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Voorwoord 
 

 
In 2018 is het Rode Kruis afd. Hof van Twente gestopt met al haar 
sociale activiteiten. Een groep vrijwilligers heeft toen besloten, dat 
de vele activiteiten voor de ouderen niet mogen stoppen. Om dit 
te realiseren is medio 2018 de Stichting Franje Hof van Twente 
opgericht. Deze stichting heeft alle activiteiten overgenomen, 
zodat de ouderen hier ongewijzigd gebruik van kunnen blijven 
maken. 
ReisLand is nu ook een onderdeel van Franje, zodat U weer het 
nieuwe programmaboekje van ReisLand 2019 in handen heeft met 
daarin zoals gewoonlijk prachtige en interessante dagtochten die 
wij voor U samengesteld hebben. 
 
Wij hebben de tochten gebaseerd op genieten, beleven, rust, 
heerlijk eten en drinken. In het programma ziet U daar het volgende 
van terug: 
 
Wij hebben alle tochten zo georganiseerd dat wij 's morgens niet al 
te vroeg hoeven te vertrekken. De reizen zijn vanaf ongeveer 10 uur 
tot 20 uur zodat wij de tijd aan ons zelf hebben. 
Zoals U van ons gewend bent zijn alle dagtochten volledig verzorgd, 
inclusief koffiepauze, lunch en diner. N.B. bij de tocht van 11 
augustus en 8 september is geen diner inbegrepen. 
Dus comfort op maat die wij verzorgen met onze begeleiders en 
waardoor U zonder zorgen deze fantastische dagtochten kunt mee 
maken.  
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Alle tochten worden uitgevoerd met ervaren 

chauffeurs en begeleiders van de Stichting 

Franje Hof van Twente. 
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Informatie 
 
 
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. 
 
We hebben dit jaar wederom een grote verscheidenheid aan 
bestemmingen die wij als ReisLand reiscommissie uitgezocht 
hebben. Daarbij hebben we natuurlijk gekeken naar rolstoel 
vriendelijkheid en ook rekening gehouden met onze doelgroep. 
Mochten wij tot de conclusie komen dat een tocht bijvoorbeeld 
gezien uw gezondheid niet passend voor U is zullen wij dat zeker 
met U bespreken om te voorkomen dat U onderweg problemen 
krijgt. 
 
De afgelopen jaren hebben wij gelukkig veel belangstelling voor 
onze reizen (en daar doen we het voor); we hebben ook dames en 
heren moeten teleurstellen omdat de bus vol was.  
Om een opname stop en teleurstelling te vermijden verzoeken wij 
U dan ook U zo spoedig mogelijk op te geven; het voordeel voor U 
is dat U meer zekerheid hebt, dat de reis niet vol is. Voor ons is het 
dan mogelijk om eventueel extra bussen of een extra reis in te 
boeken. 
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Betalingen voor de reizen bij voorkeur via de bank uiterlijk 3 
weken voor vertrek over op bankrekening: 
 

NL61RBRB 0943898951 
t.n.v. mw. L. van Wanrooy e.o. 
o.v.v. De naam van de reis. 
 
Alleen in het geval U niet via de bank kunt betalen zal het geld bij U 
worden opgehaald vanaf 3 weken voor vertrek. 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   
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Reisvoorwaarden: 
 
• Uiterlijk 3 weken van tevoren wordt het verschuldigde  

bedrag door ons bij u thuis opgehaald, indien u het niet via de 
bank heeft overgemaakt.  

• Indien u verhinderd bent kunt u een vervanger mee laten 
gaan. Er vindt geen restitutie plaats. 

• Frisdrank of alcoholische drank is voor eigen rekening. 

• 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. 
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1 – Van Zoutwater naar Theewater 

 

 
 
Deze eerste tocht in 2019 is een middag tocht; op uitnodiging van 
het zoutmuseum Delden brengen we een bezoek aan dit museum. 
Het Zoutmuseum vertelt het complete verhaal over zout. In het 
museum gaat het niet alleen over de geschiedenis rondom 
Twickel, Boekelo en Hengelo, maar ook om de periodes verder 
terug in de tijd. Zout is in de wereldgeschiedenis een belangrijke 
component in de chemie. 
Onder leiding van verschillende gidsen gaan wij door het museum 
om de geschiedenis te ervaren. Zeer de moeite waard is de 
basisexpositie en grote verzameling zoutvaatjes. 
Na de rondleiding vertrekken wij met de bus voor een geweldige 
High-Tea. 
Met een gevulde maag gaan we daarna weer terug naar huis. 
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Inclusief: 
Vervoer met luxe touringcar  
Entree 
Koffie 
High Tea 

 
Data: 
Zaterdag 23 maart 
 

Tijden: 
Ophalen: vanaf 12.30 uur (alleen indien vooraf aangemeld) 
Vertrek: 13.30 uur vanaf Franje gebouw Goor 
Eindtijd: 19.30 uur bij Franje gebouw Goor 
 

Kosten 
€ 48,00 per persoon all in 
 

Aanmelden 
U kunt zich tot 1 maart 2019 aanmelden bij: 

Salut 
Rozenstraat 2a 
7471 JN Goor 
Elke werkdag van 09.00 – 17.00 uur 

Telefoon: 0547-260053 

E-mail: info@salut-welzijn.nl 
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2 – Van de Bollen naar de Matten 

 
Omschrijving 
 
Vandaag maken we gebruik van dit unieke jaargetijde om een 
stukje “tulpengevoel“ te krijgen en te beleven in combinatie met 
een bezoek aan het Tapijtmuseum in Genemuiden. 
We gaan met de bus eerst een rondrit maken langs enkele 
bollenvelden in de Noordoostpolder over een deel van de route 
van het Tulpenfestival. 
Onze lunch gaan we gebruiken in Ens en aansluitend vertrekken 
we naar Genemuiden waar we het Tapijtmuseum gaan bezoeken. 
Onder de leiding van ervaren gidsen en oud-medewerkers van de 
tapijtfabrieken kunnen we zien hoe tapijten en matten geweven 
worden. 
Na de koffie gaan we rond 16.30 uur weer richting Goor waar we 
een afscheidsdiner hebben. 
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Inclusief: 
Vervoer met luxe touringcar  
Lunch 
Entree 
Koffie met iets lekkers 
Drankje 
Diner 
 

Data: 
Zaterdag 13 april 2019 
 

Tijden: 
Ophalen: vanaf 08.30 uur (alleen indien vooraf aangemeld) 
Vertrek: 09.30 uur vanaf Franje gebouw Goor 
Eindtijd: 20.00 uur 
 

Kosten 
€ 59,75 per persoon all in 
 

Aanmelden 
U kunt zich tot 15 maart 2019 aanmelden bij: 

Salut 
Rozenstraat 2a 
7471 JN Goor 
Elke werkdag van 09.00 – 17.00 uur 

Telefoon: 0547-260053 

E-mail: info@salut-welzijn.nl 
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3 – Bakkerij- en IJsmuseum 
 

 
Omschrijving 
 
In het museum is een bakkerij te zien met daarin de originele 
oven die vroeger met takkenbossen gestookt werd. In de 
daarnaast gelegen broodkamer werd het nog warme, 
versgebakken brood bewaard om verkocht te worden. 
In het zelfs voor heel Europa unieke ijsmuseum wordt getoond 
hoe vroeger de 'ijsco's' ontstonden. Er staan ijsmachines, 
verpakkingsmachines en ijskarren met ondermeer het 
Mexicaantje met Oranje Hoed. 
Natuurlijk krijgen we koffie met “iets erbij” zodat we niet op een 
droogje zitten. 
Na het bezoek aan het museum gaan we via Marle, Daarle, 
Wierden, Enter terug naar Goor, waar we aansluitend een lekker 
etentje hebben. 
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Inclusief:  
Vervoer met luxe touringcar  
Entree 
Koffie met iets lekkers 
Drankje 
Diner 
 

Data: 
Zaterdag 18 mei 2019 
 

Tijden: 
Ophalen: vanaf 12.30 uur (alleen indien vooraf aangemeld) 
Vertrek: 13.30 uur vanaf Franje gebouw Goor 
Eindtijd: 19.30 uur 
 

Kosten 
€ 45,00 p.p. 
 

Aanmelden 
U kunt zich tot 18 april 2019 aanmelden bij: 

Salut 
Rozenstraat 2a 
7471 JN Goor 
Elke werkdag van 09.00 – 17.00 uur 

Telefoon: 0547-260053 

E-mail: info@salut-welzijn.nl  
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4 – Varen rond Amsterdam 
 

Omschrijving 
 

 
 
Dit jaar hebben we een fantastische rondvaart weten te 
reserveren rond en deels door Amsterdam (niet door de 
grachten). 
We rijden via de autoweg naar Amsterdam met een koffiestop in 
Hilversum. We vertrekken vanuit Het Amsterdamse Bos en varen 
door diverse vaarten en kanalen tot op Het IJ. De bootvaart duurt 
bijna 4 uur. Aan boord gaan we lunchen zodat we tijdens de lunch 
de stad Amsterdam rustig vanaf het water kunnen bewonderen en 
bij mooi weer is er de mogelijkheid om ook op het dek zitten. De 
terugtocht gaat ook via de autoweg; de dagtocht eindigt met een 
heerlijk afscheidsdiner.  
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Inclusief: 
Vervoer met luxe touringcar  
Kosten boot 
Koffie 
Lunch 
Diner 
 

Data: 
Zaterdag 22 juni 2019 
 

Tijden: 
Ophalen: vanaf 08.30 uur (alleen indien vooraf aangemeld) 
Vertrek: 09.30 uur vanaf Franje gebouw Goor 
Eindtijd: 21.30 uur 
 

Kosten 
€ 82.50 per persoon all in 
 

Aanmelden 
U kunt zich tot 22 mei 2019 aanmelden bij: 

Salut 
Rozenstraat 2a 
7471 JN Goor 
Elke werkdag van 09.00 – 17.00 uur 

Telefoon: 0547-260053 

E-mail: info@salut-welzijn.nl 
 
  



16 
 

5 – Twee daagse tocht naar Limburg 

Deze reis is georganiseerd voor de dames en heren, die zelfstandig 
kunnen reizen, zichzelf kunnen verzorgen en kunnen wandelen, 
evt. met een rollator. 
Deze 2-daagse reis gaat naar onze zuidelijkste provincie namelijk 
Limburg. 
Eerst gaan we naar het Aardbeienland, hele velden en kassen vol 
met heerlijke geurende en kleurende zoete aardbeien, zalig! 
‘s Middags arriveren we bij de Grotten van Valkenburg, waar we 
met een treintje door de grotten rijden. Na dit bezoek gaan we 
naar ons hotel waar we overnachten, dineren en ontbijten. 
De tweede dag maken we een rondrit door Maastricht en 
vervolgens gaan we door naar het Drielandenpunt in Vaals. Hier 
zullen we kunnen wandelen en bekijken we de grenspaal van 
Nederland, Duitsland en België. Na de lunch vertrekken we 
richting Goor en zullen we een koffiestop maken bij de Bekkerie in 
Boekend. 
We verwachten rond 18.30 uur in Goor terug te zijn waar ons een 
heerlijk afscheidsdiner te wachten staat.  
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Inclusief: Vervoer per luxe touringcar, 2-persoonskamer 

(delen), diner en, ontbijt, 2 x lunch, koffiestops, entree, 
reisverzekering en afscheidsdiner 

Exclusief: Alle consumpties m.u.v. de koffiestops, eigen 

aankopen 
 

Data: 
Maandag 15 juli en dinsdag 16 juli 2019 
 

Tijden: 
Ophalen: 15 juli vanaf 08.00 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: 15 juli om 09.00 uur 
Eindtijd: 16 juli om 21.30 uur 
 

Overnachting: 

Hotel Schaepkens van St. Fijt in Valkenburg 
U deelt uw 2-persoonskamer met een medereiziger 
 

Kosten 
€ 220,00 per persoon all-in 
Toeslag 1-persoonskamer € 22,00. 
 

Aanmelden 
U kunt zich tot 1 mei 2019 aanmelden bij: 

Salut 
Rozenstraat 2a 
7471 JN Goor 
Elke werkdag van 09.00 – 17.00 uur 

Telefoon: 0547-260053 

E-mail: info@salut-welzijn.nl  
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6 – Natuurmuseum Holterberg 
 

Omschrijving 

 
 
Zo dichtbij huis en zo mooi. We gaan een bezoek brengen aan 
museum Diorama opgericht door Piet Bos. Hij heeft veel dieren 
opgezet, met als gevolg dat hier een Europese dierenwereld te 
zien is met meer dan 1000 dieren. In het museum krijgen we 
rondleidingen met enkele gidsen. Na de rondleiding gaan we 
koffiedrinken bij de buurman Het Losse Hoes. 
Na de koffiepauze gaan we de bus in en gaan we met een gids van 
het museum een rondrit over de Holterberg maken. 
Na deze leerzame tocht keren we weer terug naar Goor. 
Bij deze reis is geen diner inbegrepen. 
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Inclusief: 
Vervoer per luxe touringcar 
Entrée 
Gids 
Koffie met iets lekkers 

 
Data: 
Zondag 11 augustus 2019 
 

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

 
Kosten 
€ 39,00 per persoon all in 
 

Aanmelden 
U kunt zich tot 11 juli 2019 aanmelden bij: 

Salut 
Rozenstraat 2a 
7471 JN Goor 
Elke werkdag van 09.00 – 17.00 uur 

Telefoon: 0547-260053 

E-mail: info@salut-welzijn.nl 
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7 – Bloemencorso 
 

 
 
Omschrijving 
 
Vandaag brengen we een bezoek aan het zo bekende bloemcorso. 
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. 
Zittend op de B-tribune zullen vele grote praalwagens gemaakt van 
bloemen aan ons voorbijtrekken, afgewisseld met muziekkorpsen. 
De optocht heeft lengte van 2,5 kilometer. 
Let op: in verband met reservering van tribuneplaatsen is er een 
beperkt aantal plaatsen voor deze reis. Geeft U zich vroegtijdig 
op. 
Bij deze reis is geen diner inbegrepen. 
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Inclusief: 
Vervoer per luxe touringcar 
Tribuneplaats 
Lunchpakket 
Iets te drinken 

 
Data: 
Zondag 8 september 2019 
 

Tijden: 
Ophalen: vanaf 11.00 uur (alleen indien vooraf aangemeld) 
Vertrek: 12.00 uur vanaf Franje gebouw Goor 
Eindtijd: ong. 18.30 uur 

 
Kosten 
€ 49,00 per persoon all in 
 

Aanmelden 
U kunt zich tot 8 augustus 2019 aanmelden bij: 

Salut 
Rozenstraat 2a 
7471 JN Goor 
Elke werkdag van 09.00 – 17.00 uur 

Telefoon: 0547-260053 

E-mail: info@salut-welzijn.nl  
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8 – Rondrit Montferland 
 

 
 

Omschrijving 
 
De laatste reis van 2019 brengt ons naar het mooie Montferland. 
We rijden eerst naar Babberich bij Zevenaar waar we lunchen. 
Na de lunch gaan we met een plaatselijke reisleider een rondrit 
maken langs en door het Montferland waarbij we de rivier de Rijn 
zullen passeren en ook nog een deel van oud Nederland (Elten) te 
zien krijgen. Aan het einde van de rondrit drinken we nog iets in 
Babberich, voordat we weer naar Goor gaan. 
Aan het einde van de tocht kunnen we ons dan nog verheugen op 
een heerlijk diner. 
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Inclusief: 
Vervoer per luxe touringcar 
Lunch 
Rondrit incl. gids 
Koffie met iets lekkers 
Diner 

 
Data: 
Zaterdag 12 oktober 2019 
 

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

 
Kosten 
€ 62,00 per persoon all in 
 

Aanmelden 
U kunt zich tot 12 september 2019 aanmelden bij: 

Salut 
Rozenstraat 2a 
7471 JN Goor 
Elke werkdag van 09.00 – 17.00 uur 

Telefoon: 0547-260053 

E-mail: info@salut-welzijn.nl



 


