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COVID-19/CORONA 
De centrale vraag bij deze reis is in hoeverre het coronavirus het doorgaan van de reis gaat beïnvloeden. 
Wij weten niet meer dan ieder van ons, maar laat duidelijk zijn dat we geen risico’s gaan nemen. 
We wachten het vaccineren af maar wij hanteren het uitgangspunt, dat de reis niet doorgaat als het 
vaccineren stagneert. Gelukkig geven de laatste uitspraken van de minister aan dat we in september 
gevaccineerd zullen zijn. Laten we het hopen! 
Verder zijn we natuurlijk afhankelijk van de regels die de overheid stelt, met name in hoeverre 
reisorganisaties toegestaan wordt weer met een bus vol deelnemers op pad te gaan. 
Wat we zeker weten is dat we persé willen voorkomen dat we net als vorig jaar te maken krijgen met 
annuleringsboetes. Voorlopig valt medio/eind mei de datum waarop we nog gratis kunnen annuleren. 
We houden jullie en ons belang goed in de gaten. Wat dat betreft kun je zonder problemen inschrijven. 
 
ALGEMEEN 
We hebben gekozen voor een reis in Nederland. Dat vergemakkelijkt het organiseren en de communicatie 
met hotel en tuineigenaren. Ook het bezoeken van tuinen en het hotel (wellicht een kleine voorreis) is beter 
te organiseren. 
De provincie Overijssel (incl Salland) is het centrale doel. Maar we maken ook een uitstapje naar 
bijvoorbeeld Groningen. Daarover meer bij de reisindeling. 
We hebben een concept plan gemaakt maar nog niet alle tuinen hebben op ons verzoek gereageerd. 
Vandaar dat je nog geen 100% uitgewerkt reisschema aantreft, maar wel de voornaamste zaken. 
Wat wel fijn is om te vermelden is dat we op drie van de vier reisdagen ook de lunch hebben geregeld. 
Op je eigen verteer na is het dus een nagenoeg compleet verzorgde reis geworden!! 
 
Voor elke reis (en dus ook voor deze) geldt dat leden van onze afdeling voorrang hebben op niet leden. 
Als niet-leden al jaren met ons op reis gaan dan houden we daar zo veel als mogelijk is rekening mee. 
 
HOTEL 
Landgoed Ehzerwold*** 
We verblijven 3 nachten in dit hotel op basis van halfpension. De groep zal gehuisvest worden in een 
bijgebouw. Het ontbijt, het diner, bar, lounge, terras e.d. zijn in het hoofdgebouw. 
Voor dit hotel verblijven we nog net in Gelderland, nagenoeg aan de grens met Overijssel. 
Het landgoed Ehzerwold ligt in Almen op een historisch landgoed in de Gelderse Achterhoek. Het biedt een 
eigen restaurant, tuin, terras en gratis wifi. Alle kamers zijn voorzien van tv, zithoek, bureau en uiteraard 
een eigen badkamer met bad/douche, toilet en wastafel. De directe omgeving van het hotel leent zich prima 
voor een wandeling in een mooi landschap.  
 

 
 



REISINDELING 
De tuinen die we gaan bezoeken zijn nagenoeg allemaal privétuinen. Uit ervaring kunnen we zeggen dat dit 
toch altijd weer iets extra geeft aan een reis. 
In totaal maken we een stadsbezoek, een bezoek aan 2 algemene tuinen/kwekerij en 7 privétuinen. 
 
Met een aantal tuineigenaren zijn we nog in gesprek. We kunnen dus nog geen totaalprogramma 
presenteren, maar de tuinen die we op het oog hebben zijn allemaal zeer de moeite waard. 
 
De volgende adressen zijn al zeker vastgelegd. 

- een bezoek aan Zutphen,  
- de Tuin aan ’t Leusveld in Brummen,  
- Tuingoed Foltz in Meeden (prov. Groningen) tevens lunchadres voor de groep,  
- Tuindoenerij ‘t Vlijtig Loesje in Elp 
- Het Plantzoentje in Albergen 
- Hof van Eigen-aardigheden in Raalte 

Van de overige tuinen hebben we nog geen definitief antwoord. 
En natuurlijk alles onder voorbehoud. Er kan altijd nog wat wijzigen. 
 
Zoals gebruikelijk krijgt elke deelnemer voorafgaand aan de reis een boekje met daarin de beschrijvingen 
van de tuinen en alle relevante informatie. 
 
 
KOSTEN 
De reis kost € 475,- per persoon; toeslag voor een éénpersoonskamer is € 49,-. In deze reissom is begrepen 
de reis per touringcar (incl. fooi chauffeur), 3 overnachtingen op basis van halfpension, de entree van alle 
tuinen, drie lunches, reserveringskosten en calamiteitenfonds.  
 
De prijs is exclusief eigen verteer en reis- en annuleringsverzekering.  
De vereniging is niet aansprakelijk middels een verzekering. Elke deelnemer dient de eigen reis- en/of 
annuleringsverzekering zelf te regelen. Het afsluiten van verzekeringen bij de reisonderneming is ook 
mogelijk (zie inschrijfformulier). 
 
De reissom is gebaseerd op 30 deelnemers. Bij meerdere deelnemers bestaat de mogelijkheid dat we 
staffelkorting krijgen. In dat geval wordt bij voorkeur de reissom lager. 
 
Voor de inschrijving hanteren we vanwege de bijzonder situatie rondom COVID-19 geen aanbetaling. 
Indien de reis definitief door gaat dan verzoeken we de deelnemers de reissom in zijn geheel te betalen. 
Daarover krijgen de deelnemers te zijner tijd nog nader bericht. 
 
Graag inschrijven vóór 25 april a.s. 
 
Bel of mail ons gerust voor vragen. We hopen dat weer veel tuinliefhebbers de reis met ons willen maken. 
 
Ine en Chris Freijse, Kloosterweg 54, 5144CB Waalwijk; tel 0416-333759; cfreijse@gmail.com 
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