


Binnenlandse reizen, 2020-2021 

In dit boekje kun je, samen met je ouders, alle informatie over de Binnenlandse 
reizen 2020-2021, nog eens nalezen. Op maandagmiddag 12 oktober heb je 
mondeling al een toelichting gekregen. 
 
De reizen waaruit gekozen kan worden, zijn: 

1. De Limes-route 
2. Limburg 
3. Filmreis 
4. Muziekreis Deventer 
5. “Op pad met de Tilburg Trappers” 
6. Groningen 
7. Zeeland 
8. Adventure NL 

 
 
 



De Limes-route
De Romeinse limes is de grens van het 
Romeinse Rijk. En die loopt dwars door 
Nederland! De Romeinse limes is daarmee 
het grootste archeologische monument van 
ons land, deels diep verscholen in de grond. 
Maar ook de rivier de Rijn is onderdeel van 
de limes. In vijf dagen fietsen we langs de 
Romeinse noordgrens, de limes. 

Reisdata: maandag 19 april tot en met vrij-
dag 23 april

Maximum aantal deelnemers: 35 leerlingen

Vervoer: eigen fiets en bus

Begeleiders: Daniël Fluitsma, Ivo Hulshof, 
Marja Venema en Laurie Heinen

Verblijf: Archeon in Alphen aan de Rijn, 
Stayokay Utrecht-Bunnik, groepsaccommo-
datie bij Amerongen, Stayokay Arnhem

Kosten: 350 euro

Programma: 
Met de bus worden we naar ons beginpunt, 
Katwijk aan Zee, gebracht. Na een kort 
bezoekje aan het strand rijden we via Leiden 
(waar we het Rijksmuseum van Oudheden 
en Park Matilo bezoeken) naar Archeon in 
Alphen aan de Rijn. Op maandag zijn er 
geen gasten in het park, dus we hebben de 
Romeinse herberg voor onszelf. Op dins-
dag fietsen we door naar Utrecht voor een 
bezoek aan de Romeinse resten onder de 
Dom. Vanuit Stayokay Utrecht-Bunnik maken 
we een nachtelijke kanotocht door Utrecht. 
Op woensdag fietsen we door naar een 
groepsaccommodatie in Amerongen. Deze 
dag doen we zelf de boodschappen en gaan 
we zelf koken. Op donderdag fietsen we 
weer door, naar Arnhem deze keer. Ook hier 
logeren we in de Stayokay. Aan de plannen 
voor in Amerongen en Arnhem wordt nog 
gewerkt. Suggesties van de deelnemers zijn 
welkom. Op vrijdag staat de laatste etappe 
op het programma: via Nijmegen fietsen we 
weer terug naar Oss. 



Limburg
Reis naar Limburg voor cultuur, natuur, 
geschiedenis en veel gezelligheid.

Reisdata: maandag 19 april tot en met 
vrijdag 23 april

Maximum aantal deelnemers: 
35 leerlingen

Vervoer: heen en terug met bus en ter 
plaatse met fiets en trein

Begeleiders: Loes Gielen, Wilmy Smeets 
en Karin Arentsen

Verblijf: Nivonhuis in Heerlen. 

Kosten: zijn nog niet helemaal bekend, we 
gaan nu uit van 300-350 euro

Programma: 
Maandag: aankomst rond 11.00 uur. Spul-
len opbergen, lunchen, daarna lopen naar 
Thermen+bezoek. (romeinse opgravingen 
+ tuinen).  s’Avonds zelf koken (groep leer-
lingen) en avondprogramma op locatie.

Dinsdag: na ontbijt fietsen in omgeving: 
kastelentocht (+ andere bezienswaardig-
heden in omgeving). Lunch meenemen. 
Afhankelijk van het weer kan dit ook een 
creatieve activiteit worden (of beide). ‘s 
Avonds zelf koken. 

Woensdag: dagje Maastricht met trein. 
Lunch mee, ‘s avonds in de stad eten en 
daarna met trein weer terug. In Maastricht 
stadswandeling met opdrachten en vrije 
tijd.

Donderdag: op de fiets naar Gaia Zoo, ‘s 
avonds zelf koken.

Vrijdag: rond 9.00 met de bus naar Aken 
(als dat kan – coronatechnisch, anders 
misschien 3 landenpunt of ander alter-
natief). In Aken bezoek aan de Dom en 
stadswandeling + vrije tijd en rond 17.00 
met bus terug naar huis.  



Filmreis
Sta jij graag voor of achter de camera? 
Altijd al enthousiast geweest over film? Ga 
dan mee op onze filmreis. Samen gaan 
we een spannende film opnemen. Van 
een workshop cameratechniek tot aan de 
galapremière alles komt aan bod.  

Reisdata: maandag 19 april tot en met 
vrijdag 23 april

Maximum aantal deelnemers: 20 (OTT 
en leerlingen met kunstvak voorrang)

Vervoer: fiets 

Begeleiders: Miriam vd Wiel en Marjolein 
Kraayvanger

Verblijf: Avontyr, slapen in een boomhut

Kosten: 350,- 

Programma: 
Maandag: fietsen naar locatie en inrichten, 
storyboards tekenen, spel scènes oefenen, 
film pubquiz

Dinsdag: workshop filmtechniek, workshop 
grimeren  of workshop camera acteren, 
film draaien, filmavond

Woensdag: workshop monteren en film 
draaien, film schieten en monteren, bos-
spel

Donderdag: laatste scènes filmen en 
monteren, moorddiner 

Vrijdag: opruimen, voorbereiden 
galapremière 



Muziekreis Deventer
Wat is er mooier dan dat je kan zeggen dat 
je met een band een muziektour hebt ge-
maakt in Nederland. We gaan optreden op 
een aantal scholen en bezoeken bijzondere 
bezienswaardigheden om een van de oud-
ste steden van Nederland en zijn omgeving 
beter te leren kennen. Daarnaast doen we 
ook allerlei leuke activiteiten zoals een Meet 
& Greet met een bekende artiest. 

Reisdata: maandag 19 april tot en met vrij-
dag 23 april

Maximum aantal deelnemers: 25 leerlingen

Vervoer: OV en bus

Begeleiders: Paul Wagemakers, Paul van 
der Heijden en Marij van den Boom

Verblijf: een kampeerboerderij

Kosten: 350 euro

Programma: 
De voorbereiding start met een aantal mu-
ziekrepetities waarbij er al echt een ‘band’ 
ontstaat. In Deventer en omgeving geven we 
een aantal concerten op verschillende scho-
len. Daarnaast bezoeken we allerlei inte-
ressante bezienswaardigheden en doen we 
leuke activiteiten om de stad en omgeving 
beter te leren kennen. Zoals spelen als een 
straatmuzikant, een leuke dramatocht door 
de stad, bezoek aan een Jazz/Blues club, 
Shop till you Drop en een bonte avond. 



“Op pad met de 
Tilburg Trappers”
We blijven in ons mooie Brabant. We gaan 
naar de Loonse en Drunense duinen, naar 
Tilburg en omgeving.

Reisdata: maandag 19 april tot en met vrij-
dag 23 april

Maximum aantal deelnemers: 40 leerlingen

Vervoer: fiets (bagage wordt gebracht)

Begeleiders: Juul van Meeuwen, Eliene 
Verwijlen en Jan van Vucht

Verblijf: groepsaccommodatie De Suiker-
berg in Loon op Zand

Kosten: 285 euro

Programma: 
Maandag: op de fiets vanuit Oss via Helvoirt 
naar Loon op Zand. De laatste stop is bij Het 
Genieten in Kaatsheuvel met een toernooi 
Bubbelballen. Zelf pizza maken en een spel-
letjesavond. 

Dinsdag: naar de Drunense duinen met een 
lunch bij de Roestelberg voor een Fotospeur-
tocht in groepen. Met natuurlijk een prijs voor 
de groep die de wedstrijd wint! 

Woensdag: een leuke dag in Tilburg met een 
persoonlijk programma en we gaan naar 
Meta Maze. Lekker lunchen bij Happy Italy.  
Na het eten gaan we laserschieten. 

Donderdag: we stappen na het ontbijt op de 
fiets richting de Efteling. We sluiten het kamp 
af met een BBQ. 

Vrijdag: s ’morgens zorgen we dat het huis 
weer netjes opgeruimd is. We fietsen op ons 
gemak terug naar Oss.   



Groningen
Altijd als eens het noorden van ons land 
willen ontdekken? Dan is deze reis naar 
Groningen en Schiermonnikoog iets voor 
jou.

Reisdata: maandag 19 april tot en met 
vrijdag 23 april

Maximum aantal deelnemers: 
35 leerlingen

Vervoer: fiets, boot, bus

Begeleiders: Mike van den Hurk, Anne-
marie Schamp en Milou Bijveld

Verblijf: 2 nachten ergens op Schiermon-
nikoog + 2 nachten ergens in Groningen

Kosten: 350,- 

Programma: 
- suppen
- crazy88
- samen koken
- wad excursie
- selfietocht
- Martinitoren beklimmen
- stadswandeling
- fietsen op Schiermonnikoog



Zeeland
Maak kennis met de vele facetten van deze 
provincie aan zee. Natuur, watersport, histo-
rie, te veel om op te noemern.

Reisdata: maandag 19 april tot en met vrij-
dag 23 april

Maximum aantal deelnemers: 30 leerlingen

Vervoer: fiets, boot en bus

Begeleiders: Rutger Kok, Martijn Vermast 
en Isabel Serrarens

Verblijf: groepsaccommodatie

Kosten: maximaal 350 euro

Programma: 
Gevarieerd programma op de Zeeuwse ei-
landen, o.a. 
- watersport
- “wad”-lopen
- Watersnoodmuseum
- sluizencomplex
- Antwerpse haven



Adventure NL
Altijd al mee willen doen met Peking 
Express, de Big Escape of Wie Is De 
Mol? 
Dan is dit de reis voor jou! 

Deze week staat in het teken van avon-
tuur, soms wat luxe en soms wat afzien. 
In teams doe je opdrachten om zo voor-
delen te verdienen. Denk aan extra luxe 
ontbijt of avondeten of een vrijstelling bij 
de eetproef. 

Reisdata: maandag 19 april tot en met 
vrijdag 23 april

Maximumaantal deelnemers: 
35 leerlingen

Vervoer: OV, fiets en lopen (goede 
wandelschoenen mee!)

Begeleiders: Derk Venema, Mirko van 
Balgooy en Marieke Thoben

Verblijf: camping/groepsaccommodatie

Kosten: tussen de 250 en 350 euro

Programma: 
- sport en spel
- mountainbiken
- survivallen
- koken
- kampvuur en marshmallows
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