   editie 2020
Herfstdagtochten

Apenheul is een 12 hectare groot bos midden op de Veluwe. 
Tussen het groen ontdekt u zo’n 300 apen. Daarvan loopt ongeveer 

de helft gewoon los tussen de bezoekers. U kunt de apen dus van 
heel dichtbĳ  bewonderen. Dat maakt Apenheul uniek op de wereld. 

Grote kans dus, dat er ineens een aap naast uw voeten zit of boven 

uw hoofd slingert.

De apen in Apenheul zĳ n van nature vriendelĳ k en ongevaarlĳ k. 
Als u de apen gewoon hun gang laat gaan, doen ze u niets. 

Natuurlĳ k    zĳ n er in Apenheul ook apen die niet loslopen. 

Zoals gorilla’s en orang-oetans. Zĳ  leven niet in kooien of achter 
tralies, maar op grote, natuurlĳ ke eilanden. Zo ziet u de apen op 

hun mooist. Kinderen kunnen ook zelf de aap uithangen in de 
mooie nieuwe speeltuin. Bovendien maakt u hier de allermooiste 

dierenfoto’s!

 Maandag 19, dinsdag 20, woensdag 21, donderdag 22 of 

vrĳ dag 23 oktober 2020 
 Vertrek: 08.30 uur Busplatform Den Haag Centraal

Terugkomst: 18.00 uur Busplatform Den Haag Centraal
 www.brouwertravel.nl/ooievaarspas

Gezinsdagtochten

Aapjes kĳ ken in Apenheul

U gaat toch ook mee naar het meest magische pretpark 
van Nederland? De Efteling is een themapark geschikt voor 

alle leeftĳ den. Er is vermaak voor iedereen! 

De afwisseling tussen attracties, shows en entertainment is perfect. 

Wandel door het grootste levende prentenboek, het sprookjesbos. 
En ontmoet Doornroosje, Sneeuwwitje en Roodkapje. 

Voel de frisse wind tĳ dens een achtbaanritje op hoge snelheid in 

de vernieuwde Python. Ga griezelen in het enge spookslot. 
Kĳ k uw ogen uit in de Fata Morgana. Of geniet van de grootste 

watershow van Europa ‘Aquanura’. 

Hoe vaak u ook in de Efteling bent geweest als kind of als ( jong)

volwassene, u ziet toch steeds weer nieuwe dingen. Ook komen er 

regelmatig nieuwe attracties bĳ . 

 Maandag 19, dinsdag 20, woensdag 21, donderdag 22 of 

vrĳ dag 23 oktober 2020
 Vertrek: 08.30 uur Busplatform Den Haag Centraal

Terugkomst: 18.00 uur Busplatform Den Haag Centraal
 www.brouwertravel.nl/ooievaarspas 

Thrillseekers en daredevils, opgelet! Er is maar 1 plek waar u terecht kunt 

voor échte spanning en sensatie: Walibi Holland. 

Dit park is de spannendste dagtocht uit het Brouwer Travel assortiment. 
De wildste achtbanen, wreedste attracties en vetste shows. Walibi staat 

voor een verrassende fun-cocktail vol actie, spektakel en adrenaline. 

Eén ding is zeker: in attractiepark Walibi Holland gaan de jeugdige en 
( jong) volwassene pashouders volledig uit hun dak!

 Maandag 19, dinsdag 20 of woensdag 

21 oktober 2020
 Vertrek: 08.30 uur Busplatform Den Haag Centraal

Terugkomst: 18.00 uur Busplatform Den Haag 
Centraal

 www.brouwertravel.nl/ooievaarspas

Avontuur in Walibi Holland
Gezinsdagtochten

1  Ooievaarspashouders mogen niet meer dan 1 dagtocht 

per persoon boeken.

2  De gezinsdagtochten zĳ n voor deelnemers tot 50 jaar. 

De seniorendagtochten zĳ n voor deelnemers vanaf 50 jaar.

3  Bĳ  onvoldoende reserveringen wordt de tocht geannuleerd. 

Wĳ  nemen dan contact met u op.

4  Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor de 

dagtochten   , vol = vol! 

5  U betaalt € 10,- eigen bĳ drage per persoon. Dit geldt ook voor 

baby’s en jonge kinderen met gratis entree bĳ  een pretpark. 

6  Neem uw instapbewĳ s en geldige Ooievaarspas mee. 

Deze moet u laten zien aan de chauff eur van de touringcar. 

Zonder geldige Ooievaarspas mag u niet mee met de dagtocht.

7  Zorg dat u 15 minuten voor vertrek bĳ  de opstapplaats bent.

8  Bent u ziek? Of heeft u problemen tĳ dens de dagtocht? 

Bel dan met Brouwer Travel, telefoon (071) 365 00 92. 

9  U kunt geen vaste plaatsen reserveren in de bus.

10  U mag niet roken en geen alcohol meenemen of opdrinken 

in de bus. 

11  De bus stopt niet bĳ  tankstations of voor sanitaire stops. 

12  Eten en drinken zĳ n niet bĳ  de prĳ s inbegrepen. 

Neem dus zelf iets mee.

Dagtochten

Spelregels voor alle dagtochten

€ 10,-

Bezoek de Efteling
Gezinsdagtochten

€ 10,-

€ 10,-



Rondrit
Om 9.30 uur vertrekken we vanaf Den Haag richting Ter Heĳ den. 

Daar maken we een korte stop om even de benen te strekken. 
Vervolgens rĳ den we naar Baarle Nassau. Hier staat onze gids al 

te wachten om u tĳ dens een rondrit alles te vertellen over het 

meest markante stukje Nederland/Vlaanderen. Want waar ter 
wereld staat de voordeur in het ene land en de achterdeur in 

het andere?
Na de rondrit heeft u zelf nog tĳ d om te lunchen en deze 

bĳ zondere plaats te verkennen. 

Na a� oop van dit bezoek rĳ dt de touringcar terug naar Den Haag. 

Daar komen we rond 18.00 uur weer aan.

 Maandag 19, maandag 26, dinsdag 27 of 

vrĳ dag 30 oktober 2020 
 Vertrek: 09.30 uur Busplatform Den Haag Centraal

Terugkomst: 18.00 uur Busplatform Den Haag Centraal
 www.ooievaarspas.nl 

Dagtochten voor Senioren

Bezoek grensdorp Baarle Nassau

Een korte omschrĳ ving van de dag
Om 9.30 uur vertrekken we vanaf Den Haag richting Leiden. 

Hier ligt ons schip op u te wachten voor een 3-uur durende 

mooie vaartocht over de Kaag en Braassem. 

Een uitgestrekt plassengebied in het Groene Hart dat zich kenmerkt 
door ondiepe plassen en eilanden. De eilanden zĳ n polders en 

worden nog steeds bemaald door 18 gerestaureerde poldermolens. 

De meeste van deze molens ziet u tĳ dens de vaartocht. 
Kortom: Holland ten voeten uit! 

Struinen door Leidse ho� es

Na deze mooie rondvaart heeft u de tĳ d om Leiden te verkennen en 

te lunchen. De stad staat bekend om zĳ n vele ho� es. Het zĳ n er 
maar liefst 35. Deze ho� es zĳ n stuk voor stuk idyllische plekjes. 

Waar het stadsrumoer is buitengesloten en het lĳ kt alsof de tĳ d 
heeft stilgestaan. U kunt bĳ  het VVV-kantoor het boekje 

‘De Leidse Ho� es’ kopen. Hierin staat welke ho� es u kunt bezoeken. 

Om 18.00 uur zĳ n we weer terug in Den Haag.

 Vrĳ dag 16, vrĳ dag 23, dinsdag 27, woensdag 28 of 

vrĳ dag 30 oktober 2020 
 Vertrek: 09.30 uur Busplatform Den Haag Centraal

Terugkomst: 18.00 uur Busplatform Den Haag Centraal
 www.brouwertravel.nl/ooievaarspas

Dagtochten voor Senioren

Kagerplassen vaartocht
en Leiden

Een korte omschrĳ ving van de rondrit
We vertrekken om 9.00 uur vanaf Den Haag voor een tour over 

de Veluwe onder leiding van een deskundige gids. 
De Airborne-route brengt u langs plekken die aan de oorlog 
herinneren    en waar aan het einde van de 2e wereldoorlog nog 
hevige strĳ d is gevoerd. De gids leidt u langs de Ginkelse Heide, 
waar de parachutisten zĳ n geland.

Zandsculpturen festĳ n

We rĳ den vervolgens naar Apeldoorn. Daar heeft u tĳ d om de stad 
te verkennen en te lunchen. Na deze stop gaan we naar het 

Zandsculpturen    festĳ n in Garderen. Dit jaar staat dat festĳ n in het 
teken van 75 jaar bevrĳ ding. Dit festĳ n is al 2 keer verkozen tot 

leukste uitje van Gelderland bĳ  een verkiezing van de ANWB. 

Na dit bezoek rĳ den we terug naar Den Haag. Waar we rond 

18.00 uur weer aankomen.

 Dinsdag 20, dinsdag 27, woensdag 28 of 

donderdag 29 oktober 2020
 Vertrek: 09.00 uur Busplatform Den Haag Centraal

Terugkomst: 18.00 uur Busplatform Den Haag Centraal
 www.brouwertravel.nl/ooievaarspas

Dagtochten voor Senioren

Bevrĳ dingstour Veluwe

Bezoek Watersnoodmuseum

Om 9.00 uur vertrekken we vanaf Den Haag richting Zeeland. 

Onderweg maken we een korte stop om de benen te strekken. 
Vervolgens rĳ den we naar Ouwerkerk voor een bezoek aan het 
watersnoodmuseum. In 1953 werd Nederland opnieuw 

geconfronteerd    met de kracht van de zee. In de nacht van 

1 februari van dat jaar voltrekt zich één van de grootste 

overstromingen    uit de geschiedenis van Nederland: 
de watersnoodramp. 

Verken mooi Middelburg

Na dit indrukwekkende bezoek rĳ den we via de Oosterschelde 

kering, een van de grootste Delta werken, naar Middelburg. 
In de hoofdstad van Zeeland heeft u tĳ d om te lunchen en de 
mooie stad te bezichtigen. Om 16.00 uur vertrekken we richting 

Den Haag. Daar komen we rond 18.00 uur weer aan.

 Woensdag 21, woensdag 28 of donderdag 29 oktober 2020 
 Vertrek: 09.00 uur Busplatform Den Haag Centraal

Terugkomst: 18.00 uur Busplatform Den Haag Centraal
 www.brouwertravel.nl/ooievaarspas

Dagtochten voor Senioren

Dagtocht Zeeland

Tĳ dens de dagtochten gelden de richtlĳ nen van het RIVM:

1  Mondkapje in de bus is verplicht.

2  Deelname aan een dagtocht is op eigen risico.

3  Bĳ  klachten (koorts, snotteren en/of hoesten) blĳ ft u thuis.

4  U houdt 1,5 meter afstand.

5  U wast regelmatig uw handen.

6  Eventuele andere richtlĳ nen die gelden op dat moment.

Kunnen de dagtochten toch niet doorgaan? 

Wanneer de dagtocht niet door kan gaan dan ontvangt u de 

eigen bĳ drage á € 10,- per persoon retour.

Reserveer uw dagtocht online
Waar: ga naar www.brouwertravel.nl/ooievaarspas 

en kies uw dagtocht.

Wanneer: vanaf dinsdag 29 september 9.00 uur tot en met 
vrĳ dag 2 oktober 2020 17.00 uur.

Hoe: u betaalt direct met iDeal. Daarna krĳ gt u een 
bevestiging    per e-mail. 

Betaalt u via een bank overschrĳ ving? Zet dan in de 

omschrĳ ving om welke herfstdagtocht het gaat en 
uw boekingsnummer. 

Let op: door corona kunt u niet betalen op Stadsdeelkantoor 
Escamp.

Telefonisch reserveren
Op werkdagen vanaf maandag 5 oktober tot en met vrĳ dag 

9 oktober kunt u uw dagtocht telefonisch reserveren. 
Hiervoor belt u tussen 09.00 en 17.00 uur naar Brouwer Travel: 

(071) 365 00 92 (let op: 071!). 

Om drukte aan de telefoon te voorkomen, kunt u uw dagtocht ook 
gemakkelĳ k online boeken via de website 
www.brouwertravel.nl/ooievaarspas

Dagtochten

Veilligheidsmaatregelen vanwege corona

€ 10,-

€ 10,-

€ 10,-

€ 10,-


