Dagtochten Feestdagen
Traditioneel hebben wij onze “verrassingsreizen” met de feestdagen.

Programma

e

2 paasdagtocht
Deze verrassingsreis is natuurlijk weer op zijn Paasbest.
Het programma blijft tot op het moment van vertrek
“mysterieus”.
Datum : 13 april 2020.
Prijs : 95,00 p.p. incl. verrassing, koffie met gebak, lunch en diner.
https://www.muijs-scaldis.nl/2e-paasdagtocht

Folder 2019
Dagtochten
Kerstmarkten
Beurzen

e

2 pinksterdagtocht
Blijven we deze keer in eigen land of gaan we misschien de
grens over?
En welke grens dan? Wij gaan tot onze uiterste grens om weer
een leuke, boeiende of ontspannende reis voor u samen te
stellen.
Datum : 1 juni 2020.
Prijs : € 95,00 p.p. incl. verrassing, koffie met gebak, lunch en diner.
https://www.muijs-scaldis.nl/2e-pinksterdagtocht
e

2 kerstdagtocht
Gaan we deze keer met de arrenslee van de Kerstman of wordt
het een touringcar van Muijs Scaldis Reizen? Deze verzorgde
reis laat u niet koud !
Datum : 26 december 2020.
Prijs : € 105,00 p.p. incl. verrassing, koffie met gebak, lunch en
diner.
https://www.muijs-scaldis.nl/2e-kerstdagtocht

Programma
Muijs Scaldis Reizen
Roosendaalseweg 11
4711 RR SINT WILLEBRORD
Telefoon: 0165-382851
E-mail : info@muijs-scaldis.nl
Website : www.muijs-scaldis.nl

Dagtochten

Beverwijkse Bazaar

Dagtocht Arcen

Shop, eet & laat u verrassen! De Bazaar, een kleurrijke combinatie van outlets,
winkels, kramen en food stands. U vindt een grote diversiteit aan producten uit
de hele wereld. Meer dan 50 culturen zijn hier vertegenwoordigd. Een
inspirerende omgeving die u moet ervaren! Coole
gadgets, sneakers, fashion, woon- & interieurartikelen,
telefoonreparatie & -accessoires, beauty specialisten
en entertainment voor de kids. U vindt het allemaal op
De Bazaar. In de Goudsouk vindt u 22 juweliers in een
bijzondere ambiance. Een van Europa’s belangrijkste
handelsplaatsen voor goud, waar u hoogwaardige
kwaliteit goud kunt kopen. Ook kunt u hier uw sieraden
laten repareren of zelfs uw eigen ontwerp laten maken. De Bazaar heeft 16
hallen, 2 buitenmarkten, een kofferbakmarkt, Goudsouk, een Food Markt en de
Bazaar Food Hal. Het ideale uitje bij mooi én slecht weer.

In het pittoreske dorpje Arcen, gelegen in de prachtige Maasduinen van NoordLimburg ligt de Kasteeltuinen Arcen. Hier worden
we ontvangen met koffie en Limburgse vlaai. Na de
koffie kunt u de Kasteeltuinen en Kasteel bezoeken.
Arcen is een van de meest veelzijdige bloemen- en
plantenparken van Europa. Het park heeft meer dan
15 unieke tuinen die zijn aangelegd rondom een
historische buitenplaats met een 17e-eeuwse
kasteel. Rond de middag gaan we aan tafel voor een lunch. Na de lunch
bezoeken we een authentieke gerestaureerde watermolen. Het is
Graanbranderij De IJsvogel, hier wordt likeur en jenever gestookt. Een
rondgang brengt u langs de twee ambachten die hier uitgevoerd worden; dat van
alcoholstoker en molenaar. In Nederland zijn er nog maar enkele “warme
stokers", dat zijn distilleerderijen die hun alcohol nog zelf stoken, De IJsvogel is
er één van. Op de terugweg stoppen we voor een diner.
Datum : maandag 8 juni en zaterdag 12 september 2020.
Prijs : € 89,75 p.p. incl. koffie met Limburgse vlaai, entree kasteeltuinen Arcen,
lunch, rondleiding met proefbankje, miniflesje en diner.
https://muijs-scaldis.nl/arcen
Dagtocht Tuinen van Appeltern en rondvaart
We rijden naar de Tuinen van Appeltern waar de koffie
met gebak voor u klaar staat. De Tuinen van Appeltern,
het grootste tuinideeënpark van Europa, zijn een
inspiratiebron voor tuinliefhebbers. De ruim 200
voorbeeldtuinen met een plantenmarkt, gezellige
terrassen zijn de moeite waard. Bezoek de kruidentuin
van A. Vogel en laat u verrassen in de Denkseltuin of de Lichtlaan. De Tuinen
van Appeltern tonen u de nieuwste tuintrends. Ervaar zelf de natuurlijke wereld
van vijvers, bloemen en planten. Na het bezoek rijden we naar het lunchadres
voordat we aan boord gaan voor een rondvaart. De Gouden Ham ligt tussen de
gemeente van Appeltern en Maasbommel. Het totale gebied bestaat grotendeels
uit water met een open verbinding naar de Maas. Het is ontstaan vanuit de
zandwinning, waarbij binnen de waterplas drie schiereilanden zijn ontstaan en
aan de rand een natuurgebied. Op de terugweg stoppen we voor een diner.
Datum : dinsdag 14 juli 2020.
Prijs : € 85,00 p.p. incl. koffie met gebak, rondvaart, koffietafel, entree tuinen van
Appeltern, diner.
https://muijs-scaldis.nl/tuinen-van-appeltern

Datum : zaterdag 28 maart, 30 mei, 25 juli, 24 oktober 2020.
Prijs : 30,00 p.p.
https://www.muijs-scaldis.nl/beverwijkse-bazaar
Dagtocht Bossche Bollen en een advocaatje
We beginnen de dag met een workshop Bossche Bollen maken. U gaat zelf aan
de slag met de chocolade en slagroom om na afloop
2 eigengemaakte bollen mee naar huis te nemen.
Tussendoor drinken we koffie en thee en leert u naast
de techniek ook meer over de historie van deze
Bossche Bol. Tussen de middag staat er een lunch
voor u klaar. Bij het landhuis De Aalshof in het kleine
Brabantse plaatsje Haps staat alles in het teken van
....eieren. In de gezellige ontvangstruimte worden
groepen ontvangen en door eigenaresse Conny op
de hoogte gebracht van allerlei interessante kip- en
eiweetjes.
De scharrelkippen op het landgoed zijn gehuisvest in verrijdbare kippenkooien
en wandelen zelf naar buiten. Van de eieren worden allerlei producten gemaakt;
zoals pasta's en allerlei heerlijke soorten advocaat.
Er mag vrij gewandeld worden door de prachtig aangelegde tuin en het is
heerlijk vertoeven in de serre terwijl er van alle vier soorten advocaat geproefd
mag worden! Op de terugweg maken we nog een stop voor een diner.
Datum : woensdag 30 september 2020.
Prijs : € 79,50 p.p. incl. koffie/thee, workshop, 2 bossche bollen, lunch, bezoek
incl. proeverij , diner.
https://muijs-scaldis.nl/Bossche-bollen-en-advocaatje

Dagtocht De Brabantse Kluis met Schrobbelér

Brugge

We rijden naar de Herberg de Brabantse Kluis in Aarle Rixtel.
In de herberg anno 1850, kunt u tijdens uw kopje koffie met
taart de kalfjes en koeien uit de herberg zien. Vervolgens geeft
de zuster Madeleine u uitleg over het kloosterleven. Na de
uitleg heeft u nog gelegenheid om de boerderij met de dieren
en kloostertuin te bewonderen. In de tuin is een Maria grot
waar u een kaarsje kunt aansteken. Voordat we verder rijden
staat er een lunch voor u klaar. Hierna rijden we naar Tilburg
waar u door een geheime deur gaat ... en wordt meegenomen in de
Bourgondische wereld van deze kruidenlikeur met decors, licht, geluid en
audiovisuele verrassingen! Tijdens deze ontdekkingstocht maakt men kennis
met het verhaal achter Schrobbelèr. Proef, ruik en luister je weg door de historie,
het geheim van het familierecept, het bottelen van de kruiken en de warme sfeer
van Schrobbelèr. Vooraf is er koffie met een bonbon en na afloop een proeverij
van Schrobbelèr en gezellige LIVE muziek. Op de terugweg stoppen we voor het
diner voordat we naar de uitstapplaatsen rijden.

Brugge is vooral bekend als een historische stad met veel cultureel erfgoed. Het
historisch centrum is goed geconserveerd. Het huidige uitzicht
van de binnenstad werd echter sterk beïnvloed door de
belangstelling voor de neogotiek in de 19e eeuw. Veel
gebouwen werden toen verfraaid, gerestaureerd of herbouwd
in een neogotische stijl. De reien, de geschiedenis, de
archeologische vondsten, maar ook de winkelstraten lokken
dagelijks heel wat mensen naar deze stad. Per paardenkoets,
met City-Tourbusjes of met bootjes op de reien kan de Brugse
binnenstad verkend worden.
Om 18.00 uur rijden we retour.

Datum : vrijdag 8 mei 2020.
Prijs : € 85,00 p.p. incl. koffie met taart, uitleg over het kloosterleven en bezoek,
lunch, bezoek met proeverij, koffie met bonbon en diner.
https://www.muijs-scaldis.nl/dagtocht-brabantse-kluis-met-Schrobbeler

Brussel en de Serres van Laken
We gaan eerst op weg naar de Serres van Laken. Het
duurde ruim twintig jaar voordat de Serres van Laken
klaar waren. Ondertussen werden de meest zeldzame
bloemen en bomen van over heel de wereld vergaard
door de tuiniers van koning Leopold III. Slechts drie
weken per jaar, tijdens de bloeiperiode worden de serres
opengesteld, en kan iedereen komen meegenieten van de betoverende kleuren
en bedwelmende parfums. Rond de middag rijden we naar het centrum van
Brussel. Brussel is niet alleen de hoofdstad van het koninkrijk België, maar ook
van Europa. De stad is kosmopolitisch en lekker eten behoort nu eenmaal tot
haar tradities. Brussel heeft dan ook een heel eigen stijl en manier van leven,
soms eigenzinnig en soms onverzettelijk, dan weer rustig en rationeel. Maar
altijd even sympathiek. Uiteraard zijn er de Grote Markt, het Atomium,
Manneken-Pis, geuze en kriek, Brusselse wafels en pralines….We gaan om
18.00 retour.
Data : zaterdag 18 april en dinsdag 28 april 2020.
Prijs : € 35,00 p.p. inclusief entree De Serres van Laken.
https://www.muijs-scaldis.nl/brussel-en-de-serres-van-laken

Data : zaterdag 30 mei en woensdag 2 september 2020.
Prijs : € 32,00 p.p..
https://www.muijs-scaldis.nl/Brugge

Brussel
We gaan naar het centrum van Brussel. Brussel is
niet alleen de hoofdstad van het koninkrijk België,
maar ook van Europa. De stad is kosmopolitisch en
lekker eten behoort nu eenmaal tot haar tradities.
Brussel heeft ook een heel eigen stijl en manier van
leven, soms eigenzinnig en soms onverzettelijk, dan
weer rustig en rationeel. Maar altijd even sympathiek. Uiteraard zijn er de Grote
Markt, het Atomium, Manneken-Pis, geuze en kriek, Brusselse wafels en
pralines... (allemaal musts!). Op zaterdag 15 augustus is er een bloementapijt
van 75 meter lang en 24 meter breed te bewonderen. De bloementapijt wordt om
de 2 jaar op de Grote Markt geïnstalleerd. De eerste editie vond plaats in 1971.
De Grote Markt wordt niet voor niets “Het mooiste plein ter wereld”genoemd en
staat op de werelderfgoedlijst van Unesco.
We gaan om 18.00 retour.
Data : zaterdag 18 april, dinsdag 28 april en zaterdag 15 augustus 2020.
Prijs : € 32,50 p.p.
https://www.muijs-scaldis.nl/brussel

Dagtocht Giethoorn

Dagtocht Gouda

We rijden naar onze bestemming “Het Venetië van
Nederland” of wel Giethoorn. De karakteristieke
grachten en sloten met daaroverheen smalle en hoge
bruggetjes geven een bijzondere aanblik. Bij
aankomst in Giethoorn staat er een koffietafel op u te
wachten . Daarna gaan we o.l.v. een gids te voet
Giethoorn verkennen. Giethoorn bestaat uit een heel
waternet van kanalen en grachten die in eerste
instantie zijn opgegraven om het uitgestoken veen en turf af te voeren. U kunt dit
prachtige dorp met zijn talrijke karakteristieke boerderijen bewonderen.
Hierna rijden we naar het dineradres.

We rijden naar Gouda waar we u meenemen in de tijd van de Goudse
ambachten. De dag beginnen we met koffie en
een Siroopwafelgebakje. Hierna ontdek u waarom
er zoveel bierbrouwerij waren, hoe de Goudse
kaarsen werden gemaakt, hoe de siroopwafel is
ontstaan, waarom de Goudse kaas zo bekend is
en waarom er zoveel aardewerk fabrieken waren.
In 6 oude trapgevel huisjes van rond 1800 krijgt u
een beeld van deze typisch oud Goudse
ambachten. U kunt hier de ambachten live zien incl. proeverij. Na de lunch
rijden we naar het centrum van Gouda voor een rondwandeling onderleiding van
een gids. Op de terugweg stoppen we voor een diner.

Datum : woensdag 17 juni 2020.
Prijs : €65,00 incl. rondwandeling met gids, lunch, diner.
https://muijs-scaldis.nl/giethoorn

Datum : woensdag 1 juli 2020.
Prijs : € 79,50 p.p. incl. bezoek incl. proeverij, lunch, rondwandeling o.l.v. een
gids, diner.
https://muijs-scaldis.nl/gouda

Dagtocht Giethoorn en BBQ
We rijden naar onze bestemming “Het Venetië van Nederland” of wel Giethoorn
rijden. De karakteristieke grachten en sloten met daaroverheen smalle en hoge
bruggetjes geven een bijzondere aanblik. Bij aankomst in Giethoorn beginnen
we met een rondvaart. Giethoorn bestaat uit een
heel waternet van kanalen en grachten die in
eerste instantie zijn opgegraven om het
uitgestoken veen en turf af te voeren. U kunt dit
prachtige dorp met zijn talrijke karakteristieke
boerderijen bewonderen. Na de rondvaart heeft u
nog eigen gelegenheid in Giethoorn voordat we de dag afsluiten met een bbq.
Datum : zaterdag 22 augustus 2020.
Prijs : € 59,00 p.p. incl. rondvaart en bbq.
https://muijs-scaldis.nl/giethoorn-met-bbq

Dagtocht Hart van de Gelderse Poort
We rijden naar de Waalkade in Nijmegen voor koffie met taart en waar we gaan
genieten van een mooie rondvaart op een van de drukst
bevaren waterwegen van Europa. De talloze schepen
zorgen voor een boeiend schouwspel. Vanaf het water
kunt u nog beter genieten van het schitterde uitzicht over
Nijmegen. Na de rondvaart gaan we aan tafel voor een
koffietafel ondertussen kunt u genieten van het uitzicht
op het water. Daarna maken we een Rondrit “van hoog tot laag” o.l.v. een gids.
We rijden o.a. langs het kleinste dorpje van Nederland, Persingen, via Beek,
Berg en Dal naar de top van de 100 meter hoge heuvelrug. Vanaf Berg en Dal
voert de tocht over de Zevenheuvelenweg, bekend van de Nijmeegse
Vierdaagse naar Groesbeek “De Diamant tussen de heuvels”. Aan het eind van
de middag rijden we naar het dineradres.
Datum : vrijdag 26 juni 2020.
Prijs : € 79,00 p.p. incl. koffie met taart, rondvaart, koffietafel, rondrit o.l.v. een
gids, diner.
https://muijs-scaldis.nl/Hart-van-de-Gelderse-Poort

Havendagen Tholen

Dagtocht Kalkar

Dit evenement wordt 1 maal in de 2 jaar georganiseerd. Dit jaar met een special
thema namelijk "75 jaar bevrijding van Nederland".
Van een gezellige jaarmarkt tot een
indrukwekkende kampement met ruim 70 oude
legervoertuigen. Tevens zijn er bijzondere
demonstraties van defensie.
Tijdens deze dag zijn er optredens van Bill Baker's
Army Air Force Show en Imca Marina. Verder vindt
u hier de nostalgische kermis, memorial flights door
diverse vliegtuigen, reuzenrad, food- en visplein, drakenbootrace, diverse
rondvaarten, straattheater, historische schepen en een mogelijkheid voor een
stadswandeling. We rijden om 17.00 uur retour naar de uitstapplaatsen.

We rijden naar Kalkar voor een uniek belevenis in een voormalige kerncentrale
aan de Prachtige Nederrijn. De kerncentrale is in 1995 door de Nederlander
Henni van der Most gekocht en omgebouwd tot een
hotel-,vergader en vrijetijdscentrum. Bij aankomst wordt
u ontvangen met een heerlijk kopje koffie/thee met
gebak. Na de koffie volgt er een rondleiding met een
gids hier wordt uitgelegd hoe de kerncentrale is
ontstaan en hoe lang hieraan is gewerkt. Aansluitend volgt een lunchbuffet met
warme en koude gerechten. Na de lunch kunt u alles nog op u gemak bekijken
voordat we een wijn- en bierproeverij beleven. Voordat we om 16.00 uur naar de
uitstapplaatsen rijden staat er nog een kopje koffie/thee met gebak voor u klaar.

Datum : zaterdag 6 juni 2020.
Prijs : € 25,00 incl. koffie met mini-bolus.
https://www.muijs-scaldis.nl/havendagen-tholen

Data : maandag 29 juni en vrijdag 2 oktober 2020.
Prijs : € 67,50 p.p. incl. koffie met gebak, bezoek en uitleg, warme en koude
lunchbuffet, wijn- en bierproeverij, koffie met gebak.
https://www.muijs-scaldis.nl/dagtocht-kalkar

Keukenhof

Dagtocht Historische driehoek
De Historische Driehoek, Hoorn-Medemblik-Enkhuizen, bevindt zich in WestFriesland en is vandaag het doel van de reis. Na
ontvangst met koffie en iets lekkers vertrekt de
museumstoomtrein vanaf het station in Hoorn en
doorsnijdt het prachtige West-Friese landschap, op
weg naar Medemblik. Onderweg glijden de leuke
dorpjes aan u voorbij. Bij aankomst in Medemblik
lopen we via het centrum, dat u rustig kunt
bezichtigen, naar de haven waar het schip voor
een vaartocht over het Ijsselmeer naar Enkhuizen.
Aan boord wordt de lunch geserveerd. In Enkhuizen meren we aan. Vanuit
Enkhuizen rijden we naar het dineradres.
Datum : vrijdag 28 augustus 2020.
Prijs : € 89,00 p.p. incl.: koffie en iets lekkers, stoomtram, boottocht met lunch
aan boord, diner.
https://www.muijs-scaldis.nl/dagtocht-historische-driehoek

Keukenhof is dé plek waar de lente echt losbarst. Ieder jaar weer wordt het park
van kasteel weer omgetoverd in een bloemenpracht van ruim 32 hectare vol
bloeiende tulpen, hyacinten, narcissen en andere bolgewassen.
Een overweldigende kleurenpracht. Een lust voor het oog,
net als de unieke bloemenshows in de diverse paviljoens.
Voor tuinliefhebbers en “fijn-een-dagje-uit-mensen”.
Inspiratie en ontspanning in een prachtige historische
parkomgeving met een totaal van 15 kilometer aan
wandelpaden.
Om 18.00 uur rijden we weer terug.
Data : woensdag 8 april, zaterdag 25 april (Bloemencorso), donderdag 7 mei
2020.
Prijs : € 45,00 p.p. incl. entree.
https://www.muijs-scaldis.nl/keukenhof

Dagtocht Kroonluchters en Paling

Maastricht

We rijden naar de Rode Hoeve waar we worden
ontvangen met koffie en gebak. De
kroonluchtercollectie van De Rode Hoeve bestaat
uit bijna 1000 oude en antieke kroonluchters,
wandlampen en plafonnières en is hiermee één
van de grootste van Europa. De duizenden
lichtpunten in combinatie met de glazen en
kristallen pegels zorgen voor een spectaculair
aanzicht. De 7 verschillende showruimtes in combinatie met de mooie toontuin
van 4500 m2 bieden een sfeervolle ambiance. Na het bezoek rijden we naar de
Paling experience. U krijgt hier een warme lunch met kibbeling of een
lekkerbekje. Na de lunch krijgt u een uniek kijkje achter de schermen in een
ambachtelijke palingrokerij, er is een palingmuseum, een film over de
palingvangst, altijd een demonstratie paling fileren en natuurlijk mag iedereen
paling proeven.

Maastricht is één van de oudste steden van Nederland en dat ziet u direct
wanneer u door de historische binnenstad
wandelt met volop historie, kunst en cultuur.
Kerken, stadsmuren, monumentale herenhuizen
en uitgestrekte pleinen vloeien moeiteloos samen
met een ruim en gevarieerd winkelaanbod.
Wanneer je midden op het Vrijthof staat en om je
heen kijkt, je haast vergeet dat je in Nederland
bent? Misschien ook wel omdat dit het culturele hart van de stad is. De plek
waar het theater, een museum en mooie kerken aan grenzen. En het mooie
is... u kunt het hele centrum wandelend bekijken.
We rijden retour om 18.00 uur naar de uitstapplaatsen.
Data : vrijdag 5 juni en zaterdag 29 augustus 2020.
Prijs :. € 33,50 p.p.
https://www.muijs-scaldis.nl/maastricht

Datum : donderdag 3 september 2020.
Prijs : incl. koffie met gebak, rondleiding, warme lunch incl. 1 consumptie,
bezoek palingrokerij en palingmuseum.
https://muijs-scaldis.nl/kroonluchters-en-paling
Dagtocht Orchideeën Hoeve

Dagtocht Loosdrechtse Plassen
We rijden richting Loosdrecht en onderweg stoppen we voor koffie met gebak.
Hierna vervolgen we onze weg voor een prachtige rondvaart incl. lunch aan
boord. Deze tocht gaat over de Loosdrechtse
Plassen naar de rivier de Vecht. U vaart door
Nieuwersluis, Breukelen en langs kasteel
Nijenrode. Langs de Vecht bevinden zich de
buitenhuizen van de Amsterdamse Bourgoisy uit
de gouden eeuw en romantische theekoepels. Na
deze rondvaart volgt nog een rondrit door het Gooi
voordat we naar het dineradres rijden.
Datum : maandag 7 september 2020.
Prijs : € 85,00 p.p. incl. koffie met gebak, rondvaart, lunch, rondrit diner.
https://muijs-scaldis.nl/Loosdrechtse-Plassen

We rijden naar Luttelgeest voor een bezoek aan de Orchideeën Hoeve, op de
heenweg stoppen we voor koffie met gebak. Bij aankomst in Luttelgeest staat
er een koffietafel klaar. Daarna kunt u de verre werelddelen ervaren van heel
dichtbij! Alle tropenflora en fauna onder één dak
De wondere wereld van vlinders, Lori’s en
orchideeën.
Duizenden soorten wilde en zeldzame
orchideeën, tropische vogels, kleurrijke Lori’s,
reptielen en koikarpers zijn op natuurlijke wijze
samengebracht in de Maleisische, Orchideeënen Lorituin. In de Vlinder Vallei, Europa’s
grootste vlindertuin, vliegen meer dan tweeduizend vlinders.
In de Orchideeënhoeve bevindt zich een zwevende bloementuin waar u kunt
wegdromen onder een zee van bloemen. In deze tuin, geïnspireerd op de
wereldberoemde kersenbloesemperiode, beleeft u het hele jaar door de lente
als nooit te voren. Op de terugweg stoppen we voor een diner.
Datum : dinsdag 12 mei 2020.
Prijs : € 77,00 p.p. incl. koffie met gebak, koffietafel, bezoek orchideeën
hoeve en diner.
https://muijs-scaldis.nl/orchideeënhoeve

Dagtocht Paddestoelen en Rozen

Rotterdam en/of Markthal

Bij de Paddestoelerij worden we ontvangen met
koffie/thee en een champignon bonbon. Na de
koffie starten we met de rondleiding via een film
en daarna kunt u het groeiproces in de praktijk
zien. Na de rondleiding staat er een lunch voor
u klaar incl. water en vruchtensap. Het
volgende bezoek is de Rozenhof. Hier is alles
te vinden van de roos, het ontstaan, teelt, het
planten, verzorgen, snoeien en bemesten. Na de rondleiding sluiten we af met
een kopje koffie/thee met een rozengebakje. Op de terugweg stoppen we voor
een diner.

De vorm van het gebouw de Markthal is bijzonder, maar de binnenkant doet
daar niets aan onder!
Kunstenaar Arno Coenen creëerde het grootste
kunstwerk in Nederland: de Horn of Plenty. Met
haar heldere kleuren is het niet vreemd dat het ook wel
de Sixtijnse kapel van Rotterdam wordt genoemd.
Hoewel je er eigenlijk alle verse producten kunt kopen
op de markt zijn
er ook winkeltjes en restaurantjes. De binnenstad van Rotterdam is op
loopafstand, even als de waterbus en rondvaartboten.

Datum : donderdag 23 juli 2020.
Prijs : € 77,50 p.p. incl. koffie met champignon bonbon, bezoeken, lunch, koffie
met rozengebakje en diner.

Data : woensdag 22 april, zaterdag 4 juli en vrijdag 23 oktober 2020.
Prijs : € 27,50 p.p..

We rijden retour om 18.00 uur.

https://www.muijs-scaldis.nl/Rotterdam-en/of-Markthal
https://muijs-scaldis.nl/Paddenstoelen-en-Rozen
Dagtocht Utrechtse Heuvelrug
Dagje Parijs
De stad van de liefde, de lichtstad of de stad van de
mode – Parijs heeft een groot aantal bijnamen.
Deze namen tonen meteen de populariteit en de
veelzijdigheid van de Franse hoofdstad aan, want
Parijs heeft vele prachtige gezichten.
De geschiedenis die tot enkele duizenden jaren teruggaat, de unieke Parijse
cultuur, de vele musea, schitterende bezienswaardigheden en de ligging aan
de Seine zorgen voor een uniek gevoel als je in Parijs rondloopt. Na een
verblijf van 10 uur (gerekend vanaf de aankomst) vertrekken wij weer vanuit
Parijs.
Prijs : € 49,00 per persoon
Data : zaterdag 14 november, zondag 20 december 2020, zaterdag 27 maart
2021, zondag 18 juli 2021, zaterdag 14 augustus 2021, zondag 17 oktober
2021.
https://www.muijs-scaldis.nl/Parijs

We worden ontvangen met koffie en gesorteerd gebak
en ondertussen kunt u kijken naar een kort film over
het maken van kaas en boter. U kunt ook 2 soorten
kaas proeven voordat u een bezoek brengt aan het
kaas- en botermuseum. Na het bezoek staat er een
koffietafel voor u klaar voordat we de dag vervolgen met een rondrit. O.l.v. een
gids rijden we door de Utrechtse Heuvelrug waar u meer te weten komt over de
Slag bij Arnhem, de Amerongse Bovenpolder, huis van Keizer Wiljelm II en
Kastelle Zuylenstein. Onderweg maken we een korte stop bij het Kijk- en
Luijstermuseum in Bennekom. Hier ziet u vele muziekinstrumenten uit het
verleden. Aan het eind van de middag rijden we naar het dineradres.
Data : zaterdag 13 juni en woensdag 12 augustus 2020.
Prijs : € 77,00 p.p. incl. koffie met gesort. gebak, proeverij, film, koffietafel, rondrit
o.l.v. een gids, diner.
https://www.muijs-scaldis.nl/dagtocht-utrechtse-heuvelrug

Dagtocht Vechtstreek en Kasteel de Haar

Dagtocht Zaanse Schans

We worden ontvangen met koffie en gebak voordat
we onderleiding van een gids een rondrit gaan
maken door de Vechtstreek. Tijdens de rondrit komt
u alles te weten over dit uniek stukje Nederland. Bij
terugkeer staat er een Haarse koffietafel voor u
klaar. Na de koffietafel rijden we naar Kasteel de
Haar voor een rondleiding met gids. Kasteel de Haar
is bijzonder door de combinatie van een Middeleeuwse uitstraling met alle
technische nieuwe snufjes die de eeuwwisseling maat te bieden had. Tel daar
dan nog de collectie kunstschatten die de baron Etienne en barones Helene van
over de hele wereld meenamen. U kunt eerst op eigen gelegenheid de tuin
bekijken voordat we beginnen aan de rondleiding door Kasteel de Haar. Hierna
rijden we naar het dineradres.

We rijden naar de Zaanse Schans met onderweg een stop voor koffie met
gebak.
Bij aankomst wordt u verwelkomt door uw gids,
deze woont zelf op de Zaanse Schans. Gekleed
in tradioneel Zaans kostuum vertelt ze over deze
bijzonder plek. Tijdens de wandeling bezoekt u
een molen, krijgt u uitleg in de kaas- en de
klompen-makerij en gaat u binnen bij het
cacaoLab, de eerst Albert Heijn en de Tingieterij. Tenslotte heet de gids u
welkom in haar eigen huis, midden op de schans waar we een kopje
mosterdsoep nuttigen. Dit historische pand uit 1734, behoorde ooit aan de
Burgemeester Teunis Slagter. Vandaar dat het pand nu “Mayor’s
Mansion”heet. Hier krijgt u een drankje met iets lekkers. Op de terugweg
stoppen we voor het diner.

Prijs : € 86,00 p.p. inclusief koffie met gebak, rondrit met gids, koffietafel,
rondleiding door Kasteel de Haar, diner.
Datum : donderdag 28 mei 2020
https://www.muijs-scaldis.nl/dagtocht-vechtstreek

Dagtocht Volendam
De bestemming van de reis is Volendam. Volendam staat in de hele wereld
bekend als het prachtige vissersdorpje aan het
IJsselmeer. De prachtige haven, het uitgaansgebied
en het IJsselmeer lenen zich perfect voor deze
dagtocht. Wij brengen een bezoek aan een kaas- en
klompenboerderij waar u wordt ontvangen met koffie
met gebak, gevolgd door een rondleiding en proeverij.
In aansluiting gebruiken we de lunch. Daarna rijden
we naar het centrum van Volendam waar u eigentijd heeft voordat we naar het
dineradres rijden.
Data : maandag 4 mei en zaterdag 26 september 2020.
Prijs : € 69,00 p.p. inclusief koffie met gebak, rondleiding kaas/klompenboerderij,
proeverij, lunch, diner.
https://muijs-scaldis.nl/volendam

Datum : woensdag 23 september 2020.
Prijs: € 79,50 incl. koffie met gebak, kopje mosterdsoep, rondwandeling en
bezichtigen op de zaanse schaans o.l.v. een gids, iets te drinken met een
snoepje en koekje, diner.
https://muijs-scaldis.nl/zaanse-schans

Dagtocht Zand sculpturenfestijn en Passiflorahoeve
We rijden naar Garderen en bezoeken hier het Veluws Zandsculpturenfestijn.
Ieder jaar heeft het festijn een ander thema. In
2020 is het thema 75 jaar bevrijding. We
beginnen het bezoek met koffie en appelgebak
voordat u de Zandsculpturen gaat bekijken. Er
is tevens een beeldentuin aanwezig die u kunt
bezoeken. Rond de middag vertrekken we naar
de Passiflorahoeve waar we worden ontvangen
met een koffietafel. In de botanische tuin ziet u
de grootste collectie Passiflora's van Europa. Er zijn ook Aristolochia's, 300
soorten Fuchsia's en meer dan 100 soorten Hibiscussen en vele andere
soorten kuipplanten. De Passiflorahoeve heeft de meest uitgebreide vlindertuin
ter wereld. Er zijn 5 verschillende vlindertuinen. Nieuw is het nieuwgebouwde
vlindermuseum. Hier is een bijzondere collectie prachtig geprepareerde
vlinders te zien van over de hele wereld. Op de terugweg stoppen we voor een
diner.
Datum : woensdag 24 juni 2020.
Prijs :
€ 79,50 p.p. incl. koffie met appelgebak, bezoek zandsculpturen en
beeldentuin, koffietafel, bezoek passiflorahoeve en diner.
https://www.muijs-scaldis.nl/dagtocht-zandsculpturen-en-passiflorahoeve

Kerstmarkt Dusseldorf
Dagtocht zeehondensafari
Op de heenweg starten we met koffie en een bolus. Daarna gaan aan boord
voor een zeehondensafari inclusief een koffietafel. Op de zandplaten in
Nationaal Park de Oosterschelde zijn in de
lente/zomer veel zeehonden te spotten, waar
we met laagtij heel dichtbij kunnen komen.
Tijdens de speciale zeehondensafari wordt
uitgebreid de tijd genomen om in stilte van deze
prachtige dieren te genieten. Een unieke
kans! Een natuurervaring met prachtig zicht op
de langste brug van Nederland en een grote kans om ook bruinvissen (de
Nederlandse dolfijn) te zien tijdens deze rondvaart. In de middag brengen we
een uniek bezoek aan Zeehondenopvang en Expo in Stellendam. Bij A Seal
worden zwakke, zieke en jonge zeehonden opgevangen die worden gevonden
aan de Zuid-Hollandse en Zeeuwse kust. Hier worden de zeehonden verzorgd
totdat ze zijn aangesterkt om weer terug in zee te kunnen. In het
opvangcentrum is van heel dichtbij te zien hoe de dieren worden verzorgd. Op
de terugweg stoppen we voor het diner.
Datum : dinsdag 4 augustus 2020.
Prijs : € 82,00 p.p. incl. koffie met bolus, rondvaart zeehondensafari,
koffietafel, bezoek zeehondenopvang en diner.
https://muijs-scaldis.nl/zeehondensafari

De Düsseldorfer kerstmarkt is één van de mooiste van Duitsland.
Op zeven locaties vinden de kerstmarkten plaats met ieder zijn eigen thema.
De met kerstversieringen aangeklede hutten veranderen de stad in een winters
sprookje. Aanrader is de Engeltjesmarkt op de
Heinrich-Heine-Platz, deze is zeker de moeite
waard om te bezoeken. Aan het historische
stadhuis staat de nostalgische markt waar men
kunst- en ambachtsdemonstraties laat zien. Tussen
de kerstmarkten liggen de bekende winkelstraten
. De verschillende winkelstraten zijn ook versiert. Er
zijn 3 galeria-kaufhof in de stad waar de voornaamste Am Wehrhahn en aan
Konigsallee zijn . De uitstapplaats bij de kerstmarkt in Dusseldorf is vlak bij de
Kerstmarkt. We rijden om 19.00 uur retour.
Data : zaterdag 28 november, dinsdag 1 december, zaterdag 19 december en
woensdag 23 december 2020.
Prijs : € 31,50 p.p.
https://www.muijs-scaldis.nl/dusseldorf

Kerstmarkten

Kerstmarkt Brugge

Kerstmarkt Aken

De kerstmarkt is in het knusse centrum van
Brugge een van de mooiste steden van Europa,
met haar smalle steegjes en middeleeuwse
gebouwen. Dankzij de kerstmarkt is de intieme
binnenstad nog eens extra magisch wanneer de
gezellige kerstsfeer met duizenden lampjes,
dennengeur, warme wafels en glühwein de toon
zetten. Er zijn twee kerstmarkten in Brugge. De
belangrijkste kerstmarkt bevindt zich op de Grote Markt, waar tientallen houten
kerststalletjes staan met broodjes worst en allerlei winterse artikelen. Een
tweede kerstmarkt bevindt zich enkele honderden meters verderop: op het
Simon Stevinplein. Tussen de versierde bomen staan twee rijen met
kraampjes opgesteld en kan je de kerststal bewonderen. Naast de kraampjes
van de kerstmarkt kan je hier ook terecht om de winkels te bezoeken
aangezien het Simon Stevinplein bekend staat als de drukste winkelstraat van
Brugge. Brugge is de ideale stad voor mensen die houden van een combinatie
van geschiedenis en toch zeer moderne winkels.
Om 18.30 uur vertrekken wij weer vanuit Brugge

De kerstmarkt Aken is een van de grootste en
misschien wel de mooiste kerstmarkt van
Duitsland. De kerstmarkt bevindt zich op Katschhof
(tussen het oude raadhuis en de Dom) en de Markt
(plein voor het oude raadhuis). Vanaf de Bendplatz
is het nog ongeveer 1200 meter lopen tot de
kerstmarkt en de route staat duidelijk aangegeven.
U kunt er ook voor kiezen om met de bus vanaf de
Bendplatz naar het centrum te gaan. De bus gaat elke 10-15 minuten. U moet
hiervoor betalen.
We rijden retour om 18.30 naar de uitstapplaatsen.
Data : zaterdag 28 november, woensdag 9 december, zaterdag 12 december
2020.
Prijs : € 31,50 p.p.
https://www.muijs-scaldis.nl/kerstmarkt-aken

Datum : dinsdag 22 december 2020.
Prijs : € 31,50 p.p.
https://www.muijs-scaldis.nl/kerstmarkt-brugge

Kerstmarkt Dordrecht
In december kun je in Dordrecht genieten van de grootste Kerstmarkt van
Nederland. In de historische binnenstad kun je, tussen honderden kramen en
meerdere podia, genieten van een ultieme
kerstsfeer. De honderden monumenten die de
stad rijk is en de binnenhavens vormen het decor
voor een route van kramen. Een andere, niet te
missen stop tijdens een rondje over de
Kerstmarkt is de Grotekerkstuin. Hier kun je je
ogen uitkijken in het Kersttheater. In deze intieme
setting trakteren artiesten en muzikanten je op
leuke acts tijdens een Christmas Revue. In de Grotekerkstuin is ook de
levende kerststal te vinden. Hier ontfermen herders zich over o.a. ossen, ezels,
ganzen, kippen, schapen, geiten en zelfs een kameel! Alle dieren staan veilig
achter een hek, maar kunnen door de kleinsten wel geaaid worden.
De Kerstmarkt Dordrecht is dus dé plek om optimaal in de kerstsfeer te komen.
Honderden lichtjes sieren de stad, kerstliederen klinken door de straten en
geurige lekkernijen wachten je op.
We rijden om 17.00 uur retour naar de uitstapplaatsen.

Kerstmarkt Haarlem
De binnenstad van Haarlem weer
omgetoverd tot één van de grootste en
gezelligste kerstmarkten in Nederland en
de Benelux.
Tijdens de kerstmarkt staan ca. 300
kramen op en rondom de Grote Markt,
klinken de kersthits uit de speakers
en loopt er o.a. een Dickensorkest door
het centrum. Ook treden er diverse koren op in prachtige monumentale
locaties. Shop je kerstcadeaus bij een van de vele kramen en proef heerlijke
gluhwein of verse Hollandse erwtensoep.
We rijden om 17.30 uur retour naar de uitstapplaatsen.
Prijs : € 30,00 p.p.
Datum : zondag 13 december 2020
https://www.muijs-scaldis.nl/kerstmarkt-haarlem

Prijs : € 25,00 p.p.
Data : vrijdag 11 december en zondag 13 december 2020.
https://www.muijs-scaldis.nl/kerstmarkt-dordrecht
Kerstmarkt Maastricht
Kerstmarkt Essen (D)
De kerstmarkt is met zijn vele lichtjes de mooist verlichte kerstmarkt van
Duitsland. De markt loopt vanaf de Willy-BrandtPlatz langs de Rathenaustraße en op de
Kennedyplatz tot aan de Flachsmarkt, waar je
kan rondneuzen tussen meer dan 250
kerstkraampjes. Geniet van culinaire hapjes uit
verschillende landen en bezoek ook zeker de
middeleeuwse markt met zijn mooie handgemaakte producten. De
marktaanbieders komen uit 20 verschillende landen. Hierdoor krijg je een mooi
en gevarieerd aanbod van locale en internationale artikelen. Je vindt hier o.a.
houtsnijwerken uit Zuid-Tirol, sieraden uit India en hapjes uit Peru.Daarnaast is
de Kennedyplatz schitterend verlicht door een lichtbron waardoor het hele plein
een speciale sfeer krijgt. Kun je geen genoeg krijgen van mooie, verlichte
straten en pleinen, ga dan ook zeker een kijkje nemen op de Willy-BrandtPlatz. Door de rijen verlichte kegelbomen waan je je bijna in een
sprookjesbos. Er zijn in Essen ook leuke winkelstraten en een grote Primark
om te bezoeken.
We rijden om 19.00 uur weer retour naar de uitstapplaatsen.

Naast de prachtige stad, is het absoluut de
unieke sfeer, gecombineerd met een scala
aan activiteiten met dat typische, Limburgse
karakter die de kerstmarkt Maastricht
bijzonder maakt.
De meest bekende plein is uiteraard De
Vrijthof. Hier is een schaatsbaan gebouwd van
liefst 1000 vierkante meter waar je naar
hartenlust je rondjes kunt schaatsen. Na het schaatsen kun je op het plein
terecht voor allerlei overheerlijke snacks en warme dranken in het Vrijthof
Paviljoen. Als afsluiter kun je daar ook nog even in het 60 meter hoge
reuzenrad stappen voor een adembenemend uitzicht over de verlichte stad.
Hier kun je je absoluut een hele dag vermaken en dan heb je de rest van
magisch Maastricht nog niet gezien.
In verschillende cafeetjes, theaters en musea zijn tal van exposities en
activiteiten te bewonderen. Duizenden lampjes verlichten de knusse straatjes.
Maastricht is een heerlijke sfeervolle stad, met gezellige winkels om alvast wat
kerst inkopen te doen!
We rijden retour om 18.30 uur naar de uitstapplaatsen.

Prijs : € 31,50 p.p.
Data : zaterdag 12 december en vrijdag 18 december 2020.
https://www.muijs-scaldis.nl/kerstmarkt-essen

Prijs : € 30,00 p.p.
Data : woensdag 9 december, zaterdag 19 december 2020.
https://www.muijs-scaldis.nl/kerstmarkt-maastricht

Musicals, shows en concerten
Prijzen en programmaonderdelen zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds
worden aangepast door omstandigheden.
Kerstmarkt Centro Oberhausen
Centro Oberhausen het winkelcentrum is een
fenomeen. Het is een van de grootste winkel- en
vrijetijdcentra van Europa. Onder meer CentrO
Park, het SeaLife Aquarium en het Legoland
Discovery Center bevinden zich in de directe
omgeving van het centrum. Met kerst staan er
maar liefst 150 houten chalets met allerlei artikelen, cadeautjes en natuurlijk de
nodige lekkernijen.
In huttendorp Santa’s Village kun je terecht voor de nodige lekkernijen.
Uiteraard kun je er ook voor speelgoed en handwerk terecht, maar de zoete
versnaperingen zijn hier wel dé attractie. De handgemaakte bonbons zijn een
aanrader en je vindt hier ook pannenkoeken en fruitbrood. Natuurlijk kun je
voor een goed glas glühwein hier ook terecht.
We rijden om 19.00 uur retour.
Prijs : € 31,50 p.p.
Data : donderdag 26 november, zaterdag 5 december, vrijdag 11 december,
zaterdag 12 december en vrijdag 18 december 2020.
https://www.muijs-scaldis.nl/kerstmarkt-oberhausen
Kerstmarkt Valkenburg
Er worden 7 grote en unieke Kerstactiviteiten tijdens
de kerstperiode in Valkenburg georganiseerd. U zult
verrast zijn door de mooie settings en decors die
harmonisch overgaan in stands met mooie kerst- en
cadeauartikelen. De ruime, lange gangen die de
gemeentegrot typeren, nodigen u uit voor een
urenlang verblijf in een muzikale en met uitstekende voorzieningen uitgeruste
kerstgrot. De Fluwelengrot is met meer dan 50 winkeltjes met producten en
ambachten te bezoeken. Naast de mooie decoratie voert een rondgang door de
kerstmarkt u langs de indrukwekkende wandschilderingen, sculpturen, een
de
unieke 18 eeuwse kapel, stands met kerst- en cadeauartikelen, oude
ambachten en een gezellige horecagelegenheid. Volg de wonderbaarlijke
ondergrondse route en u komt uiteindelijk terecht bij de grootste Europese
zandsculpturen Kerststal.
Prijs : € 30,00 p.p.
Data : zaterdag 28 november, woensdag 16 december ,
zaterdag 19 december 2020* (*late retour wegens lichtjesparade)
https://www.muijs-scaldis.nl/kerstmarkt-valkenburg

Soldaat van Oranje
De langst lopende musical ooit. Heeft u deze musical
nog niet gezien dan is dit misschien u laatste kans.
Data : zaterdag 11 april, woensdag 20 mei 2020 en
zondagmiddag 4 oktober 2020.
Prijs : € 69,00 p.p. - € 110,00 p.p. incl. entree.
https://www.muijs-scaldis.nl/Soldaat-van-Oranje

Anastasia
Nederland kan kennis maken met het internationale
Broadway-succes Anastasia. Anastasia is gebaseerd op
de gelijknamige animatiefilm en vertelt het
legendarische verhaal van een verloren Russische
prinses die op zoek is naar haar werkelijke identiteit.
Stage Entertainment brengt je de sprankelende,
Nederlandse versie van deze Broadway-musical. Boek
nu en wees zeker van de beste plaatsen!
Datum : woensdag 12 februari 2020(volgeboekt)
Prijs : premium € 102,00, 1e rang € 89,00, 2e rang € 76,00,
3e rang € 65,00 p.p..
Datum : zondagmiddag 29 maart 2020
Prijs : premium € 114,00, 1e rang € 102,00, 2e rang € 89,00,
e
3e rang € 78,00, 4 rang € 60,00 p.p..
https://www.muijs-scaldis.nl/Anastasia

Taptoe

Passiespelen

De Nationale Taptoe is een muzikale show rond nationale en internationale
militaire muziek, waaraan ook artiesten,
dansgroepen en burgerorkesten meewerken.
Niet alleen presenteren de deelnemende
orkesten en groepen zich met veelzijdige
soorten muziek en show, maar ook wordt
regelmatig stil gestaan bij gebeurtenissen en
jubilea uit de vaderlandse (militaire)
geschiedenis en bij de moderne (vredes-)taken van de Krijgsmacht, de Politie
en hulp- en veiligheidsdiensten. Een vast onderdeel in het programma is het
uiten van erkenning en waardering jegens veteranen en dienstslachtoffers en
in het algemeen jegens allen die zich in de uitoefening van een publieke taak
inzetten of hebben ingezet voor de bevordering van vrede, veiligheid en
openbare orde. Met een fenomenale belichting en een gigantische LED-wall
als decor worden gedurende de show zeer verschillende sferen gecreëerd, die
het geheel tot een pakkende belevenis van begin tot eind maakt.
Datum : zondagmiddag 27 september 2020.

De Tegelse PASSIESPELEN zijn al 83 jaar lang
een begrip. Om de 5 jaar wordt deze unieke
theatergebeurtenis georganiseerd. De
tekstschrijvers van de editie 2020 hebben een heel
nieuw Passiespel geschreven. Actueler en met
meer noodzaak dan ooit. Waarin het verhaal over
de laatste dagen van het leven van Jezus
weliswaar gehandhaafd blijft, maar waarin heel andere, hedendaagse
accenten worden gelegd. ‘Hem achterna’ vertelt het verhaal van toen en nu,
van strijd en corruptie in het oude en het nieuwe Jeruzalem, van
onderdrukking, wanhoop en verdriet. Maar ook van liefde en vriendschap, van
vurige hoop en een oprecht geloof in een betere wereld.” Na afloop rijden we
retour naar de uitstapplaatsen.
Datum : zondagmiddag 14 juni 2020.
Prijs : rang 1 € 72,00, rang 2 € 69,00, rang 3 € 64,00 p.p. incl. entree
en consumptie tijdens de pauze.
https://www.muijs-scaldis.nl/passiespelen-Tegelen

Prijs : Hoofdtribune € 82,50, 1e rang € 65,00, 2e rang € 57,00 p.p..
https://www.muijs-scaldis.nl/Taptoe-Ahoy

Toppers in concert in AHOY 2020
THEMA EN DRESSCODE 2020
Tijdens dit winterse Toppers-feest gaan we natuurlijk meezingen en swingen
op de allergrootste kerst hits uit heden en verleden. De dresscode van 2020 is
Christmas Red & Snowy white.
Het grootste meezingfestijn begint om 20.30 uur.
Prijs: staanplaatsen arena en vervoer € 105,00, 1e
rang en vervoer € 107,50, 2e rang en vervoer €
92,50(UITVERKOCHT), alleen vervoer € 25,00 p.p..

Musical Tina Turner
De Tina Turner Musical is de eerste musical over haar leven, geproduceerd in
samenwerking met Tina Turner zelf. Hoe een meisje uit Nutbush, Tennessee,
uitgroeide tot de onbetwiste ‘Queen of Rock-‘n-Roll’ – dit is
de musical van een doorzetter die zich niet aan de regels
hield, maar ze zelf maakte. Dit is het echte, nietsontziende
verhaal van Tina Turner. De vrouw die alle vooroordelen
over leeftijd, kleur en geslacht heeft getart.
Tina Turner is een van de bestverkopende artiesten ter
wereld. Ze heeft 11 Grammy Awards gewonnen en haar live shows trokken
miljoenen mensen. Ze verkocht meer concertkaarten dan welke andere
soloartiest ook.
In TINA hoor je natuurlijk ook al haar grote hits, zoals ‘Nutbush city limits’,
‘Private dancer’, ‘What’s love got to do with it’ en ‘The best’. De musical is
geschreven door Olivier Award winnaar Katori Hall en wordt geregisseerd door
de internationaal geprezen Phyllida Lloyd.

Datum: woensdag 23 december 2020.
https://www.muijs-scaldis.nl/Toppers

Datum: woensdag 25 maart 2020 20.00 uur
Prijs: premium € 104,00/1e rang € 91,00/2e rang € 80,00/3e rang € 54,00 p.p.
Zondagmiddag 24 mei 2020 14.00 uur
Prijs: premium € 131,50/1e rang € 118,00/2e rang € 106,00/
3e rang € 63,50 p.p.
Donderdag 9 juli en woensdag 30 september 2020 20.00 uur
Prijs: premium € 107,00/1e rang € 93,00/2e rang € 83,00/
3e rang € 57,00 p.p.
https://www.muijs-scaldis.nl/tina-turner

Beurzen

Muziekmiddag Kaasboerin
We rijden naar Mol-Postel waar u wordt ontvangen met een diner. Na het diner
begint de muziekmiddag. Na afloop krijgt u een broodmaaltijd. Om 19.00 uur
rijden we weer naar de uitstapplaatsen.
1 april 2020 met o.a. Hein Simons, Mieke, Kurt Crabbe,
Luc van Meeuwen, Arthuro Cardini
Prijs : € 77,50 p.p.
11 november 2020 met o.a. Bonnie st. Claire, John Spencer, Bobby Prins,
Nathan de Clerck, Les Folles de Gand, The Star Dancers.
Prijs : € 65,50 p.p..
17 december 2020 met o.a. Davy & Sasha, Saskia & Serge, Luc Caals, Herbert
Verhaeghe, The Star Dancers.
Prijs: € 65,50 p.p..
https://www.muijs-scaldis.nl/muziekmiddag-kaasboerin

Libelle zomerweek

Op donderdag 14 mei gaat de Libelle Zomerweek
van start op het Almeerder strand. T.e.m.
woensdag 20 mei kunt u terecht op de ruim 1,5
kilometer lange strandboulevard. De exposanten
zijn weer aanwezig met de laatste trends op het
gebied van : beauty, voeding, lifestyle, decoratie,
woon- en tuinproducten, muziek, boeken,
enzovoorts. U kunt aan diverse workshops deelnemen. Tijdens deze week
treden er diverse artiesten op. Er zijn ook voldoende eet- en
drinkgelegenheden.
Om 17.30 uur vertrekken wij weer vanuit Almere, op zaterdag en zondag
rijden we om 17:00 uur terug. Zondag rijden we geen sneldienst. Sneldienst
opstapplaatsen zijn St. Willebrord kantoor en Breda Transferium
Ettensebaan. (sneldienst wil zeggen dat u minder opstapplaatsen heeft)
Data : donderdag 14 mei t/m woensdag 20 mei 2020
Prijzen : vanaf € 26,50 tot € 38,50 p.p..
https://www.muijs-scaldis.nl/libelle-zomerweek

Holiday on Ice Supernova

50PlusBeurs

HOLIDAY ON ICE, de meest succesvolle ijsshow ter wereld,
tourt elk jaar wereldwijd met meerdere shows tegelijkertijd.
Sinds de première in 1943 in Toledo, Ohio (USA) heeft
HOLIDAY ON ICE al meer dan 333 miljoen bezoekers
mogen ontvangen bij de verschillende shows. Dit maakt
HOLIDAY ON ICE tot de meest bezochte ijsshow ter
wereld. In 2020 is Holiday on Ice weer terug in
Nederland met de spectaculaire show SUPERNOVA. Bij
SUPERNOVA komt het publiek ogen en oren tekort. De
schaatsers zijn deze keer niet alleen op, maar zelfs boven
het ijs te zien. Voor de voorstelling zijn ongeveer vierhonderd kostuums
gemaakt. De meerjarige Europese tournee is in november 2019 in Duitsland met
groot succes in première gegaan. Deze show is slechts 4 weken te zien in
Nederland.

Met ruim 98.000 bezoekers is de 50PlusBeurs ’s
werelds grootste evenement voor actieve plussers.
De 50PlusBeurs biedt 50.000 m² informatie,
amusement en voordeel. Ruim 600 stands in 6
beurshallen met workshops, lezingen en
presentaties. Maar ook vele optredens op podia met
muziek, show, dans en exposities.
Om 17.00 uur vertrekken wij weer vanuit Utrecht, Jaarbeurs, 50PlusBeurs.

Datum: zondagmiddag 13 december 2020 13.00 uur
Prijs: premium € 96,00, 1e rang € 83,00 p.p./2e rang € 74,00 p.p./3e rang €
69,00 p.p.
https://muijs-scaldis.nl/Holiday-on-Ice-Supernova
Regelmatig hebben we nieuwe data en/of musicals, concerten enz.

Datum : woensdag 16 september 2020.
Prijs : alleen vervoer € 27,50 p.p./entree + vervoer € 35,00 p.p..
https://www.muijs-scaldis.nl/50beurs

Margriet Winterfair
Heb je ook alweer zin in die unieke, warme en gezellige sfeer van de
feestdagen? Kom shoppen, workshops volgen, mode en beautyinspiratie
opdoen en de lekkerste gerechten proeven op Margriet Winterfair. Net als
vorig jaar vieren we het leukste overdekte winterfeest van Nederland in de
Brabanthallen ’s-Hertogenbosch.
Margriet Winterfair is dé plek om met je vriendinnen, moeder,
zus of collega in de stemming te komen voor de meest
betoverende decembermaand ooit! Je kunt er
kerstcadeautjes kopen én zelf maken, producten testen en
inspiratie opdoen om je huis in feestsfeer te brengen. Je
ervaart er het echte Margriet-gevoel, maakt kennis met onze
columnisten en redactieleden en geniet van optredens van
topartiesten en bekende cabaretiers.
Om 18.00 uur en in het weekend om 17.30 uur vertrekken wij weer vanuit
Den Bosch.
Data : vrijdag 20 november tot en met donderdag 26 november 2020.
Prijs: vanaf € 25,00 tot € 37,00 p.p..
https://www.muijs-scaldis.nl/margrietwinterfair

Krea Doe
KreaDoe is de meest veelzijdige en grootste hobbybeurs van Nederland. Vijf
dagen lang vind je er alle creatieve hobby’s onder
een dak.
Ben jij dol op knutselen, ben je een echte crafty
girl of heb je gewoon behoefte aan een leuke
nieuwe hobby? Dan is KreaDoe dé beurs voor jou.
Je kunt er terecht om lekker te shoppen, om inspiratie op te doen of aan de
slag te gaan in een van de vele workshops. Om 16.30 uur vertrekken wij
weer vanuit Utrecht, Jaarbeurs
Data : woensdag 28, donderdag 29 en zaterdag 31 oktober 2020.
Prijs : € 35,00 p.p. incl. entree, € 26,00 p.p. alleen vervoer
https://www.muijs-scaldis.nl/kreadoebeurs

Country en Christmas Fair te Haarzuilen
In november 2019 zal de welbekende Country &
Christmas Fair plaats vinden bij Kasteel de Haar
nabij Utrecht. Zodra u onder de entreepoort
doorloopt waant u zich in een sprookjesachtige
omgeving vol lichtjes, kerstbomen en prachtige
decoraties. In de ruim 240 verwarmde stands
vindt u exclusieve kerstcadeaus, decoraties,
lekkernijen, beauty en kleding. Door het bezoeken van de stands, het genieten
van de muziek, ontspannen op het lounge terras, de heerlijke hapjes en
drankjes en een spetterende licht en watershow, komt u volledig in kerstsferen.
U kunt ter plaatsen ook een entreebewijs kopen voor het kasteel te
bezoeken.We rijden om 17.00 uur weer retour naar de uitstapplaatsen.
Data : woensdag 25 november en vrijdag 27 november 2020.
Prijs : € 41,50 p.p. incl. entree, € 29,50 p.p. voor alleen vervoer.
https://www.muijs-scaldis.nl/countrychristmasfair

Huishoudbeurs 2021 ! “mis het niet”
Van zaterdag 20 februari t/m zondag 28 februari
2021 vindt weer het grootste vriendinnenfeest van
Nederland plaats in Amsterdam RAI :
Huishoudbeurs 2021.
Bent u al eerder op de Huishoudbeurs geweest?
Dan weet u dat u ook dit keer weer kunt genieten
van diverse artiesten, leuke aanbiedingen en vooral “shoppen , shoppen en
shoppen” met je vriendinnen. Mannen zijn natuurlijk ook welkom. Wist u dat
er ruim 450 verschillende exposanten deelnemen? Dat betekent heel veel
producten binnen handbereik, om te passen, te proeven en te proberen.
De negenmaandenbeurs is ook op enkele dagen. U kunt dan ook de
Huishoudbeurs bezoeken en andersom.
We rijden om 17.30 uur retour naar de uitstapplaatsen. Op zaterdag en
zondag om 17.00 uur. Zondag rijden we geen sneldienst. Sneldienst
opstapplaatsen zijn St. Willebrord kantoor en Breda Transferium
Ettensebaan. (sneldienst wil zeggen dat u minder opstapplaatsen heeft.)
Data : zaterdag 20 februari t/m zondag 28 februari 2021.
Prijs : vanaf € 27,50 tot € 39,50 p.p..
https://www.muijs-scaldis.nl/Huishoudbeurs

Tina Festival

Pretparken en dierentuinen
Diergaarde Blijdorp te Rotterdam
Begin hier je ontdekkingsreis door een van Europa's mooiste dierentuinen.
Ontmoet bijzondere dieren in een natuurlijke omgeving.
Dagje uit voor jong & oud! Om 17.00 uur rijden we naar
uitstapplaatsen.
Datum : zaterdag 23 mei 2020.
Prijs : € 47,50 per persoon incl. entree.
https://muijs-scaldis.nl/Diergaarde-Blijdorp

Tina Festival is de afgelopen jaren uitgegroeid tot hét event
waar je als meisje moet zijn geweest! Met al een aantal
uitverkochte edities van het event, waarvan 7 weekend
edities, heeft Tina Festival bewezen dat het dé plek is om je
doelgroep te ontmoeten. Het festival vindt plaats in
Attractiepark Duinrell te Wassenaar. Tina Festival is een combinatie van
optredens van bekende artiesten, YouTubers, TikTokkers, workshops, attracties
en door natuurlijk heel veel shoppen! Op het event wanen de meiden zich in een
echte Tina wereld en vinden ze alles wat ze leuk vinden. Tijdens deze dag kun je
1,5 uur zwemmen in het Tiki-bad. We rijden om 19.00 uur terug naar de
uitstapplaatsen.
Data : zaterdag 19 september en zondag 20 september 2020.
Prijs : € 49,50 p.p. incl. entree en 1,5 uur zwemmen.
https://www.muijs-scaldis.nl/Tina-Festival

Bobbejaanland
Welkom in ‘t plezantste land. Klaar voor een bezoek
aan het spetterendste familiepark?
Of je nu komt met je gezin, je club of een dolle
vriendenbende, het wordt gillen van plezier. Zet je
schrap, want een dagje Bobbejaanland dat voel je in je buik.
Er zijn attracties voor jong en oud achtbanen, waterattracties, draaimolens enz
en overal valt wel iets te smikkelen.
Om 18.00 vertrekken wij weer vanuit Lichtaart.
Data : zaterdag 18 juli en zondag 26 juli 2020.
Prijs : € 52,00 p.p. inclusief entree en vervoer per touringcar.
https://muijs-scaldis.nl/Bobbejaanland

Walibi Fright Nights

Bloeddorstige zombies, sadistische dokters, hongerige freaks,
ronddwalende geesten, tijdens Halloween Fright
Nights worden om ca. 18:00 uur deze
nachtmerries werkelijkheid als het park wordt
overgenomen door deze angstaanjagende
figuren…. En je kunt schreeuwen wat je wil: no
one can hear you ! De aankomst is rond het middaguur en om ca. 22.00
uur rijden we terug uit Biddinghuizen.
Heb je zelf al een entree? Ook dan kun je met de bus mee !
Data : vrijdag 23 oktober en zaterdag 24 oktober 2020.
Prijzen : € 63,50 p.p. incl. entree, € 33,50 alleen vervoer.
https://muijs-scaldis.nl/Walibi-Fright-night

