Dagtochten Feestdagen
Traditioneel hebben wij onze “verrassingsreizen” met de feestdagen.
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 : zaterdag 26 december 2020.
Prijs : € 105,00 p.p. incl. verrassing, koffie met gebak, lunch en
diner.
https://www.muijs-scaldis.nl/2e-kerstdagtocht

e

2 paasdagtocht
Deze verrassingsreis is natuurlijk weer op zijn Paasbest.
Het programma blijft tot op het moment van vertrek
“mysterieus”.
Datum : maandag 5 april 2021.
Prijs : 95,00 p.p. incl. verrassing, koffie met gebak, lunch en diner.
https://www.muijs-scaldis.nl/2e-paasdagtocht
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 : maandag 24 mei 2021.
Prijs : € 95,00 p.p. incl. verrassing, koffie met gebak, lunch en diner.
https://www.muijs-scaldis.nl/2e-pinksterdagtocht

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

Dagtochten

Beverwijkse Bazaar
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.
Datum : zaterdag 24 oktober 2020, 30 januari, 27 maart, 26 juni, 25 september,
6 november 2021.
Prijs : 30,00 p.p.
https://www.muijs-scaldis.nl/beverwijkse-bazaar

Dagtocht Orchideeën Hoeve
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,
Orchideeën- en 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.
Prijs : € 77,00 p.p. incl. koffie met gebak, koffietafel, bezoek orchideeën
hoeve en diner.
Datum : dinsdag 13 oktober 2020.
https://www.muijs-scaldis.nl/orchideeënhoeve

Dagje Parijs
Keukenhof
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 7 april, zaterdag 17 april (bloemencorso), vrijdag 30 april,
zaterdag 8 mei 2021.
Prijs : € 45,00 p.p. incl. entree.
https://www.muijs-scaldis.nl/keukenhof

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,
zondag 18 juli, zaterdag 14 augustus, zondag 17 oktober 2021.
https://www.muijs-scaldis.nl/Parijs

Rotterdam en/of Markthal
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.
We rijden retour om 18.00 uur.
Datum : vrijdag 23 oktober 2020.
Prijs : € 27,50 p.p..

Kerstmarkten
Kerstmarkt Aken
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.

https://www.muijs-scaldis.nl/Rotterdam-en/of-Markthal
Data : zaterdag 28 november, woensdag 9 december, zaterdag 12 december
2020.
Prijs : € 31,50 p.p.
https://www.muijs-scaldis.nl/kerstmarkt-aken
Dagtocht Volendam
Kerstmarkt Dusseldorf
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.
Datum : zaterdag 26 september 2020.
Prijs : € 69,00 p.p. inclusief koffie met gebak, rondleiding kaas/klompenboerderij,
proeverij, lunch, diner.
https://muijs-scaldis.nl/volendam

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

Kerstmarkt Brugge

Kerstmarkt Maastricht

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

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.

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

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

Kerstmarkt Essen (D)
Kerstmarkt Centro Oberhausen
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.
Prijs : € 31,50 p.p.
Data : zaterdag 12 december en vrijdag 18 december 2020.
https://www.muijs-scaldis.nl/kerstmarkt-essen

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.

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.

Is uitgesteld tot waarschijnlijk maart 2021 dit i.v.m. het coronavirus.
https://www.muijs-scaldis.nl/Anastasia

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

Prijzen en programmaonderdelen zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds
worden aangepast door omstandigheden.
Musicals, shows en concerten

Soldaat van Oranje
De langst lopende musical ooit. Heeft u deze musical
nog niet gezien dan is dit misschien u laatste kans.

Data : volgt binnenkort.
Prijs : € 69,00 p.p. - € 110,00 p.p. incl. entree.
https://www.muijs-scaldis.nl/Soldaat-van-Oranje

Taptoe
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 3 oktober 2021.
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

Muziekmiddag Kaasboerin
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..
Datum: woensdag 23 december 2020.

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.
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

https://www.muijs-scaldis.nl/Toppers

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 25 november 2020.
Alleen vervoer te boeken.
Datum : woensdag 21 april 2021.
e
e
Prijs : premium € 109,00, 1 rang € 96,00,2 rang € 85,00 p.p.
https://www.muijs-scaldis.nl/tina-turner

Holiday on Ice Supernova
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.
Datum: december 2021
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

Musicalmiddag moeder ik wil bij de revue
We vertrekken deze dag voor een leuke musicalmiddag. Bij aankomst staat er
een stamppottenbuffet voor u klaar voordat we naar de musical gaan kijken van
Moeder ik wil bij de Revue. Moeder, ik wil bij de revue is lichtjes gebaseerd op
de gelijknamige TV serie en musical.
Drie boerinnekes uit het zuiden des lands, hebben
alle drie dezelfde droom. Ze willen bij de revue.
Samen met enkele boertjes vertrekken ze naar de
grote stad om auditie te gaan doen voor theater
legende Riet Hoogendoorn. Zij zit absoluut niet te
wachten op dit soort auditanten.
Zijn de boeren en boerinnekes uiteindelijk wel
opgewassen tegen de drukte van de grote stad en
weten ze Riet te overtuigen van hun talenten? Rond de klok van 16.45 uur rijden
we naar de uitstapplaatsen.
Datum: woensdag 4 november 2020
Prijs: € 60,00 p.p. incl. stamppottenbuffet en Musical moeder ik wil bij de revue.
https://www.muijs-scaldis.nl/musicalmiddag
Regelmatig hebben we nieuwe data en/of musicals, concerten enz.

Beurzen

Libelle zomerweek
De Libelle Zomerweek gaat in augustus/september van start op het
Almeerder strand. U kunt hier 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 : mei 2021.
Prijzen : vanaf € 26,50 tot € 38,50 p.p..
https://www.muijs-scaldis.nl/libelle-zomerweek

Holland zingt Hazes 2021
50PlusBeurs
De ZiggoDome wordt omgetoverd tot de gezelligste kroeg van Nederland.
De grootste Hazes hits, de bekendste artiesten en een
avond luidkeels meezingen in een uitverkocht
ZiggoDome! Kortom, gegarandeerd een avond feest!
Natuurlijk zijn André Hazes, Jeroen van der Boom en
Roxeanne Hazes er in 2021 ook weer bij. Dit concert is
in de Ziggo Dome in Amsterdam en aanvang om 20:00
uur. Einde rond 22.30 uur

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 : zaterdag 13 maart 2021.
Prijs : veldkaarten € 119,50, 1e ring € 119,50, 2e ring € 99,50.
alleen vervoer € 33,50 p.p..

Datum : woensdag 15 september 2021.
Prijs : alleen vervoer € 28,50 p.p./entree + vervoer € 36,00 p.p..
https://www.muijs-scaldis.nl/50beurs

https://www.muijs-scaldis.nl/holland-zingt-hazes

Margriet Winterfair

Country en Christmas Fair te Haarzuilen

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.

In november 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.

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 : verzet naar 2021.
Prijs : € 41,50 p.p. incl. entree, € 29,50 p.p. voor alleen vervoer.
https://www.muijs-scaldis.nl/countrychristmasfair

Data : vrijdag 19 november tot en met donderdag 25 november 2021.
Prijs: vanaf € 25,00 tot € 37,00 p.p..
https://www.muijs-scaldis.nl/margrietwinterfair
Walibi Fright Nights
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 27, donderdag 28, zaterdag 30 oktober 2021.
Prijs: € 35,00 p.p. incl. entree, € 26,00 p.p. alleen vervoer
https://www.muijs-scaldis.nl/kreadoebeurs

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

We volgen de richtlijnen van het RIVM en deze worden regelmatig
aangepast. Tevens zijn alle reizen onder voorbehoud i.v.m. het corona
virus.

