
170707 Programma dagtocht 2, 3 of 4 groepen – groepen boekingen 2017 

Dag arrangement met kosten:                   Mooi weer programma! 
- combinatie met museumbezoek, fluisterboottocht, en wandeltocht met de polderwachter inclusief  
  een heerlijke lunch      
 
Adres: Streekmuseum Vredegoed, Heuvellaan 7, 3612 BA Tienhoven / Oud-Maarsseveen  
Adres: Steiger Fluisterboot: aan het einde van de Heuvellaan voor de bocht. Circa 10 minuten lopen.  
Polderwachter Marcel start bij Vredegoed en pendelt met einde wandeltocht naar steiger en Vredegoed.  
 

Programma van 09.30 – 15.15 uur:  
09.30 - 09.35 Ontvangst van de totale groep van maximaal 48 personen in de deel en ontvangstzaal.  
09.35 - 10.00 Uitserveren 2 x koffie en thee met 1 x gebak 
Tussendoor: woord van welkom door rondleider(s). 
10.00 Splitsing van de groep in vier groepen van maximaal 12/13 personen. 
 
Wij zijn bij het mooi weer programma UITGEGAAN VAN BLOKKEN VAN 65 MINUTEN! 
 
Groep 1)  
10.05 – 11.10 Wandeltocht met Polderwachter door de weilanden in de buurt eindigend bij de steiger  

van de fluisterboot die door de Molenpolder gaat varen.  
11.10 -  12.05  Fluisterboottocht. Denkt u aan stevige schoenen en goede winddichte kleding.  
12.05 – 12.15 Terugwandelen naar het Streekmuseum Vredegoed.  
12.15 – 13.00 Gezamenlijke lunch bij Streekmuseum Vredegoed in Deel en ontvangstzaal  
13.00 - 14.05 Interactieve rondleiding in het Streekmuseum Vredegoed onder begeleiding van een  
  rondleider.  
14.05 – 15.10 Recreëren bij Streekmuseum Vredegoed, bezoek hooizolder en blik op de weilanden.  
  Inclusief een uitleg bij de buitenmusea door een 2e rondleider! 
  Tussendoor krijgt u een kopje thee of koffie met gebruik van een consumptiebon.   
 
Groep 2) 
10.05 – 11.10 Recreëren bij Streekmuseum Vredegoed, bezoek hooizolder en blik op de weilanden.  
  Inclusief een uitleg bij de buitenmusea door een 2e Rondleider! 
  Tussendoor krijgt u een kopje thee of koffie met gebruik van een consumptiebon.   
11.10 – 12.15 Interactieve rondleiding in het Streekmuseum Vredegoed onder begeleiding van een 

rondleider.  
12.15 – 13.00  Gezamenlijke lunch bij Streekmuseum Vredegoed in Deel en ontvangstzaal.  
13.00 – 13.10 Wandeling naar de steiger van de fluisterboot die door de Molenpolder gaat varen.  
13.10 – 14.05 Fluisterboottocht. Denkt u aan stevige schoenen en goede winddichte kleding.  
14.05 – 15.10 Wandeltocht met Polderwachter door de weilanden in de buurt. 
 
Groep 3)  
10.05 – 11.10 Interactieve rondleiding in het Streekmuseum Vredegoed onder begeleiding van een  
  rondleider.  
11.10 - 12.15 Recreëren bij Streekmuseum Vredegoed, bezoek hooizolder en blik op de weilanden. 
  Inclusief een uitleg bij de buitenmusea door een 2e Rondleider! 
  Tussendoor krijgt u een kopje thee of koffie met gebruik van een consumptiebon.  
12.15 – 13.00  Gezamenlijke lunch bij Streekmuseum Vredegoed in Deel en ontvangstzaal 
13.00 – 14.05 Wandeltocht met Polderwachter door de weilanden in de buurt eindigend bij de steiger  

van de fluisterboot die door de Molenpolder gaat varen.  
14.05 -  15.00  Fluisterboottocht. Denkt u aan stevige schoenen en goede winddichte kleding.  
15.00 - 15.10 Terugwandelen naar het Streekmuseum Vredegoed.  
 
Groep 4)  
10.05 – 10.15  Wandeling naar de steiger van de fluisterboot die door de Molenpolder gaat varen.  
10.15 – 11.10  Fluisterboottocht. Denkt u aan stevige schoenen en goede winddichte kleding.  
11.10 -  12.15  Wandeltocht met Polderwachter door de weilanden in de buurt. 
12.15 – 13.00  Gezamenlijke lunch bij Streekmuseum Vredegoed in Deel en ontvangstzaal  
13.00 – 14.05 Recreëren bij Streekmuseum Vredegoed, bezoek hooizolder en blik op de weilanden. 
  Inclusief een uitleg bij de buitenmusea door een 2e Rondleider! 

Tussendoor krijgt u een kopje thee of koffie met gebruik van een consumptiebon.   
14.05 – 15.10 Interactieve rondleiding in het Streekmuseum Vredegoed onder begeleiding van een  
  Rondleider. 
 
Voor alle groepen geldt:  
12.15 – 13.00 Lunch met vegetarische soep, 2 belegde broodjes, melk / karnemelk en een stuk fruit  
15.15 – 15.20 Vertrek naar huis of een andere bestemming.  
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Dag arrangement:                  Slecht weer programma! 
- combinatie met museumbezoek, fluisterboottocht, en wandeltocht met de polderwachter inclusief  
  een heerlijke lunch      
 
Adres: Streekmuseum Vredegoed, Heuvellaan 7, 3612 BA  Tienhoven / Oud-Maarsseveen  
Adres: Fort C, Herenweg 3, 3612 NB  Tienhoven  
Adres: Staatsbosbeheer, Westbroekse Binnenweg 5, 3612 AE  Tienhoven  
 
Programma van 09.30 – 15.15 uur:  
09.30 - 09.35 Ontvangst van de totale groep van maximaal 48 personen in de deel en ontvangstzaal.  
09.35 - 10.00 Uitserveren 2 x koffie en thee met 1 x gebak  
Tussendoor: woord van welkom door rondleider(s). 
10.00 Splitsing van de groep in drie subgroepen van maximaal 16 personen.  
 
Groep 1)  
10.05 – 10.55  Interactieve rondleiding in het Streekmuseum Vredegoed onder begeleiding van een  
  rondleider.  
10.55 – 11.10 Vertrek met de bus of naar Staatsbosbeheer, Westbroekse Binnenweg 5, 3612 AE  Tienhoven  
11.15 -  12.00  In de ontvangstzaal wordt een mooie film gedraaid over de natuur in de omgeving.   
12.00 – 12.10  Retour met de bus naar Streekmuseum Vredegoed. Ook gasten van Fort C meenemen.  
12.15 – 13.00  Gezamenlijke lunch bij Streekmuseum Vredegoed in Deel en ontvangstzaal  
13.00 – 13.10  Met de bus naar Fort C, Herenweg 3, 3602 AM Tienhoven  
13.10 -  14.10 Uitleg over Fort C: functie van het gebouw vroeger en nu.  
14.10 – 14.15 Retour met de bus of naar Streekmuseum Vredegoed.  
14.15 – 15.15 Recreëren bij Streekmuseum Vredegoed, bezoek hooizolder en blik op de weilanden. 
  Tussendoor krijgt u een kopje thee of koffie met gebruik van een consumptiebon.   
 
Groep 2)  
10.05 – 10.15  Vertrek met de bus naar Staatsbosbeheer, Westbroekse Binnenweg 5, 3612 AE  Tienhoven  
10.15 -  11.05  In de ontvangstzaal wordt een mooie film gedraaid over de natuur in de omgeving.   
11.05 – 11.10  Vertrek met bus van Staatsbosbeheer naar Fort C, Herenweg 3, 3602 AM Tienhoven     
11.10 – 12.05 Uitleg over Fort C: functie van het gebouw vroeger en nu.  
12.05 – 12.15 Retour met de bus naar Streekmuseum Vredegoed. 
12.15 – 13.00  Gezamenlijke lunch bij Streekmuseum Vredegoed in Deel en ontvangstzaal  
13.15 – 14.15 Interactieve rondleiding in het Streekmuseum Vredegoed onder begeleiding van een  
  rondleider 
14.15 – 15.15 Recreëren bij Streekmuseum Vredegoed, bezoek hooizolder en blik op de weilanden  
  Tussendoor krijgt u een kopje thee of koffie met gebruik van een consumptiebon.   
Groep 3)  
10.05 – 10.10 Vertrek van Vredegoed naar Fort C, Herenweg 3, 3602 AM Tienhoven.   
10.10 – 11.05 Uitleg over Fort C: functie van het gebouw vroeger en nu.  
11.05 – 11.15 Retour met de bus van Fort C naar Streekmuseum Vredegoed.  
11.15 – 12.15 Interactieve rondleiding in het Streekmuseum Vredegoed onder begeleiding van een  
  rondleider.  
12.15 – 13.00 Gezamenlijke lunch bij Streekmuseum Vredegoed in Deel en ontvangstzaal  
13.00 – 13.15 Vertrek met de bus naar Staatsbosbeheer, Westbroekse Binnenweg 5, 3612 AE  Tienhoven  
13.15 – 14.05 In de ontvangstzaal wordt een mooie film gedraaid over de natuur in de omgeving.   
14.05 – 14.15 Retour met de bus van Staatsbosbeheer naar Streekmuseum Vredegoed.   
14.15 – 15.15 Recreëren bij Streekmuseum Vredegoed, bezoek hooizolder en blik op de weilanden.  
  Tussendoor krijgt u een kopje thee of koffie met gebruik van een consumptiebon.  
 
Voor alle groepen geldt:  
12.15 – 13.00 Lunch met vegetarische soep, 2 belegde broodjes, melk / karnemelk en een stuk fruit  
15.15 uur Vertrek naar huis of een andere bestemming.  
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Bus of auto aktiviteiten bij slecht weer programma     Afstanden 
 
10.05 Van Vredegoed met groep 3 naar Fort C, doorrijden met groep 2 naar  
                Staatsbosbeheer en leeg retour Vredegoed       2 x 2.9 km  
10.55  Van Vredegoed met groep 1 naar Staatsbosbeheer      1 x 2.9 km 
11.05  Van Staatsbosbeheer groep 2 naar Fort C brengen.  

Bij Fort C groep 3 ophalen en retour naar Vredegoed    1 x 2.9 km  
11.50 Van Vredegoed naar Staatsbosbeheer (leeg)    1 x 2.9 km 
12.00 Van Staatsbosbeheer met groep 1 via Fort C (ophalen groep 2)  
                naar Vredegoed        1 x 2.9 km  
13.00  Van Vredegoed met groep 1 naar Fort C, doorrijden met groep 3  
                naar Staatsbosbeheer. Bus kan daar blijven     1 x 2.9 km  
14.05  Van Staatsbosbeheer met groep 3 via Fort C (ophalen groep 1) 
                naar Vredegoed.         1 x 2.9 km  
 
 Totaal km extra voor de busritten           23,2 km  
 
 
 
Kosten per persoon:  € 34,75 bij een groepsgrootte van 48 personen incl. lunch. 
   € 35,75 bij een groepsgrootte van 36 personen incl. lunch. 
   € 37,50 bij een groepsgrootte van 24 personen incl. lunch.  
   ( PRIJZEN ZIJN GEBASEERD OP HET GOED WEER PROGRAMMA ) 


