Arrangementenfolder 2022

Groepen
De Gouden Leeuw
Raadhuisstraat 13
4844 AA Terheijden
telefoon: 0031(0)765931353
www.degoudenleeuwterheijden.nl
info@degoudenleeuwterheijden.nl
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Arrangementenfolder 2022
Voor 2022 hebben we weer een nieuwe arrangementenfolder gemaakt met gevarieerde en originele dagtrip
ideeën voor groepen vanaf 25 personen reizend per
touringcar / autocar
Maakt u liever zelf een combinatie uit onze excursies?
Neem gerust contact op, we helpen u graag om een
arrangement op maat te maken!

Wij hopen uw groepen in 2022 weer gastvrij te
mogen ontvangen en zien uw reserveringen graag
tegemoet!
Met gastvrije groet,

De Gouden Leeuw,

Astrid en Cors Weterings
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1. klompenmaker en een gezellige muziekbingo

We rijden naar de klompenmaker
in Dussen. Hier wordt u om 10.00
uur ontvangen met koffie en
gebak. Daarna kunt u nader
kennismaken op een ludieke en
humoristische manier met het oude
ambacht van het klompen maken.
U krijgt te zien hoe een klomp wordt
gemaakt uit een blok hout middels
een rondleiding en demonstraties.
Met veel humor en anekdotes is het een hele leuke excursie!
Na de demonstratie is er natuurlijk tijd om even in het klompen winkeltje
te snuffelen. De klompenmakerij is rolstoeltoegankelijk.
Hierna rijden we naar de Gouden leeuw in Terheijden waar om 12.15
uur een driegangenmenu voor u klaar staat.
Om 13.45 uur starten we in de Gouden leeuw
met een gezellige muziekbingo.
U krijgt een muziekbingokaart waar allerlei
titels van bekende liedjes op staan (gezellige
meezingnummers van vroeger en nu).
Als u een liedje hoort die op uw bingokaart
staat, dan moet u die titel aankruisen. Ondertussen kunt u lekker meezingen, deinen of dansen... totdat u, of iemand anders een rijtje/kaart vol
heeft en dus Bingo heeft. Degene die bingo heeft, die mag een leuk
prijsje uitzoeken.
Een gezellige middag waarbij volop gezongen en gedanst kan worden.
Rond 15.30 uur krijgt u een zacht wit
broodje met een kroket of een broodje
met een frikandel ter afsluiting. Daarna
stapt u weer op de bus om
huiswaarts te gaan.

Prijs vanaf 40 personen € 32,25
Dagtocht is inclusief: klompendemonstratie met koffie en
gebak, driegangenmenu, muziekbingo, broodje kroket of
frikandel
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2. wandeling Geertruidenberg en
rondrit met Duinexpress
10.00 uur aankomst in De Gouden Leeuw Terheijden voor 2x koffie met gebak. Daarna stapt
een gids op de bus voor een stadswandeling van
een uur door Geertruidenberg
Geertruidenberg is een plaats met een van de
oudste stadsrechten van Nederland. De officiële
stadrechten stammen uit 1213
Het was in middeleeuwen een welvarend handelsstadje. Onder andere de beruchte St.-Elizabethsvloed van 1421 maakte hier een einde aan. Al snel daarna kreeg het stadje de rol van grensvesting toebedeeld. Geen wonder: al vanaf de 11e eeuw was er getouwtrek
tussen Holland en Brabant om deze stad en het gebied eromheen. Tijdens
een wandeling blijkt dat veel sporen van toen bewaard zijn gebleven.

12:45 uur aankomst in De Gouden Leeuw voor een koffietafel
U vertrekt daarna naar het plaatsje De Moer, waar u om 14:30 uur met de
Duinexpres een tocht naar nationaal park de Loonse en Drunense
Duinen gaat maken.
Het stuifzandgebied is een van de grootste in Europa. De Duinexpres is
een comfortabele wegtrein met verwarmde wagons. Via de intercom wordt
uitgebreid over de omgeving verteld. De duinexpres biedt plaats aan 52
personen in twee wagons, die door hun lage instap
en comfortabele stoelen uitermate geschikt zijn voor
mindervaliden en ouderen. Halverwege de tocht is
er een tussenstop, voor eventueel het nuttigen van
een consumptie (niet in prijs inbegrepen).
Nadat de Duinexpress weer in Den Moer is aangekomen rijdt u met de bus terug naar Terheijden,
waar om 17:30 uur een driegangendiner
geserveerd wordt.
Vanaf 35 personen

Prijs € 46,45 p.p.

Dagtocht inclusief: 2x koffie met gebak, gids wandeling,
koffietafel, rondrit met de Duinexpress, driegangendiner
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3. `t Kersenhof en rondrit met
wandeling Geertruidenberg
De kersentijd is van eind juni tot begin augustus
( afhankelijk van het weer)
10.00 uur Aankomst bij De Kersenhof in Raamsdonk
waar u ontvangen wordt in een gezellig aangeklede
boerenschuur met 2x koffie en kersenvlaai. Ondertussen krijgt u een presentatie over het
bedrijf, daarna volgt een rondleiding en
bezoekt u de boomgaard met zoete,
zwarte kersen. U wordt rondgeleid in
een speciaal kersentreintje. Er is ook
een seizoenwinkeltje waar diverse
leuke producten te koop zijn die
gemaakt zijn van kersen. Na afloop
van de excursie krijgt iedereen een
zakje met kersen mee!
Gezelschappen tot ca 48 personen kunnen in 1x met 2 treintjes mee.
Is uw gezelschap groter? Dan rijden ze gewoon meerdere keren rond
Om 13.00 uur wordt er in de Gouden leeuw Terheijden een
driegangenmenu geserveerd.
Na de lunch stapt een gids op de bus voor een rondrit en rijden we voor
een stadswandeling naar Geertruidenberg.
Geertruidenberg is een plaats met een van de oudste stadsrechten van
Nederland. De officiële stadrechten stammen uit 1213
Het was in middeleeuwen een welvarend handelsstadje. Onder andere de
beruchte St.-Elizabethsvloed van 1421 maakte hier een einde aan. Al snel
daarna kreeg het stadje de rol van grensvesting toebedeeld. Geen wonder: al vanaf de
11e eeuw was er getouwtrek tussen Holland
en Brabant om deze stad en het gebied eromheen. Tijdens een wandeling blijkt dat
veel sporen van toen bewaard zijn gebleven.
We wandelen een uurtje, daarna heeft u nog
de mogelijkheid om op de Markt wat te
drinken. We sluiten af in de Gouden leeuw
met een koffietafel
Vanaf 35 personen

Prijs € 39,15 p.p.

Dagtocht inclusief excursie kersen met koffie en
kersenvlaai, zak kersen, koffietafel, wandeling met gids,
driegangendiner
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4. Rondrit smokkelroute en
gevangenismuseum merksplas
Om 12.00 uur aankomst in De Gouden Leeuw voor
een koffietafel. Na de lunch neemt een gids u mee in
de bus voor een mooie rondrit. Allereerst rijden we naar het bosrijke gedeelte
ten zuiden van Breda waar we langs kasteel Bouvigne en het eeuwenoude
Mastbos komen. We rijden verder naar het zuiden, terwijl de gids over de vele
bezienswaardigheden verteld. Het landschap zonder grenzen kent een rijke
natuurhistorie. De grensstreek van Nederland en België is bekend om een
grote smokkelgeschiedenis. Vroeger was het niet gemakkelijk om goederen en
personen over de grens te vervoeren. Er was flink wat geld voor nodig.
Dankzij allerlei verdragen is vrij verkeer tegenwoordig mogelijk.
Helaas zijn er vroeger veel slachtoffers gevallen als gevolg van smokkelen.
Bijzonder is ook het enclave gebied in Baarle Hertog en Baarle Nassau waar
de grens soms dwars door de huizen en
straten loopt. De grens is makkelijk te
herkennen aan de markeringen.
Daarna rijden we verder naar Merksplas
waar we het gevangenismuseum
bezoeken. In het Gevangenismuseum
vertelt de gids het cultuurhistorisch
verhaal van de vagebonden in de
landloperskolonies van Merksplas en Wortel, dat onlosmakelijk is verbonden
met de context van de armoede en van justitie. De gids in het museum vertelt
de geschiedenis van “Straffen en misdrijven door de eeuwen heen” van het
Belgisch Gevangeniswezen, en van "Het leven zoals het was" van de
landlopers, die werden opgesloten toen arm zijn nog een misdrijf was. Daarna
krijgt u een getuigenis van een (ex) cipier. Onder het genot van een kopje
koffie vertelt de cipier verhalen uit de gevangenis
en welke regimes worden toegepast in de gevangenissen. Het programma duurt ongeveer 2,5 uur.
Daarna vertrekken we weer richting Terheijden
waar we rond 18.15 uur worden verwacht voor
een driegangendiner.
Mogelijk van maart tot oktober m.u.v. zondagen

Vanaf 35 personen

Prijs € 42,45 p.p.

Dagtocht inclusief: koffietafel, rondrit met gids, entree en
gids, kopje koffie, getuigenis cipier, driegangendiner
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5. ‘t Oude platteland en bezoek aan Willemstad
Om 10.00 uur worden we ontvangen in de
Gouden leeuw Terheijden voor 2x koffie met
gebak daarna stapt een gids op de bus en rijden
we naar `t Oude platteland in st Willebrord. Hier
krijgt u inzicht in hoe de mensen rond 1900 werkten en woonden op het Brabantse platteland. U
wordt rondgeleid door enthousiaste vrijwilligers
waarbij u de landbouwwerktuigen, gereedschappen, vervoersmiddelen, woonkamer, slaapkamer,
keuken en het washok te zien krijgt. We gebruiken hier ook de lunch.
Deze bestaat uit 6 soorten brood met als beleg ham, rookvlees, kipfilet, rosbief, kaas en warme gehaktballetjes met onbeperkt koffie/thee.
Na het eten worden er ook nog 3 soorten fruit aangeboden
Na de lunch rijden we met de gids op de bus en via typische dijkdorpen en
de grootste binnenvaartsluizen van Europa, naar Willemstad
Als u terug wilt gaan in de tijd, dan bent u in Willemstad aan het juiste
adres. Willem’s stad is één van meest strategisch gelegen vestingsteden
van Willem van Oranje. De band met Oranje is er nog steeds; ook nu nog
draagt Koning Willem-Alexander de titel “Heer van Willemstad”. Willemstad
is één groot monument. Gedurende een wandeling trekken de roerigste
perioden uit de vaderlandse geschiedenis aan u voorbij.
Oude vuurmonden turen over de hoge stadswallen. Schrik echter niet, de
kanonnen dreigen niet…..ze heten u welkom!
U krijgt hier vrije tijd om Willemstad te verkennen en/of om in een van de
vele horeca gelegenheden iets te drinken. Tot de mogelijkheden behoort
ook om op de terugweg een bezoek te brengen aan de basiliek in Oudenbosch. Let op, Willemstad is niet geschikt voor
mensen die slecht ter been zijn. De bus kan het
centrum niet in.
In De Gouden Leeuw staat om 17:30 uur voor
u een driegangenmenu klaar.
Er is plaats in museum het Oude platteland
voor 180 personen.
Vanaf 35 personen

Prijs: € 40,45 p.p.

Dagtocht is inclusief: 2x koffie met gebak, gids, excursie
‘t Oude platteland met koffietafel, driegangenmenu
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6. Breda en rondvaart over de Oosterschelde met
bezoek aan Zierikzee
10:00 uur aankomst in De Gouden Leeuw, waar
2x koffie met gebak voor u klaar staat.
Om 10:45 uur neemt een gids u mee voor een rondrit
met de bus door de bourgondische stad Breda.
Een sprankelende en historische stad in Noord-Brabant
met een sfeervol stadshart. U komt langs het oude
centrum met Spanjaarsgat. Breda heeft een belangrijke
historische stadskern, die zich over de eeuwen heeft
gevormd rond het kasteel van Breda, de zetel van de
heren van Breda. We rijden ook langs het eeuwenoude
Mastbosch en het kasteel Bouvigne aan de rand van
Breda. Zowel vanwege zijn historisch stadsschoon als
om zijn fraaie, bosrijke omgeving wordt Breda in
zijn volkslied ook wel de Parel van het Zuiden genoemd.
Om 12.00 uur komen we weer in de Gouden
leeuw aan voor een driegangenmenu.
Na de lunch rijden we naar Sint-Annaland
waar we om 15.00 uur aan boord stappen
van de Frisia om een rondvaart te maken
over de Oosterschelde, een zeearm in de
provincie zeeland. Het is een mooi Nationaal
park waar bruinvissen (kleine dolfijntjes) en
zeehonden leven. Door de open verbinding met de Noordzee is het twee
keer per dag eb en twee keer vloed. Bij laag water kunnen we op bepaalde
gebieden zeehonden spotten op 50 meter afstand. Aan boord zijn verrekijkers beschikbaar voor de gasten. De kapitein zal u tijdens deze vaartocht
uitleg geven over het vaargebied. We varen over
de Oosterschelde naar het stadje Zierikzee, dat
bekend staat als monumentenstad met een
historisch stadscentrum met winkeltjes en gezellige terrasjes. We stappen in het centrum om
17.00 uur van de boot en u krijgt hier vrije tijd
voor iets te drinken en/of te eten. Hierna stappen
we terug in de bus (de bus kan net over de dijk
gratis parkeren) en rijden we weer huiswaarts.

Prijs: € 40,95 p.p.
Dagtocht inclusief: 2xkoffie met gebak, gids Breda,
driegangendiner, boottocht
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7. Bezoek fruitteelt bedrijf en vestigingsstad Brielle
10.00 uur aankomst in de Gouden leeuw voor 2x koffie
met gebak.
Daarna vertrekken we naar het mooie plaatsje Brielle in de
provincie Zuid-Holland, waar we een fruitteler bezoeken. We
krijgen hier een rondleiding /rondrit met pluktreintje en
bezoek aan de landwinkel met natuurlijke producten en een
kleine proeverij. Bij regen wordt er een beeldpresentatie gegeven i.p.v. de rondrit. Tevens hebben ze hier een nieuw
duurzaam gebouwd pannenkoeken restaurant. Hier gaan we
de lunch gebruiken. Proef de lekkerste pannenkoek tussen
de appel- en perenbomen.
U heeft keuze uit een
naturel-, kaas-, appel-of spekpannenkoek. U krijgt er twee (non-alcoholisch)
koude of warme drankjes naar keuze bij.
In de middag gaan we een rondrit van
ongeveer een uur maken over het eiland
Voorne-Putten. Het eiland met duinlandschap, watergebieden, uitgestrekte akkers en lange dijken is een paradijs
voor watervogels en weidevogels. De gids verteld over alle ontwikkelingen
op Voorne Putten van vroeger en nu, de tuinbouw, het havengebied en de
Maasvlakte.
Na de rondrit gaan we het vestigingsstadje Brielle bezoeken op eigen
gelegenheid. Het is ook mogelijk om een stadwandeling met gids extra bij
het arrangement te boeken. Brielle is een historische vestingstad met één
van de best bewaarde vestingwerken van Nederland. De stad telt meer dan
400 monumenten. Bijvoorbeeld de
bijzondere sint-Catharijnekerk, waar Willem
van Oranje in 1575 trouwde met Charlotte
de Bourbon. Brielle heeft ook leuke
winkeltjes en genoeg gelegenheden om iets
te drinken.
Daarna rijden we weer terug naar de
Gouden leeuw waar om 18.00 uur u het
driegangen verrassingsmenu klaar staat.

Vanaf 35 personen Prijs:

€35,80 p.p.

Dagtocht inclusief : 2xkoffie met gebak, rondleiding,
pannenkoek met twee drankjes, rondrit met gids op de
bus, driegangenmenu
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8. Vlas- en suikermuseum met rondrit

10.00 uur aankomst in De Gouden Leeuw Terheijden
voor 2x koffie met gesorteerd gebak.
Vertrek naar de westhoek van Noord-Brabant waar
men al eeuwen de grondstoffen voor de productie van
vlas, lijnolie, vlaslint, linnen, suikerbieten en suiker
verbouwt. Midden in dit gebied, in het vestingstadje
Klundert, staat het Nationaal Vlasserij-Suikermuseum.
Deskundigen die jarenlang in de vlasserij werkten
leiden u rond door de vlasserij- en suikerexposities en
demonstreren de zware lichamelijke arbeid van het
verwerkingsproces van vlasstengel tot vlaslinnen.
Tussendoor krijgt u hier door de vrijwilligers een
Brabantse lunch aangeboden wat zal bestaan uit: broodje ham,
broodje kaas, krentenbol of eierkoek, koffie/ thee, melk/ vruchtensap.
Na de lunch gaat u een rondrit met de bus maken door de westhoek
van Brabant. De gids die geboren en getogen is in dit gebied neemt u
mee langs typische dijkdorpen en een van de grootste binnenvaartsluizen
van Europa. We rijden verder naar een sfeervol historisch vestingstadje
aan het water: Willemstad dat vier eeuwen geleden is gebouwd als vesting
tegen de Spaanse vijand. Hier kunt u even uitstappen voor een kleine
wandeling of even genieten van het mooie uitzicht. Na een half uurtje
rijden we terug via Dinteloord langs fort Sabina naar Fijnaart en zien daar
het ouderlijke huis (woonwagen) van Frans Bauer. Natuurlijk komen we
ook langs gebieden waar vlas en suiker
wordt verbouwt met een van de grootste
suikerfabrieken van Europa. Wanneer we
de gids weer hebben afgezet in Klundert
rijden we terug naar De Gouden Leeuw
waar we rond
17.00 uur aankomen voor een heerlijk
driegangendiner.
Max. 60 personen

Prijs € 36,95 p.p.
Dagtocht inclusief 2x koffie met gebak,
rondleiding vlas– en suikermuseum, lunch, rondrit met
gids, driegangendiner
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9.

Rondrit Breda en varen op de Biesbosch
10:00 uur aankomst in De Gouden Leeuw, waar 2x
koffie met gebak voor u klaar staat.

Om 10:45 uur neemt een gids u mee voor een rondrit
met de bus door de bourgondische stad Breda.
Een sprankelende en historische stad in Noord-Brabant
met een sfeervol stadshart. U komt langs het oude
centrum met Spanjaarsgat. Breda heeft een belangrijke
historische stadskern, die zich over de eeuwen heeft
gevormd rond het kasteel van Breda, de zetel van de
heren van Breda. We rijden ook langs het eeuwenoude
Mastbosch en het kasteel Bouvigne aan de rand van
Breda. Zowel vanwege zijn historisch stadsschoon als om zijn fraaie,
bosrijke omgeving wordt Breda in zijn volkslied ook wel de Parel van het
Zuiden genoemd
Om 13.00 uur wordt u verwacht in de Gouden Leeuw Terheijden voor
een koffietafel.
14.30 uur aankomst in Drimmelen.
We schepen in op de Zilvermeeuw.
Om 15.00 uur maken we een twee uur
durende rondvaart door de Biesbosch.
Het Nationaal Park de Biesbosch is een
uitzonderlijk natuurgebied dat staat op de
lijst beschermde natuurgebieden. De Biesbosch heeft grote bekendheid en waardering gekregen o.a. door zijn unieke landschap, brede en smalle kreken.
Kenmerkend zijn de zoetwatergetijden, wilgenvloedbossen, spaarbekkens
voor de drinkwatervoorziening en natuurlijk de bevers.
Sinds kort is de Biesbosch ook de thuishaven van een koppel vis- en zeearenden.
Om 17:00 uur meert u weer aan in Drimmelen en rijden we naar De
Gouden Leeuw in Terheijden waar we een driegangenmenu gaan
gebruiken.
Vanaf 35 personen Prijs:

€ 46,45 p.p.

Dagtocht is inclusief: 2x koffie met gebak, gids,
koffietafel, rondvaart, driegangendiner
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10. Met treintje door Geertruidenberg en rijtuigenmuseum
U wordt ontvangen rond 12:00 uur in De Gouden Leeuw met een
koffietafel met kroket.
Om 13:45 uur gaat u een tocht maken met de Hank-o-motief. Er kan gebruik
worden gemaakt van een tweetal overdekte locomotieven met een drietal
wagons, die in totaal plaats bieden aan 75 personen. Ook is het mogelijk
om, in overleg, een beperkt aantal rolstoelgebruikers mee te nemen.

U vertrekt vanuit Nederlands oudste stad Geertruidenberg met zijn
vestinggrachten, bolwerken en ravelijnen. De stad heeft een prachtige
historische kern en een eeuwenoud marktplein met een rijke variatie
aan monumentale panden. Langs een mooie weg rijden we naar
Raamsdonk en zijn hechte, rustieke, agrarische kern met karakteristieke
langstraatboerderijen. In deze landelijke omgeving vindt u Landgoed
“Het Broeck” Hier wordt u afgezet door de
Hank-o-motief.
Binnen de poort van het landgoed is het
rijtuigenmuseum “De Koetserij” gevestigd.
Rijtuigen uit de periode 1865–1910 worden in
het museum tentoongesteld. Elk rijtuig heeft
zijn eigen verhaal. Het landgoed bezit ook
een prachtige beeldentuin met kunstvormen
in vele variaties. Daarnaast zijn er ook
siertuinen met een getrouwe kopie van de
koningstuin van paleis “Het Loo”. Geniet van
het prachtig uitzicht en de mooie tuinen. In het
theehuis van het landgoed krijgt u een consumptie aangeboden. Om
17:30 uur gaan we met de bus terug voor een driegangendiner in De
Gouden Leeuw.
Maximaal 75 personen

Prijs € 41,15 p.p.
Dagtocht inclusief koffietafel met kroket, Hank-o-motief,
entree rijtuigenmuseum, consumptie, driegangendiner
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11. Bezoek Breda; Tuinen van Bouvigne en
Historisch stadshart
Een sprankelende en historische stad in
Noord-Brabant met een sfeervol stadshart,
dat is Breda.
10:15 uur aankomst in De Gouden Leeuw voor
2x koffie met koffiebroodje. Daarna vertrekt u met
een gids op de bus naar de tuinen van kasteel
Bouvigne ten zuiden van Breda. Het landgoed dateert
uit de vijftiende eeuw en bestaat uit een sprookjesachtig kasteel omgeven door drie bijzondere tuinen en een boomgaard.
De prachtige tuinen bij het kasteel zijn het bezoeken meer dan waard.
Geïnspireerd door de mode van die tijd, vindt u op het landgoed tuinen uit
Frankrijk, Engeland en Duitsland.
12.45 uur wordt u weer verwacht in De Gouden Leeuw voor u een
driegangenmenu.
Na de lunch gaat u met onze gids op de bus een rondrit maken door het
historisch centrum en de baronie van Breda. U zult zien dat Breda de
laatste jaren ontzettend veel veranderingen heeft ondergaan; daardoor is
de binnenstad nog mooier geworden dan hij al was. U wordt afgezet in
het centrum van Breda. U krijgt daar de mogelijkheid om te winkelen,
een terrasje te pakken of een wandeling met onze gids te maken door het
historisch hart van Breda met het kasteel van Breda, de Grote markt,
stadspark ‘t Valkenberg, begijnhof en Onze-Lieve-Vrouwekerk. Zeer
bijzonder is de Prinsenkapel in deze kerk met zijn met bladgoud beklede
plafond, waar de voorvaderen van het Nederlands Koninklijk Huis
begraven liggen. Deze
kerk is (meestal) gratis te
bezoeken.
Om 17:30 uur staat er in
De Gouden Leeuw voor
u een koffietafel klaar,
waarna u weer huiswaarts
gaat. De tuinen van
Bouvigne zijn alleen te
bezoeken van maandag
t/m vrijdag.
Vanaf 35 personen

Prijs € 36,05 p.p.

Dagtocht inclusief koffie met koffiekoek, gids, bezoek
tuinen van Bouvigne, driegangenmenu, koffietafel
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12. Wijn- en aspergeboerderij de Santspuy en het
Biesboschmuseum
10.00 uur aankomst bij asperge– en wijnboerderij "De Santspuy” Waar u wordt
ontvangen met 2x koffie met appelcake. De
Santspuy is prachtig gelegen in het Brabantse
plaatsje Etten-Leur. De lichte, warme
zandgronden hier zijn bij uitstek geschikt voor
aspergeteelt en wijnbouw. Specifieke
aspergerassen worden er op een zeer milieu
vriendelijke manier geteeld en met liefde van
het land gehaald. De Santspuy heeft ook een wijngaard, die ieder jaar
weer zorgt voor verrukkelijke wijnen. U krijgt uitleg en een rondleiding door
het bedrijf met als laatste het proeven van heerlijke wijnen en likeuren.
Om 12.30 uur wordt u verwacht in de Gouden Leeuw Terheijden voor
een koffietafel.
Na de lunch vertrekken we naar de Biesbosch, een prachtig natuurgebied.
Hier bezoeken we het Biesbosch museum Eiland. De Biesbosch is
ontstaan na de St. Elisabeth vloed van 1421 en is een ongekende
inspiratiebron voor o.a. kunstenaars en fotografen. Regelmatig staan er in
het museum tentoonstellingen en kunt u exposities bekijken van vogels
van allerlei pluimage.
Het Museum laat vooral zien op welke wijze de mens tot op heden zijn
brood in het gebied verdiende en door zijn handelen, het uiterlijk van de
Biesbosch heeft bepaald. Een onderdeel van het museumeiland is de
'Biesbosch Beleving'. Dit schaalmodel van de Biesbosch met polders,
dijken en stromen, maakt de waterhuishoudkundige werking inzichtelijk.
Met een cyclus van 45 minuten, verandert de waterstand van 'extreem
laag' tot 'extreem hoog' en weer terug.
Het is ook mogelijk tegen meerprijs een vaartocht met een fluisterboot te maken vanaf het museum.
Na afloop van het bezoek rijden we
terug naar Terheijden, waar een
driegangenmenu voor u klaar staat.

Vanaf 35 personen

Prijs: 45,30 p.p.

Dagtocht inclusief: 2x koffie met appelcake, rondleiding
santspuy, koffietafel, entree museum, driegangenmenu.
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13. tour de boer

10.00 uur aankomst bij Biologische boerderij
Natuurlijk tomaat in Dongen hier wordt u
ontvangen met koffie appelgebak.
Hierna wordt u rondgeleid door het bedrijf.
In de kas wordt op biologische wijze verschillende soorten tomaten,
komkommers en paprika’s gekweekt. Bij Natuurlijk tomaat zijn ze enorm
gedreven om een eerlijk, heerlijk en kwalitatief goed product te leveren, hier
krijgt u alle uitleg over en dat mag u zien en proeven! Er is ook een mooie
winkel waar allerlei biologische producten worden verkocht.
Om 12.30 uur staat er in de Gouden leeuw Terheijden een
driegangenmenu voor u klaar.
Na lunch bezoeken we een modern melkveebedrijf
in Waspik. Het bijzondere van deze boerderij is dat deze
gebouwd is op een terp. Deze terp is aangelegd om een
deel van Nederland te beschermen bij hoog water, vanuit de
Bergse maas. Het is een uniek project in Nederland. De
boerderij en het vee zijn veilig op de terp bij hoog water. Zij
stellen hun weilanden ter beschikking om de steden droog
te houden. De koeien worden gemolken door twee
melkrobots en de kleinste kalfjes krijgen drinken door middel
van een drinkautomaat. U zult zien dat er veel aandacht aan
het welzijn van de dieren is besteed.
Bij een tour de boer horen natuurlijk ook klompen.
We rijden naar de klompenmaker in Dussen. hier wordt u ontvangen met
koffie en cake. Daarna kunt u nader kennismaken met het oude ambacht van
het klompen maken, middels een rondleiding
en demonstraties.
Met veel humor en anekdotes is het absoluut
een erg leuke demonstratie!
Na afloop van dit bezoek rijden we terug
naar de Gouden leeuw in Terheijden waar
een koffietafel voor u klaar staat.
Dagtocht mogelijk tot 55 personen.

Vanaf 25 personen

Prijs € 51,55 p.p.

Dagtocht is inclusief: koffie met appelgebak, rondleiding
bij natuurlijk tomaat, driegangenmenu, rondleiding
melkveebedrijf, excursie klompenmaker, koffietafel
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14. Bakkersmolen, Heusden en rondvaart

09.30 uur Aankomst bij de Bakkersmolen in Essen in België.
U wordt ontvangen met koffie en koffiekoek. Hierna volgt een
rondleiding door de nog werkende molen, het stoommachinemuseum en de bakkerij, waarin zich meer dan duizend authentieke bakattributen bevinden. Hier wordt op traditionele manier
brood, speculaas en vele andere lekkernijen gemaakt in een met hout gestookte
bakoven. De machines in de bakkerij
worden aangedreven door een uit
Engeland afkomstige Marshall stoomlocomobiel.
In het winkeltje zijn de heerlijke ambachtelijk
gebakken lekkernijen verkrijgbaar.
12.30 uur driegangenmenu in De Gouden Leeuw
14.15 uur vertrekt u met gids op de bus naar het mooie vestigingsstadje
Heusden gelegen aan de Bergsche Maas. Wandelend door de
schilderachtige straatjes en smalle steegjes ontdekt u tal van eeuwen oude,
goed bewaarde panden en gevels met mooie gevelstenen.
Om 15.45 uur stapt u net buiten de stadshaven van Heusden op een rondvaartboot en gaat u een rondvaart van een uur maken. De route gaat een
stukje over de Maas en komt zo op het Heusdens Kanaal uit, waar we langs
het dorpje Wijk en Aalburg varen. We komen uit op de Dode Maasarm.
Dit stukje beschermd natuurgebied met tal van watervogels, loopt langs de
dorpjes Nederhemert en het dorpje Wellseind. Vanaf het water geniet u van
een afwisselend landschap met havens, woonschepen, een pontje dat over
vaart, molens en uitgestrekte uiterwaarden.
Na de rondvaart vertrekt u weer naar
Terheijden waar een koffietafel voor u klaar
staat.
Deze tocht is niet geschikt voor mensen slecht
ter been
De Bakkersmolen is op maandag en dinsdag
gesloten en na 1 oktober.
Vanaf 30 personen Prijs

€ 47,35 p.p.

Dagtocht inclusief: 1xkoffie met koffiekoek, excursie
bakkersmolen, driegangenmenu, gids, boottocht, koffietafel
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15. varen Zilvermeeuw en Museum Oud Oosterhout

09:45 uur aankomst in Drimmelen op de
Zilvermeeuw voor een twee uur durende
rondvaart door de Biesbosch.
Aan boord worden we ontvangen met 1x koffie
met gebak. Het Nationaal Park de Biesbosch is
een uitzonderlijk natuurgebied, dat grote bekendheid en waardering heeft gekregen o.a. door zijn unieke landschap, brede
en smalle kreken, spaarbekkens voor de
drinkwatervoorziening en natuurlijk de bevers.
Sinds kort is de Biesbosch ook de thuishaven van
een koppel vis- en zeearenden.
Om 12:00 uur meert u aan in Drimmelen en
rijden we naar De Gouden Leeuw in Terheijden
waar we een driegangenmenu gaan gebruiken.
Om 15:00 uur wordt u ontvangen in het
Brabants museum Oud Oosterhout
Waar u een rondleiding krijgt door enthousiaste vrijwilligers.
Het museum geeft een goed beeld van het leven en werken in een
typisch Brabants stadje rond 1900. In het buitenmuseum is het oude centrum van het stadje Oosterhout uit de jaren 1900 nagebouwd in
miniaturen op schaal 1:20.
In het binnen museum wordt aandacht geschonken aan hoe men vroeger
woonde, naar school ging en werkte. U vindt er ook een zetterij en
drukkerij; alles werd tot ver in de 20e eeuw met de hand gezet, letter voor
letter. In de oude Vlaamse schuur vindt u allerlei oude ambachten.
Zo is er een afdeling houtbewerking,
klompenmakerij en smederij.
Ook is er een echt oud Hollands snoepwinkeltje waar u nog oud Hollandse
snoep kunt kopen.
Na het bezoek rijden we terug naar
Terheijden waar om
17.30 uur een koffietafel voor u klaar
staat.
.
Vanaf 25 personen Prijs € 53,35
Dagtocht inclusief vaartocht, 1x koffie met gebak,
driegangenmenu, rondleiding museum Oud Oosterhout.
koffietafel
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16. Chocolade of marsepein
demonstratie en Rotterdam
10:00 uur aankomst in De Gouden Leeuw
met 2x koffie met gebak.
Begeleid door een van onze gidsen vertrekken
we naar Ridderkerk naar Van Noppen chocolade, waar u een
demonstratie krijgt. Cacaobonen zijn belangrijke ingrediënten bij het
vervaardigen van chocolade. Maar hoe verloopt het productieproces
eigenlijk, van ‘boon tot bonbon’? Hoe wordt chocolade gemaakt en
verwerkt? U ziet het in een film en hoort de toelichting van de meesterpatissier, terwijl hij zijn ambacht toont tijdens het maken van vorm- en
mouleerbonbons en uiteenlopende
chocoladefiguren. Het is ook mogelijk een
marsepein demonstratie te volgen waarbij
iedereen een roos van marsepein mag
maken.
We gebruiken de lunch bij van Noppen
Daarna vertrekken we naar Rotterdam.
Begeleid door een van onze gidsen maken we
een rondrit door deze moderne stad met een
moderne architectuur. Rotterdam is een jonge,
dynamische wereldstad met een onstuimig kloppend hart. Een stad die
zichzelf in hoog tempo blijft vernieuwen. Bij elk bezoek is de toch al
imposante skyline weer uitgebreid.
Rotterdam is een stad met 176 verschillende nationaliteiten en heeft
daarmee een uniek diverse foodcultuur. Al deze verschillende smaken van
Rotterdam vindt u in de eerste overdekte foodmarkthal van Nederland,
midden in de stad, elke dag van de week open. Het boogvormig gebouw is
een kunstwerk op zich. Hier heeft u
vrije tijd om te genieten van alle
geuren, kleuren en smaken. Daarna
rijden we weer terug naar Terheijden
waar om 18.00 uur een
driegangendiner geserveerd wordt.
Er is plaats voor max.150 personen
bij van Noppen en is mogelijk van
januari t/m september.
Vanaf 35 personen Prijs

€ 46,65

Dagtocht inclusief : 2x koffie met gebak, gids, demonstratie
chocolade, lunchpakket, bezoek Futureland,
driegangendiner
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17. Basiliek in Oudenbosch en beleef de kermis bij Soet
en Vermaeck
Aankomst 09:30 uur in De Gouden Leeuw.
Na 2x koffie met gebak vertrekt u met een gids op
de bus, naar het Brabantse stadje Oudenbosch.
Hier gaat u een bezoek brengen aan de beroemde
basiliek, een kopie op schaal van de Sint Pieter in
Rome. Een plaatselijke gids vertelt u heel de
geschiedenis van deze bijzondere kerk.
Een bezoek dat u nog lang zal bijblijven.
Hierna brengt onze gids u via een toeristisch route terug naar Terheijden,
waar om 13:00 uur een koffietafel met kroket klaar staat.
Om 15:00 uur worden we ontvangen bij
Soet & Vermaeck in Hilvarenbeek.
Op tafel staan popcorn, gebrande pinda's en
knabbeltjes. Hier beleeft u op humoristische wijze
de kermis van 1920, met o.a. de kermisbioscoop,
waarzegger, het rad van fortuin, kop van jut, ballengooien
en een heuse schiettent.
In de pauze wordt iedereen verwend met poffertjes en een drankje (incl.
wijntje of biertje) Als bezoeker hoeft u niet te lopen, u kunt gewoon lekker
blijven zitten. Er is uitleg door een 'Boniseur' in origineel kostuum aan de hand
van het rad van fortuin, daarmee worden bezoekers uitgeloot die dingen
mogen gaan doen op de kermis, zoals schieten in de schiettent, naar de
waarzegger, of ballen gooien. De rest van de groep mag aanmoedigen; een
middag met lachen, gieren, brullen! In de pauze
kan er ook gedanst worden.
Als afsluiting krijgt u koffie/thee en een
Brusselse Wafel met
slagroom.
Om 17:00 uur gaat u weer
huiswaarts

Vanaf 35 personen Prijs

€ 37,00

Dagtocht is inclusief: 2x koffie met gebak, gids,
rondleiding basiliek, koffietafel met kroket, kermismuseum
Soet & Vermaeck met diverse lekkernijen , koffie met
Brusselse wafel en slagroom
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18. Kamelenmelkerij en ‘t land van Strijen
Aankomst om 10.00 uur bij de kamelenboerderij
in Berlicum. Gelegen in de Meierij van
's-Hertogenbosch. Hier staat er koffie met cake voor
u klaar en krijgt u een presentatie over de kamelen.
De presentatie gaat over het leven van de kameel,
zijn karakter en welzijn. Daarnaast wordt er verteld
over het ontstaan van de kamelenmelkerij en de
toekomst ervan.
We gaan natuurlijk ook een kijkje nemen op het
bedrijf, bij de kamelen en vervolgens mag er kamelenmelk geproefd worden.
Volgens de wereld voedsel organisatie is kamelenmelk een van de gezondste
dierlijke melksoorten. Kamelenmelk bevat geen beta-lactoglobuline, het eiwit
dat een grote rol speelt bij het ontstaan van koemelkallergie.
Om 12.30 uur wordt er een driegangenmenu geserveerd in de Gouden
leeuw Terheijden
Om 14:30 uur stapt u weer in de bus en gaat u naar
Het Land van Strijen. U bezoekt het
Smederijmuseum 'Het Land van Strijen' waar de smid
een demonstratie geeft; de ouderwetse smidswoning
is nog authentiek ingericht. Ook bezoekt u de
tegenover gelegen Grote of Sint-Lambertuskerk met
zijn prachtige orgel. Hier zijn o.a. een opengewerkt
toren uurwerk te zien en zestien mooie gebrandschilderde ramen. Daarna rijden we met een gids in de
bus door het prachtige 'Land van Strijen' en volgen we
een deel van de Watersnoodroute 1953. Een boeiende excursie langs prachtige vergezichten, natuurgebieden, het traject van de
hogesnelheidstrein, de tragische watersnoodramp
plaatsen en het Hollandsch Diep.
Nadat we de gids hebben afgezet terug in Strijen,
komen we rond 18:30 uur weer aan in De Gouden
Leeuw voor een koffietafel
Let op: Er is een tol tunnel op de route van
Terheijden naar Strijen.

Prijs vanaf 30 personen: € 42,45 p.p.
Dagtocht inclusief : excursie kamelen met 1x koffie en
cake, driegangenmenu, bezoek aan smederij, kerk en
rondrit met gids, koffietafel
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19. Aardbeien, Basiliek in
Oudenbosch en
botanische tuin `t Arboretum
10.00 uur aankomst op Het Aardbeienterras in
Rijsbergen waar u ontvangen wordt in de kas,
met 2x koffie/thee met aardbeien op een wafeltje.
U krijgt een rondleiding door de teler met uitleg over de aardbeienteelt.
Van planten tot plukken. Ontdek de wereld der zomerkoninkjes met zijn
dikwijls verrassende feiten en weetjes! In de maanden mei tot en met oktober
is de kwekerij op z'n mooist.
Om 12:00 uur staat er een koffietafel voor u klaar in De Gouden Leeuw
Terheijden.
Daarna vertrekt u naar het Brabantse stadje
Oudenbosch. Hier gaat u een bezoek brengen
aan de beroemde basiliek.
Een kopie op schaal van de Sint.Pieter in
Rome. Een enthousiaste plaatselijke gids
vertelt u heel de geschiedenis van deze
bijzondere kerk.
Tegenover de basiliek ligt een waar stukje
paradijs. De Botanische tuin Arboretum is
een voormalige kloostertuin, met een bijzondere collectie bomen en struiken.
Deze worden volgens wetenschappelijk protocol beheerd, gebruikelijk voor
botanische tuinen wereldwijd. Deze tuin met een oppervlakte van ruim 4 ha,
biedt u de gelegenheid om in alle rust te wandelen en u te verwonderen over
de schoonheid en vormenrijkdom van de plantenwereld.
Het arboretum sluit om 16.30 uur.
Er is een gelegenheid aanwezig, om tussen het bezoek aan de basiliek en
botanische tuin een consumptiestop te houden. Het is ook mogelijk om een
rondleiding te boeken in het Arboretum.
Om 17:15 uur wordt u weer verwacht in De
Gouden Leeuw voor een
driegangendiner.
Het Arboretum is op maandag gesloten

Prijs € 36,95 p.p.
Dagtocht inclusief: koffie met wafeltje met aardbeien,
rondleiding, koffietafel, entree en gids basiliek, entree
botanische tuin, driegangendiner
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20. rondrit door de geboortestreek van Frans Bauer en
’t Orgelmuseum
Om 9:15 uur wordt u ontvangen in De Gouden
Leeuw met 2x koffie met gebak.
Daarna gaat u met een gids op de bus een rondrit
maken door de westhoek van Brabant,
het gebied waar Frans Bauer woont en geboren is.
De gids neemt u mee naar de basiliek in Oudenbosch voor een korte stop, om deze bijzondere
kerk, waar Frans Bauer getrouwd is, te bekijken.
We rijden verder door Fijnaart de woonplaats van Frans Bauer.
Ook komen we langs typische dijkdorpen en gebieden die bekend staan
om hun vlas- en suikerbieten teelt. Daarna rijden we weer richting
Terheijden.
Om 12:00 uur komen we weer terug in De Gouden Leeuw, waar een
koffietafel met kroket voor u klaar staat.
Om 13:00 uur vertrekken we naar Hilvarenbeek, waar u een gezellige
middag gaat doorbrengen in orgelmuseum Danssant.
U wordt ontvangen met koffie/thee en een advocaat met slagroom.
Daarna volgt een humoristische rondleiding. Rustig zittend gaat u een
rondreis maken door de tijd. In een cabaretachtige sfeer hoort u alles over
de geschiedenis van de draaiorgels uit de tijd ,dat het woord onthaasten
nog uitgevonden moest worden.
Er wordt u verteld wat voor werk er achter de kleurige façades schuil gaat
en hoe de muziek met "boeken" gemaakt
wordt.
In de pauze krijgt u een sapje en is er
gelegenheid voor een dansje. In de sfeer
die bepaald wordt door prachtige orgels,
mahonie, kristal en spiegels, beleeft u een
zeker een geweldige middag.
Einde 16.00 uur.
Er is plaats voor 100 personen in het
museum.

Vanaf 35 personen

Prijs: € 31,- p.p.

Dagtocht inclusief: koffie met gebak, gids, koffietafel,
bezoek museum Danssant met koffie en advocaat met
slagroom, sapje in pauze
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21. Broodjes bakken in het Bakkerij museum en reis door
de Belgische Noorderkempen
Om 10:00 uur wordt u gastvrij ontvangen in het
Bakkerij museum in Oosterhout.
In een nostalgische omgeving kunt u creatief aan de
slag. Tussen de speculaasplanken, taart- en
marsepeinvormen gaat u eigen koekjes en broodjes
bakken. U begint met het maken van broodjes. Als het
deeg aan het rijzen is, krijgt u 2x koffie met een
warme appelflap. Daarna gaat u koekjes maken en
bakken en krijgt u nog een glaasje fris.
Om 12:30 uur staat er een koffietafel in De Gouden
Leeuw voor u klaar.
Om 13:30 uur vertrekken we met een gids op de bus en maken we
een rondrit door de Belgische Noorderkempen. We komen langs het
bijzondere dorp Baarle-Nassau-Hertog, dat een bijzondere status heeft:
het is zowel Belgisch als Nederlands grondgebied. Uw gids zal u er alles
over vertellen. We rijden verder door een mooi landschap naar Turnhout,
een van de oudste steden van België.
We bezoeken daar de fraaie Sint-Pieterskerk. Ook kunnen we het mooie
begijnhof bezoeken. U krijgt nog even vrijetijd in Turnhout om eventueel
plaats te nemen op een van de vele terrasjes die Turnhout rijk is.
Daarna zetten we onze reis voort
en rijden langs typische Vlaamse
dorpjes terug naar Nederland.

Om 18.00 uur staat bij de
Gouden leeuw voor u een
driegangendiner voor u klaar.
In het bakkerij museum is er
plaats voor ca. 50 personen

Vanaf 35 personen

Prijs € 47,15

Dagtocht is inclusief koffie met appelflap, broodjes en
koekjes bakken, glas fris, koffietafel, gids,
driegangendiner
23

22. Vogelrevalidatie en smokkelroute
10:00 uur Aankomst in het

vogelrevalidatiecentrum in

Zundert . Het is een opvang voor
inheemse vogels en zoogdieren
die in de problemen zijn gekomen.
Een aangereden buizerd, een jong mereltje dat door de
een kat gepakt is, een zwaan die een vishaak ingeslikt heeft, een egeltje dat
verstrikt raakte in een aardbeiennet, het zijn allemaal dieren die opgevangen
worden in Zundert. De dieren worden liefdevol en professioneel opgevangen
en zo gauw ze weer opgeknapt zijn, worden ze weer los gelaten in de vrije
natuur. U wordt hier ontvangen met: 1x koffie met appelflap en een
presentatie. U maakt kennis met de geschiedenis en het werk van het
centrum. Na een lekker kopje koffie of thee gaat u onder leiding van een
deskundige gids door het park. U krijgt een kijkje achter de schermen en uw
gids zal uitgebreid toelichten wat er allemaal te zien is. Om 11.30 uur
vertrekken we weer naar Terheijden, waar om 12.15 uur in De Gouden
Leeuw voor u een driegangenmenu klaar staat.
Na de lunch neemt een gids u mee voor een mooie rondrit met
de bus door de grensstreek van België en Nederland.
Allereerst rijden we naar het bosrijke gedeelte ten zuiden van
Breda waar we langs kasteel Bouvigne en het eeuwenoude
Mastbos komen. We rijden verder naar het zuiden terwijl de gids
over de vele bezienswaardigheden verteld. De grensstreek van
Nederland en België is bekend om een
grote smokkelgeschiedenis’. Vroeger was het niet
gemakkelijk om goederen en personen over de grens
te vervoeren. Dankzij allerlei verdragen is vrij verkeer
tegenwoordig mogelijk. Helaas zijn er vroeger veel
slachtoffers gevallen als gevolg van smokkelen.
Bijzonder is ook het enclave gebied in Baarle Hertog
en Baarle Nassau waar de grens soms dwars door de
huizen en straten loopt, de grens is makkelijk te herkennen aan de markeringen. Na een stop in Baarle Nassau of Meersel-dreef rijden we weer terug
naar De Gouden Leeuw waar 18:00 uur voor u een koffietafel klaar staat.

Vanaf 35 personen Prijs

€ 37,65 p.p.

Dagtocht inclusief : bezoek vogelrevalidatiecentrum met
koffie en appelflap, driegangenmenu, gids, koffietafel
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23. Kaasboerderij en vliegendmuseum
10:00 uur aankomst in de Gouden
Leeuw met 2x koffie met gebak.
Daarna vertrekt u naar kaasboerderij ‘t
Bosch in Made. Na ontvangst gaan we
eerst richting de stallen, waar doormiddel van een robot de
koeien gemolken worden. U gaat de dieren van kalfje (soms
nog maar een paar uur oud) tot de grote volwassen koeien
bekijken. Tevens krijgt u uitleg over de levensloop, de voeding en het gedrag
van het jongvee en de melkkoeien. Hierna kunt u een presentatie over kaasmaken bekijken, en kunt u een beker melk of karnemelk proeven. Daarna
gaan we naar de kaasmakerij, de pekelbaden en de kaaskelder. We beëindigen onze rondleiding in de winkel, waar u verschillende boeren (kruiden) kaas
kunt proeven. Natuurlijk is er ook een mogelijkheid om een stukje kaas of andere zuivelproducten te kopen.
12:30 uur aankomst in De Gouden Leeuw voor een koffietafel.
Na de lunch vertrekken we met gids op de bus naar het International
airport Breda, waar het Vliegend museum Seppe is gevestigd.
Hier krijgt u een uitgebreide rondleiding door het museum. U loopt met de
groep tussen prachtige vliegwaardige oldtimer-vliegtuigen door, terwijl een
kundige rondleider uitleg geeft. Het zijn historische vliegtuigen van rond 1930
tot nu. Met al deze vliegtuigen wordt ook nog regelmatig gevlogen. Vandaar
“vliegend museum” We houden nog even een consumptiestop in het nabij
gelegen café– restaurant (voor eigen rekening) voordat we verder gaan voor
een mooie rondrit rond Breda en omgeving. Om 18.00 uur komen we terug
in De Gouden Leeuw voor een driegangenmenu.
Maximaal 50 personen.
De kaasboerderij is niet geschikt voor mensen slecht ter been.

Vanaf 35 personen

Prijs € 48,45 p.p.

Dagtocht inclusief 2x koffie met gebak, koffietafel,
excursie kaasboerderij, gids, rondleiding vliegend
museum, driegangenmenu
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24. Aardbeien, kasteeltuin, basiliek,
asperges en wijnen
9.15 uur Gids ophalen op parkeerterrein van
Novotel Breda
9.45 uur aankomst op Het Aardbeienterras in
Rijsbergen waar u ontvangen wordt in de kas met 2x koffie/thee en
een wafeltje met aardbeien. U krijgt een rondleiding door de teler met uitleg over de aardbeienteelt, van planten tot plukken. Ontdek de wereld der
zomerkoninkjes met zijn dikwijls verrassende feiten en weetjes. In de maanden mei tot en met oktober is de kwekerij op
z'n mooist.
Daarna vertrekt u naar de tuinen van kasteel Bouvigne ten
zuiden van Breda. Het landgoed dateert uit de vijftiende eeuw
en bestaat uit een sprookjesachtig kasteel omgeven door drie
bijzondere tuinen en een boomgaard. De prachtige tuinen bij
het kasteel zijn het bezoeken meer dan waard. Geïnspireerd
door de mode van die tijd, vindt u op het landgoed tuinen uit
Frankrijk, Engeland en Duitsland.

Om 12:45 uur staat er in De Gouden Leeuw een
driegangenmenu voor u klaar.
Na de lunch vertrekt u met de gids op de bus naar het
Brabantse stadje Oudenbosch. Hier gaat u een bezoek
brengen aan de beroemde basiliek, een kopie op
schaal van de Sint.Pieter in Rome. Een plaatselijke gids
vertelt u heel de geschiedenis van deze bijzondere
kerk. Na dit bezoek vertrekken we naar asperge– en wijnboerderij "De
Santspuy” Sinds jaren worden er de vermaarde “santspuy-asperges” geteeld. Specifieke rassen worden er op een zeer milieuvriendelijke manier geteeld en met liefde van het land
gehaald. De Santspuy heeft ook een wijngaard, die
ieder jaar weer zorgt voor verrukkelijke wijnen.
U krijgt uitleg en een rondleiding door het bedrijf. Tot
slot mag u proeven van de heerlijke wijnen en likeuren.
Om 18:15 uur wordt u terug verwacht voor een
koffietafel in De Gouden Leeuw.
Vanaf 35 personen

Prijs € 43,70 p.p

Koffie met aardbeienwafel, rondleiding, tuinen van
Bouvigne, driegangenmenu, bezoek basiliek met gids,
excursie Santspuy, gids, koffietafel
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25. Dagtocht Rotterdam met rondvaart
10:00 uur aankomst in De Gouden Leeuw
met 2x koffie met koffiebroodje/koek.
Daarna vertrekken we naar Rotterdam. Begeleid door een van
onze gidsen maken we een rondrit door deze moderne stad
met een moderne architectuur. Rotterdam is een jonge,
dynamische wereldstad met een onstuimig kloppend hart. Een
stad die zichzelf in hoog tempo blijft
vernieuwen. Bij elk bezoek is de toch al
imposante skyline weer uitgebreid.
Rotterdam is een stad met 176
verschillende nationaliteiten en heeft
daarmee een uniek diverse foodcultuur.
Al deze verschillende smaken van
Rotterdam vindt u in de eerste overdekte
foodmarkthal van Nederland, midden in
de stad, elke dag van de week open.
Het boogvormig gebouw is een kunstwerk op zich. Hier heeft u vrije tijd om te
genieten van alle geuren, kleuren en
smaken. Ook kunt u hier neerstrijken voor
een drankje en hapje en op eigen
gelegenheid uw lunch gebruiken. Op dinsdag
en zaterdag vindt ook de buitenmarkt plaats,
de grootste markt van Nederland.
Om 14:30 uur schepen we in op de Spido
voor een havenrondvaart.
Midden in het drukke verkeer van zee- en
binnenvaartschepen beleeft u een bijzondere
vaartocht door de grootste havens van Europa. U ziet de indrukwekkende
skyline met imposante gebouwen aan u voorbij glijden, gevolgd door een
uniek uitzicht op werven, dokken en de hypermoderne overslag van
duizenden containers.
75 minuten lang boeiend met heldere uitleg.
Rond vier uur komen we van de boot en rijden we terug naar
De Gouden Leeuw in Terheijden, waar om 17:15 uur een
driegangendiner voor u klaar staat.

Vanaf 35 personen

Prijs € 36,75 p.p.

Dagtocht is inclusief 2x koffie met koffiebroodje, gids,
rondvaart Spido, driegangendiner
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22. Eiland Tiengemeten
11.45 uur aanvang in De Gouden Leeuw waar
een koffietafel voor u klaar staat. Daarna
stappen we in de bus en rijden we naar
Zuid-Beijerland waar we om 14.00 uur de pont
nemen naar het enige echte eiland van zuidwest
– Nederland “Tiengemeten” Wanneer u hier aan
wal stapt ziet u een eiland vol ongerepte natuur
en ouderwetse stukjes platte land. Op het eiland
staan ook twee musea: het Rien Poortvliet
museum en het Landbouwmuseum. Bezoek en begeleiding aan beide
musea zijn inbegrepen.
In het Rien Poortvliet museum, vooral bekend van zijn prachtige schilderijen
met als onderwerp dieren en natuurlijk de kabouters, worden circa 150 van
de mooiste werken van deze bijzondere kunstenaar
getoond. Een gids zal u door het museum rondleiden.
Kijken naar een schilderij van Rien Poortvliet is hetzelfde
als luisteren naar klassieke muziek. Je ziet en hoort het
beste van wat de schilder of componist in huis heeft. Altijd
valt er wel iets te ontdekken of te genieten. Het Landbouwmuseum Tiengemeten brengt d.m.v. een prachtige collectie de landbouwmechanisatie van 1920 tot 1955 in beeld.
De landbouw werd wereldwijd, mede door de gevolgen
van de eerste wereldoorlog, steeds meer gemechaniseerd. Na 1920 kwam deze mechanisatie ook in
Nederland langzaam op gang. Deze verandering is te vergelijken met het
intrede van de computer in de jaren 70.
Om 17.00 uur wordt u weer bij de pont verwacht en gaat u met de pont
terug over naar Nieuwendijk waar de bus weer voor u klaarstaat om u naar
Terheijden te brengen.
Aangekomen in De Gouden Leeuw
staat om 18:15 uur ter afsluiting van
de dag een lekker driegangendiner
voor u klaar.
Op maandag gesloten
en van 1 november t/m 1 april.

Prijs € 42,95
Dagtocht inclusief: koffietafel, pont heen en terug,
entree en rondleiding Rien Poortvliet museum en
landbouwmuseum, driegangenmenu
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Winter aanbieding van november t/m maart

Winter verrassingsmenu: € 14,50
Verrassingsmenu van de chef

Soep ** Lekker stukje vlees met groenten, rauwkost, appelmoes en
frites met fritessaus** Nagerecht

Winter Arrangementen
Rondrit met gids en gezellige muziek bingo € 33,50

Koffietafel met kroket, rondrit met gids, muziekbingo, bittergarnituur
en winterverassingsmenu

Winters Breda € 24,50

erwtensoep met brood en spek, rondrit met gids op de bus en
bezoek aan centrum van Breda, winterverrassingsmenu

Bezoek Basiliek en kerstshow Intratuin Halsteren 30,50
koffietafel met kroket, gids op de bus, rondleiding basiliek en winterverrassingsmenu

Orgelmuseum in Hilvarenbeek € 36,20

Koffietafel met kroket, orgelmuseum met koffie met advocaat en
slagroom, winterverrassingsmenu

Rondrit en streekmuseum ’t oude platteland € 35,20

Koffietafel met kroket, gids op de bus, entree ‘t oude platteland met
koffie en cake, verrassingswintermenu

De Klompenmaker in Dussen

€ 23,70

Winterverrassingsmenu, demonstratie klompen maken, koffie met
gebak

Deze arrangementen zijn te reserveren op basis van beschikbaarheid
van november t/m maart vanaf 35 personen
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De Gouden Leeuw
Raadhuisstraat 13
4844 AA TERHEIJDEN
tel: 0031 (0)765931353
www.degoudenleeuwterheijden.nl
info@degoudenleeuwterheijden.nl
•

Prijzen zijn geldig van 01.01.2022 tot 31.12.2022
Touringcar is niet inbegrepen in de prijs
•
Prijs wijzigingen voorbehouden
•
Het driegangenmenu vermeld in het arrangement is standaard het
verrassingsmenu. Wilt u een ander menu dan is dit mogelijk tegen
meerprijs.
•
Prijzen zijn per persoon.
•
Prijzen zijn voor groepen met minimaal 25 betalende personen. Een
aantal dagtochten zijn vanaf 35 personen.
•
De betaling dient contant of per pin/ bankcontact in de Gouden leeuw te
worden voldaan.
•
Minimaal 7 dagen voor aanvang dient u het juiste aantal personen door
te geven. Annuleringen hierna worden doorberekend.
•
We houden indien mogelijk rekening met diëten of allergieën, mits dit
minimaal een dag van te voren is doorgegeven.
•
We kunnen op maaltijden aangepast voor allergieën en dieëten nooit
100% garantie geven door mogelijke kruisbesmetting, Al doen we ons uiterste best om dit te voorkomen.
•
De buschauffeur eet gratis mee.

•

•

•
Arrangementen zijn op basis van beschikbaarheid
Alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing op de
uniforme voorwaarden horeca.
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