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Met plezier presenteren wij u het programmaboekje 2016 van de Groengrijs bus, de 
mobiele ontmoetingsplaats voor liefhebbers van interessante en gezellige excursies 
en dagtochten. De Groengrijs bus biedt talloze mogelijkheden om met elkaar op stap 
te gaan naar de vele bijzondere locaties en bezienswaardigheden die ons land rijk is. 
Cultureel erfgoed, natuurgebieden, landdagen, binnen- en buitenbeurzen, tuinen,  
antiek- en rommelmarkten, sportevenementen, markten, theatervoorstellingen, musea 
en stedentrips, ons aanbod is gevarieerd en verrassend. In onze comfortabele touring-
cars vervoeren de Groengrijs chauffeurs u door het hele land. Onze reisleiders infor-
meren u onderweg over de highlights en staan u bij daar waar nodig. 

ExCuRsiEs EN DAgTOChTEN Op MAAT 
Heeft u zelf een duidelijk plan? Ook dat kan! Wij voeren het uit. In nauw overleg kunnen we  
ook een dagtocht op maat voor u samenstellen. In dit programmaboekje noemen wij geen prijs 
per evenement. Wel hanteren we voor het groepsvervoer een vaste richtprijs van € 150,- per 
dagdeel (4 uur) en een vaste kilometerprijs van € 0,60. Dit komt neer op gemiddeld € 12,50 per 
persoon per dag. De bus heeft een capaciteit van maximaal 50 personen en beschikt over een 
invalidenlift. Bijkomende kosten zijn afhankelijk van uw wensen. Indien u door ons een lunch, 
diner of entree wilt laten verzorgen, dan doen wij dat graag. Wij zijn gepokt en gemazeld in het 
samenstellen van exclusieve, maar voordelige arrangementen die optimaal bij uw budget passen. 
Het enige dat u hoeft te doen is contact met ons opnemen.

Naast vervoer voor sociaal-maatschappelijke organisaties geeft Groengrijs inmiddels ook uit-
voering aan particuliere vervoersinitiatieven. Dus als u een verjaardagsuitje of jubileumtocht in  
gedachten heeft, dan staan wij onder dezelfde, hierboven genoemde, voorwaarden voor u klaar. 

Tip: U kunt zo’n evenement ook financieren door uw gasten te vragen onze vereniging met een 
gift te ondersteunen. Deze donateurstochten stellen ons in staat om uitjes voor minder draag-
krachtigen te realiseren.

Ga voor lastminute-excursies en -tochten en extra evenementen naar: 
http://groengrijs.com/tochten-in-de-planning

Eric Junge
Voorzitter Vereniging Groengrijs
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VAN pOpulAiR TOT ExClusiEf 
Er zijn excursies die voor herhaling vatbaar zijn, van een dagje Broekerveiling en de 
Keukenhof tot de bloesemtocht langs de Linge en een rondje Texel. We bieden ook 
exclusieve tochten aan zoals het bezoek aan Ketel 1 en een mosseltocht naar Zeeland. 
De mogelijkheden zijn legio. We kunnen extra stops inlassen en het programma aan de 
wensen van uw groep aanpassen. 

Dagje Broekerveiling
Een van de populairste excursies is en blijft een dagje naar de  
Broekerveiling. Aan de hand van audiovisuele presentaties en  
maquettes krijgen we uitleg hoe het er in het verleden aan toeging 
op deze unieke doorvaartveiling. We zien het schitterende gebouw 
met de hallen die in rechtstreekse verbinding met het water staan. 
Hier werden de groenten binnengevaren en geveild. We gaan aan 
boord voor een mooie vaartocht door het Oosterdelgebied, het  
Rijk der Duizend eilanden en varen langs de akkertjes waar nog 
steeds groenten worden verbouwd. In het veilinggebouw nemen 
we plaats in de bankjes en gaan zelf bieden. Dat wordt spannend. 
Wie precies op het goede moment de klok stilzet, gaat naar huis 
met een zak piepers of een flinke bos prei. 
Zie ook: www.broekerveiling.nl
Wanneer? Januari tot en met december

Ontdek West-friesland met bus, boot en trein
We verkennen de drie West-Friese Parels Hoorn, Medem-
blik en Enkhuizen per boot en met de museumstoomtram. 
In het Zuiderzeemuseum verdiepen we ons in de regionale 
folklore, kunst en cultuur. 
De reis begint in Hoorn bij de museumstoomtram Hoorn- 
Medemblik. Met deze stoomtram reizen we naar  
Medemblik en bezoeken het koekmuseumpje. Daarna 
pakken we de boot in de Haven en varen naar Enkhuizen. Hier bezoeken we het Zuiderzee- 
museum. De Groengrijs bus brengt ons weer terug naar Amsterdam of Amersfoort. Met de  
Museumkaart heb je gratis toegang tot alles. 
Wanneer? Januari tot en met december

Rondleiding Ketel 1 in schiedam
De Groengrijs bus brengt u naar Schiedam voor een rondleiding bij de  
distilleerderij Nolet, de makers van onder andere Ketel 1 Jenever. Het  
belooft een fantastische middag te worden. De toegang en de tour zijn 
gratis. We worden verwelkomd met koffie/thee, krijgen een korte inlei-
ding en bezichtigen Molen De Nolet. Er wordt een film vertoond, daar-
na volgt een uitgebreide tour door het bedrijf. We nemen een kijkje in 
de stokerij, de bottelarij, het museum, het logistiek centrum en de oude  
directiekantoren. Ook de deur tot de fustenzolder staat open. Omdat er 
alcohol in het spel is, is de minimum leeftijd voor deze tocht 18 jaar. Een 

ding, er mag niet worden gefotografeerd.
Zie ook: www.ketel1.nl
Wanneer? Januari tot en met december 

Keukenhof
Altijd een succes en dankzij de tuinontwerpers toch ieder jaar 
anders. Zet al je zintuigen op scherp om de Hollandse lente hier 
optimaal te ervaren. Maar liefst 7 miljoen bollen staan er in volle 
bloei in het 32 ha grote park. Alleen al van de tulpen zijn er 800 
verschillende soorten te zien. In de paviljoens is de ene na de 
andere spectaculaire bloemenshow te bewonderen en de inspira-
tietuinen bieden een schat aan ideeën voor eigen tuin. 

Zie ook: www.keukenhof.nl
Wanneer? 24 maart tot en met 16 mei

Tulpfestival Amsterdam
Amsterdam staat in bloei en hoe! Meer dan een 800.000 tulpen 
zijn er in het najaar geplant. Het resultaat is een explosie van 
kleuren door de hele stad. Ga mee op de tulpenontdekkingstocht 
met de Groengrijs bus. Wij weten uit goede bron waar de mooi-
ste tulpen staan. Bewonder ze in parken, groenstroken, op straat 
in enorme bakken en in de historische entourage van de Hoftuin 

van de Hermitage, Museum Willet Holthuysen, Museum Van Loon, Hortus Botanicus en de tuin 
van het Rijksmuseum. We nemen je mee naar ‘geheime’ grachtentuinen vol tulpen die vanaf de 
straat niet te zien zijn. Dit wordt een excursie met bloeigarantie.
Zie ook: www.tulpfestival.com
Wanneer? 1 tot en met 30 april 
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lente in Artis
In Artis heerst in deze tijd van het jaar een ware geboortegolf.  
Iedere dag wordt er wel een nieuwe dierenbaby geboren. Het jaar 
begon goed, 21 januari werd er een gorilla geboren. De kleine 
groeit als kool. Artis is ook een schitterende tuin. Een groene oase 
in het hartje van Amsterdam. Naast al dat jonge spul slingeren 
zich door heel Artis spectaculaire linten met bloeiende lentebloe-
men. Die zijn zo mooi dat Artis kan wedijveren met de Keukenhof.  

Japanse tuin Clingendael
Een van de mooiste tuinen in ons land is de Japanse tuin 
van Landgoed Clingendael. Tijdens de paar weken dat 
de tuin open is, staan de rododendrons in volle bloei en 
vormt het ontluikende blad van de Japanse esdoorns 
een warme, rode gloed. Her en der in de tuin staan  
Japanse ornamenten zoals watervaten en karakteristie-
ke stenen lantaarns. Het paviljoen, de bruggetjes en het 
dikke mostapijt benadrukken de Japanse sfeer.

Het bezoek aan de Japanse tuin is goed te combineren met winkelen in Den Haag, bezoek aan 
Haags museum of uitwaaien op het Scheveningse strand
Zie ook: www.denhaag.nl/japansetuin
Wanneer? Mei

Op zoek naar de Zeeuwse mosselen
Omdat de Zeeuwse mosselen niet vanzelf naar ons toekomen, gaan 
we ze hoogst persoonlijk halen. We maken er een fijn dagje Zeeland 
van. We rijden eerst naar Zierikzee, dat pareltje van een monumenten-
stad aan de Oosterschelde. We wandelen door de gezellige binnenstad 
en pakken bij mooi weer een terras aan de haven. De mosselen ha-
len we bij het Mosselpakhuys aan de Nieuwe Haven. En als er genoeg  
belangstelling voor is, regelen we een rondleiding en wijnproeverij bij  
Wijnhoeve De Kleine Schorre met proeflokaal De Zeeuwse Zilte Zaligheden. 
 Zie ook: www.zierikzee-monumentenstad.nl en www.dekleineschorre.nl

en www.neeltjejansmosselen.nl
Wanneer? April tot en met oktober 

hollandse tulpen en tropische orchideeën 
Nooit geweten dat de meeste tulpen te vinden zijn in de Noord-
oostpolder? Reis met ons mee en zie het met eigen ogen. Vanaf 
half april tot begin mei zorgen de uitgestrekte tulpenvelden in het 
vlakke landschap voor een enorm kleurenspektakel. We volgen de 
80 kilometer lange tulpenroute en stoppen geregeld voor een foto-
moment. Onderweg maken we een stop bij De Orchideeënhoeve in 
Luttelgeest, de grootste orchideeëntuin ter wereld met duizenden 
wilde- en zeldzame orchideeën. Zodra je binnenstapt, waan je je in 
het tropische regenwoud compleet met koikarpers, mini-papegaai-
en en leguanen. In de vlindertuin fladderen juweeltjes van vlinders 
uit de hele wereld. 
Zie ook: www.orchideeenhoeve.nl en www.stepnop.nl/tulpenfestival/tulpenroute-2015
Wanneer? 15 april tot 18 mei

Bloesemtocht langs de linge
Er is geen betere manier om de Hollandse lente te ervaren 
dan tijdens een tocht langs de bloeiende boomgaarden 
van de Betuwe. We volgen de Linge, bezoeken onderweg 
het mooie stadje Buren en Landgoed Heerlijkheid Mariën-
waerdt met de bekende jams, chutneys en andere biolo-
gische delicatessen van het landgoed zelf.
Zie ook: www.burenstad.nl en www.marienwaerdt.nl
Wanneer? Eind april, half mei

lammetjestocht, rondje Texel
We doen een rondje Texel. Dat wordt kijken naar dartele lammetjes en baltsende kieviten. We 
bezoeken Maritiem- en Juttersmuseum in Oudeschild. 
En wie lekkere trek heeft, kan in Oudeschild ook terecht 
voor een verrukkelijk visje. We kijken vanaf de dijken bij 
de molen uit over het wad en de achterliggende weilan-
den. We maken zeker een stop bij de vuurtoren op het 
noordelijkste punt van Texel en zakken daarna af naar 
de Slufter, een van de mooiste natuurgebieden van ons 
land. We gaan uitwaaien aan het Texelse strand en drinken een Texels biertje of Juttertje in de 
strandtent. We brengen een bezoek aan Den Burg dat u op eigen gelegenheid gaat verkennen.  
Wanneer? April, mei
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sTEDENTRips EN ANTiEKMARKTEN 
Stedentrips met de Groengrijs bus zijn altijd een groot succes. Onze deskundige reislei-
ders leiden u zelf rond of we regelen een lokale gids voor een tocht naar de nieuwste 
hotspots. Wat dacht u van een tocht langs de historische hofjes in de Jordaan of een 
bezoek aan de Markthallen in Rotterdam. Een combinatie bustocht met een rondvaart 
door het historische centrum of langs de highlights van de hedendaagse architectuur, 
ook dat kunnen wij realiseren.

Kunst & Koopjes in Rotterdam
Rotterdam biedt ons een kleurrijk palet van kunst, cultuur 
en koopplezier. De onlangs geopende Markthal streelt 
onze zinnen met een keur van kruiden, kleren, kleurige 
snuisterijen en andere aantrekkelijke koopwaar.  
Voor de kunstliefhebbers onder ons is de oversteek naar 
Boijmans Van Beuningen gauw gemaakt. Dit indrukwek-
kende museum ligt naast de KunstHal. Hier genieten we 
van moderne kunst. Het Wereldmuseum is eveneens de 

moeite waard om nog maar te zwijgen van het Nieuwe Instituut en het Maritiem Museum. Het 
Rotterdamse museumkwartier ligt op loopafstand van de Willemsbrug. Dit architectonisch hoog-
standje verbindt de twee Maasoevers. 
Een rondvaarttocht die vlakbij de Willemsbrug start, maakt het mogelijk om de wereldstad  
Rotterdam te bewonderen vanaf het water. Hotel New York is een ideale aanlegplaats voor  
een Amerikaanse lunch, een Hollandse neut of een andere Rotterdamse lekkernij.
Wanneer? Januari tot en met december

stad en ommelanden van groningen
De stad Groningen biedt een historisch centrum waarvan de Mar-
tinitoren het imposante middelpunt is. Een stadswandeling leidt 
langs verschillende bouwstijlen en andere bijzondere locaties. 
Groningen heeft ook veel mooi bewaard gebleven borgen. Een 
paar ervan zijn ingericht als museum en toegankelijk voor publiek. 
Ze geven een kijkje in het leven van de jonkheren in de 18de-eeuw. 
De drie bekendste zijn de Fraeylemaborg in Slochteren, de Menke-
maborg in Uithuizen en de borg Verhildersum in Leens.
Iets heel anders is de Zeehondencrèche in Pieterburen waar zieke en 
verzwakte zeehonden opgevangen, verpleegd en verzorgd worden. 

Er zijn natuurlijk zeehonden te zien, in het bezoekerscentrum is een tentoonstelling en videopre-
sentatie rond de zeehond. Even verderop ligt de prachtige tuin Domies Toen met theeschenkerij. 

gooische asperges
Asperges vers van het land, dat is het lekkerste wat er is. Zelf proeven? Dat 
kan, want we rijden naar Land en Boschzigt, ’s Graveland. Daar kweken ze 
de lekkerste asperges biologisch. We gaan 22 mei, want dan is het open 
dag. En als het weer het toelaat, maken we een mooie wandeling onder 
leiding van een natuurgids door het park van een van de vele buitens van 
Natuurmonumenten.
 Zie ook: www.landenboschzigt.nl
Wanneer? 22 mei

safaripark De Beekse Bergen
Niet schrikken als er een nieuwsgierige giraffe via het dak-
luikje naar binnen kijkt, want dat gebeurt gegarandeerd als 
we met de bus door Safaripark de Beekse Bergen rijden. 
Zoals onze chauffeur het na een vorig bezoek omschreef 
‘We gingen door een wasstraat van giraffen die met grote 
lappen tong de bus van ‘aangereden’ vliegen en muggen 
ontdeden’. En niet uitstappen, want de jachtluipaarden  
lopen er los. Dat wordt een dagje wild spotten bij uitstek!
 Zie ook: www.safaripark.nl
Wanneer? Maart tot en met oktober
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maar ook in Museum Catharijneconvent, Museum Speelklok en het Aboriginal Museum. Utrecht 
koestert zijn kunst- en cultuurschatten en stelt deze op een boeiende manier ten toon. U kunt 
de stad per rondvaartboot verkennen, maar ook een stadswandeling door historisch Utrecht  
maken. Zelfs een mooi orgelconcertje in de DOM behoort tot de mogelijkheden, gekoppeld aan 
een Utrechtse lunch in Karel V. Een dagje Utrecht? Ja graag!
 Zie ook: www.utrecht.nl/kunst-cultuur
Wanneer? Januari tot en met december

Verrassend Amsterdam 
De mooiste stad van ons land ontbreekt natuurlijk niet in 
het Groengrijs bus programma 2016. Voor de liefhebber 
en andere geïnteresseerden is een keur van toonaange-
vende musea beschikbaar. Een scala aan historische ge-
bouwen, prachtige grachten, parels van de Jordaan en de 
nieuwste hotspots, lonken ons toe. Het IJ oversteken met 
de pont om in Amsterdam Noord de woonwijken van de 
Amsterdamse School te verkennen. 

In het kader van ‘kunst en koopjes’ combineren we het genieten van het Amsterdamse erfgoed 
met bezoek aan beroemde markten zoals de Albert Cuyp, de Dappermarkt en de Hallen in Am-
sterdam West. In overleg met u stellen we een aantrekkelijk Amsterdams programma samen dat 
u met volle teugen laat genieten van dit Mokums Paradijs.
Een tochtje langs de hofjes in de Jordaan, winkelen in de 9 straatjes, de beste adressen in de 
Amsterdamse Pijp, de gevelstenenroute of de IJ-hallen, de grootste vlooienmarkt in Europa het is 
maar een kleine greep uit het Amsterdamse aanbod van de Groengrijs bus.
Wanneer? Januari tot en met december

helemaal haarlem! 
Als Noord-Hollands centrum van kunst en cultuur, 
mag de stad Haarlem niet ontbreken in het Groen-
grijs programma 2016. Toonaangevende musea als 
het Frans Halsmuseum, Teylers Museum en de Hallen  
combineren hun historische collecties moeiteloos met 
de meest moderne, avantgardistische kunst uit de 
21ste-eeuw. Tijdens de stadswandeling (her)ontdekt 
u de schoonheid van de Grote Markt met de ‘grote’  

St. Bavo kerk en het historische stadhuis. Ga met de boot het Spaarne op om de karakteris-
tieke Haarlemse grachten te verkennen en via de Mooie Nel door te varen tot Spaarndam.  

U kunt ook met de historische stoomtrein op stap. Deze Museumspoorlijn van 26 km vervoert u 
dwars door de veenkoloniën tussen Veendam en Musselkanaal langs de Semslinie. Oost-Gronin-
gen is mooi, zeker vanuit deze fabuleuze trein.
In het dorpje Bourtange zijn de oorspronkelijke vestingwerken prachtig gereconstrueerd. Bour-
tange is weer helemaal teruggebracht naar de vestingstad die het ooit was: met ophaalbruggen, 
officiershuizen en kanonnen, terug naar het jaar 1742, maar dan met gezellige horeca en leer-
zame musea.
Wanneer? Januari tot en met december

Delft, de wereld van Vermeer en porselein
Delft is de stad van de prachtig bewaarde kerken, kloosters, hol-
landse Hofjes, authentieke grachtjes en mooie musea. Maar boven 
alles is Delft natuurlijk de stad van de 17de-eeuwse meester van het 
licht: Johannes Vermeer (1632-1675). Het Vermeer Centrum biedt 
een ontdekkingstocht naar zijn leven en zijn werk. De afdeling ‘de 
wereld van Vermeer’ laat het 17de-eeuwse Delft zien. Dwaal door 
het beroemde ‘Gezicht op Delft’ en ontmoet Vermeers omgeving. 
Ontdek de voedingsbodem van zijn talent: het bloeiende weten-
schappelijke en artistieke klimaat in Delft, zijn klanten, zijn gezin en zijn rijke schoonmoeder. In 
Vermeers wereld zijn afbeeldingen van al zijn schilderijen op ware grootte bijeen, een oeuvre van 
37 schilderijen waarmee Vermeer in volle glorie zichtbaar is. 
Naast een bezoek aan het Centrum zijn Vermeer en Delft ook wandelend te ontdekken. Lopend 
langs alle hoogtepunten in het leven van Vermeer, leert u de Meester en zijn 17de-eeuwse stad 
goed kennen. Het Vermeer Combiticket geeft toegang tot alle locaties. De gezellige brasserieën 
bieden volop koffie, taartjes, lunches en andere geneugten om de inwendige mens te versterken. 
Wilt u tot slot nog een authentiek Delfts blauw bordje mee naar huis nemen? Grijp uw kans!
Wanneer? Januari tot en met december

Dagje utrecht? Ja graag! 
Utrecht trekt al 2000 jaar kunstenaars aan, ambachtsmannen 
en -vrouwen, gelukszoekers, religieuzen, politici, filosofen,  
wetenschappers. Dapperen, waaghalzen en nieuwsgierigen 
vonden er een plek, lieten er iets achter en gaven daarmee 
Utrecht vorm. Het wat en het hoe verschilt van voorwerp tot 
voorwerp, en het zijn de verhalen achter de voorwerpen die 
Utrecht tot leven wekken. 
Meer dan 50.000 voorwerpen en hun verhalen vindt u terug in het Centraal Museum van Utrecht, 
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KuNsT EN CulTuuR 
Samen met de natuurexcursies zijn de kunst- en cultuuruitjes het meest favoriet als 
uitstapje met de Groengrijs bus. Voor de liefhebbers van kunst en cultuur bieden we 
een breed scala aan van tentoonstellingen, interessante musea en andere culturele  
bezienswaardigheden. Tijdens de busreis informeert de ‘Groengrijs reisleider’ u over 
het te bezoeken museum, de locatie, de kunst en de cultuur die worden tentoonge-
steld. In sommige regio’s combineren we bezoek aan verschillende culturele beziens-
waardigheden met een rondvaart of een (stads)wandeling. Ook is er een combinatie 
van tentoonstellingen mogelijk.

Het is natuurlijk mogelijk om met ons een excursie te organiseren met uw eigen groep. Naar uw favoriete  
museum, uw geliefde kunstenaar of naar de bezienswaardigheid van uw voorkeur. Al uw ideeën en wensen zijn 
van harte welkom. Neem contact met ons op!  

Barbara hepworth, sculpture for a Modern World 
Het Kröller-Müller Museum brengt de carrière van Barbara 
Hepworth (1903-1975) stap voor stap in beeld, van be-
ginnend kunstenaar in de jaren twintig tot de internatio-
naal bekende beeldhouwer die zij aan het eind van haar 
leven is. Sculpturen van hout, marmer en brons worden  
afgewisseld met schilderijen, tekeningen en film- en foto-
materiaal. De tentoonstelling laat zien hoe Hepworth uit 

aan de natuur ontleende vormen, soms figuratief en soms abstract toegepast, een onmiskenbaar 
eigen handschrift ontwikkelde en van grote betekenis is voor de moderne beeldhouwkunst. Een 
wandeling door de beeldentuin langs de rijke collectie bronzen beelden die het museum van 
Hepworth bezit, maakt de tentoonstelling compleet. Ook de vaste collectie van het Kröller-Müller 
Museum is een bezoek waard. 
Zie ook: www.krollermuller.nl
Wanneer? Nog tot en met 17 april 2016

pop up DWDD is terug 
Vanwege het grote succes in 2015, is er dit jaar weer het Pop 
up DWDD museum 2016. Dat opende zijn deuren op 29 januari 
2016 in het Allard Pierson Museum in Amsterdam.
In de huidige opstelling is gekozen voor tien gastconserva- 
toren. Deze gastconservatoren van DWDD gaan elk in een ander  
museum op zoek naar werk van verborgen meesters. Ieder  
museum krijgt één zaal in het Allard Pierson Museum in  

Dwalend door de Haarlemmerhout in de voetsporen van Nicolaas Beets ontwijkt u onaangename 
mensen en bewondert u het paleis van Lodewijk Napoleon. Terug in het pittoreske centrum laat u 
zich gastronomisch verwennen in de rijk geschakeerde ‘eet-straatjes’ van deze verrukkelijke stad. 
Helemaal Haarlem! 
Wanneer? Januari tot en met december

Dagtocht naar Antwerpen 
Zo dichtbij en toch goed voor het optimale vakantie- 
gevoel, dat ervaar je zodra je Antwerpen binnenrijdt. Er is 
zoveel te doen, dat we van te voren in goed overleg een 
programma met u samenstellen. Wordt het de exotische 
markt op zaterdag, een bezoek aan het Rubenshuis, win-
kelen in De Meir, lunchen met uitzicht op de Schelde of 
gaan we onder leiding van een plaatselijke gids het histo-
rische centrum verkennen?
 Zie ook: www.cityspotters.com/belgie/antwerpen
Wanneer? Januari tot en met december

Antiekmarkt Tongeren
Dat wordt heel vroeg uit de veren, we gaan naar de Antiekmarkt in  
Tongeren. Hoe eerder we er zijn, des te meer kans maak je op de antiek-
vondst van je leven. Er is keuze genoeg, er zijn maar liefst 350 standhou-
ders en 40 antiekzaken van de partij. Tot 13 uur kunnen we er terecht.  
Op de terugweg maken we nog een stop in Maastricht. 
 Zie ook: www.tongeren.be/toerisme/toerisme_tongeren/antiekmarkt
Wanneer? Mei, juni, juli



14 15

PROGRAMMA 2016PROGRAMMA 2016

naar Leeuwarden voor het verhaal van de 20ste-eeuw! Ontdek hoe 
gebeurtenissen in de wereld vormgevers en kunstenaars beïnvloeden. 
In de tentoonstelling vindt u vazen, klokken, beelden en tegeltableaus, 
maar ook serviezen en ander gebruiksgoed. Elk voorwerp vertelt zijn 
eigen verhaal. 
Een beeldje van een vrouwelijke piloot vertelt over de emancipatiegolf 
tijdens de ‘roaring twenties’. ‘Brigitte Bardot-kopjes’ voor de tiener-
kamer illustreren de toenemende welvaart in de jaren 60. De wereld is 
aan de buis gekluisterd als de Amerikanen in 1969 de eerste mens op 
de maan zetten. Robot-figuren en vazen in de vorm van raketten zijn 
typisch voor dit ruimtevaarttijdperk. In de jaren 70 worden gebruiks-

voorwerpen het onderwerp van kunst, zoals de pukkel (legertas) van Diet Wiegman. Historische 
foto’s en filmbeelden, meubels en schilderijen, zelfs een jukebox en een echte sixties caravan... De 
20ste-eeuw komt opnieuw tot leven in het Princessehof.
Zie ook: www.princessehof.nl
Wanneer? Tot en met 3 juli

het betere breien 
Het Fries Museum in Leeuwarden is erin geslaagd om het 
breien als uitdagende artistieke activiteit te presenteren. 
Deze originele tentoonstelling laat zien dat breien in de 
21ste-eeuw meer is dan een genoeglijke vrijetijdsbeste-
ding. Breien is hot, breien is kunst!
Wonderlijke stukken van (inter)nationele kunstenaars  zoals 
de wolven en huisjes van mensenhaar van de Deense  

Isabel Berglund, bevestigen dit. Maar ook de sweater pants van Stephen West en de gebreide 
fashion items van modeontwerper Bas Kosters, stralen elan en kunstzinnigheid uit. 
De tentoonstelling laat zien dat uw klassieke trui kan worden geüpgraded tot een kekke ‘swant’ 
2016. En die foeilelijke zelfgebreide onderbroekjes uit de jaren vijftig? Dat zijn de retro kunstwer-
ken van nu! 
Zie ook: www.friesmuseum.nl
Wanneer? Tot en met 28 augustus

Amsterdam. De vormgeving van de tentoonstelling is in handen van Opera uit Amsterdam.
De gastconservatoren voor het tweede pop-up museum van DWDD zijn de volgende mensen met 
stukken uit de volgende musea:
1. Wim T. Schippers  Universiteitsmuseum Groningen
2. Sander van de Pavert  Mauritshuis
3. Paul de Leeuw  Museum Boijmans Van Beuningen
4. Beatrice de Graaf  Nationaal Militair Museum
5. Daan Roosegaarde  Het Scheepvaartmuseum
6. Robbert Dijkgraaf  Teylers museum en Museum Boerhaave
7. Paulien Cornelisse  Museum Volkenkunde en het Tropenmuseum
8. Sywert van Lienden  Bonnefantenmuseum
9. Carice van Houten  Kröller-Müller Museum
Zie ook: www.allardpiersonmuseum.nl
Wanneer? 29 januari tot 22 mei
 

Tip! Het is ook mogelijk om met de Groengrijs bus de musea te bezoeken waarvan de kunstwerken zijn geleend.  
Er blijft genoeg bezienswaardigs over! 

Visioenen van Jheronimus  Bosch
Ontdek verrassend veel Jheronimus Bosch (1450-1516) 
in het Noordbrabants Museum in ’s Hertogenbosch. 
We koppelen het tentoonstellingsbezoek aan een inte-
ressante stadswandeling waar we het huis van Bosch 
bekijken, zijn atelier en het historische Zwanenbroe-
dershuis. We verkennen het stadscentrum en verorbe-
ren een authentieke Bosche bol. 
Vanaf 5 maart 2016 tot 30 oktober is er eveneens een rondvaart mogelijk langs de ‘highlights’ van 
historisch ’s Hertogenbosch. 
Zie ook: www.hnbm.nl
Wanneer? 13 februari tot 8 mei

De Twintigste eeuw
Kent u ze nog? De suikerspinkapsels van de jaren 60, de beelden van de eerste mens op de maan 
en de protestdemonstraties van de jaren 70? Lange tijd keken we uit naar het nieuwe millennium, 
maar nu verlangen we stiekem een beetje terug naar de 20ste-eeuw. Keramiekmuseum Princes-
sehof in Leeuwarden brengt de eeuw opnieuw tot leven. Met kunst en gebruiksvoorwerpen die 
de trends en ontwikkelingen van toen weerspiegelen. U ziet de hele eeuw langskomen. Kom 
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Museum de fundatie Zwolle  
Museum de Fundatie bezit en beheert een omvangrijke collec-
tie beeldende kunst die door voormalig Boijmans directeur Dirk 
Hannema bijeen werd gebracht en later belangrijke aanvullingen 
kende met onder meer de kunstcollectie van de Provincie Over-
ijssel. In de vaste collectie bevinden zich o.a. Vincent van Gogh, 
Jacob Israël de Haan, Lucebert, Paul Citroen en Carel Willink.  

De vaste collectie en tentoonstellingen zijn te zien op twee schitterende locaties: Kasteel het  
Nijenhuis bij Heino en het Paleis aan de Blijmarkt in Zwolle. 
Zie ook: www.defundatie.nl
Wanneer? Januari tot en met december

Museon Den haag
Het Museon is een populairwetenschappelijk 
museum in Den Haag met collecties op het 
gebied van geologie, biologie, geschiedenis, 
archeologie, natuurkunde, techniek en volken-
kunde. Begonnen in 1904 als ‘Onderwijs film-
museum’, biedt het Museon vandaag de dag 
nog steeds aantrekkelijke, informatieve ten-

toonstellingen. Als u bent geïnteresseerd in de oorsprong en de ontwikkeling van mens en dier 
dan kunt u in het Museon uw hart ophalen en uw geheugen opfrissen. Het aap, noot, mies ver-
haal van toen is vervangen door eigentijdse films en 3D beelden. Zij vertellen de talrijke verhalen 
die ons veel leren over de groei en bloei van mensen, dieren en de natuur.
Zie ook: www.museon.nl
Wanneer? Januari tot december

Tip! Deze tentoonstellingen zijn goed te combineren met een bezoek aan het Mauritshuis in Den Haag, 
www.mauritshuis.nl 

MORE gorssel
MORE is het grootste museum voor Nederlands Modern 
Realisme. Hier is de collectie van Hans Melchers onderge-
bracht. Deze verzameling bevat werk van toonaangevende 
Nederlandse modern realistische kunstenaars van de af-
gelopen 100 jaar. MORE heeft topwerken van modern 
realistische aartsvaders (-en moeders) Carel Willink, Jan 
Mankes, Pyke Koch, Dick Ket, Raoul Hynckes, Wim Schuh-

Al gezien in groningen?  
Het Groninger Museum is zowel buiten als binnen een 
parel van postmodernisme die sinds 1994 een keur van 
postmoderne kunst en cultuur tentoonstelt. Ontworpen 
en gebouwd door de Europese architecten Mendini en 
Coop Himmelb(l)au, exposeert het museum in zijn vaste 
collectie internationale kunstenaars als Michele de Lucchi, 
Philippe Starck en het werk van het kunstenaarscollectief 
‘De Ploeg’. Maar ook de unieke combinatie van Noordelijk expressionisme en Oosterse keramiek 
is hier te vinden. Naast de vaste tentoonstellingen is er een breed scala aan thematentoonstellin-
gen zoals David Bowie is (nog tot 10 april) en Joris Laarman Lab (nog tot 10 april). Ook specifieke 
postmoderne kunstenaars als Evert Werkman, krijgen speciale aandacht. 
Zie ook: www.groningermuseum.nl 
Wanneer? Januari tot en met december

singer Museum laren  
In 2016 viert Singer Laren haar 60-jarig bestaan. Als start 
van dit bijzondere jaar presenteert Singer tot en met  
10 april 2016 de tentoonstelling Kirchner. Paradijs in de 
bergen. Ernst Ludwig Kirchner (Aschaffenburg 1880 – 
Davos 1938) behoort tot de belangrijkste kunstenaars uit 
de eerste helft van de twintigste eeuw. Hij is één van de 
oprichters van de Duitse expressionistische kunstenaars-
beweging Die Brücke. Na een zenuwinzinking aan het begin van de Eerste Wereldoorlog verhuist 
hij naar het Zwitserse alpendorp Frauenkirch (Davos). In het isolement van de bergen creëert hij 
zijn eigen paradijs en legt dat vast in woord en beeld. Een overzicht van Kirchners werk uit de 
ruim twintig jaar die hij in Zwitserland woonde, is van 9 december 2015 t/m 10 april 2016 te zien 
in Singer Laren. De tentoonstelling is gemaakt in samenwerking met het Kirchner Museum Davos. 
Naast Kirchner exposeert Singer Laren kunstwerken van Rodin, Ensor en Magritte. 
Onder de titel ‘Erfgooiers’ exposeert Koos Breukel een intrigerende reeks fotoportretten. Er zijn 
ook schilderijen van opvallende erfgooiers. Dit zijn Gooise boeren en veehouders die collectief 
gebruiksrechten hadden op gemeenschappelijke gronden: weilanden of ‘meenten’, heiden, bos-
sen, venen, moerassen en jachtvelden. Die rechten overerfden van vader op zoon. Vandaar erf-
gooiers. Er zijn talloze portretten van deze oorspronkelijke boeren geschilderd door kunstenaars 
die omstreeks 1900 in het Gooi woonden en die opgenomen zijn in de vaste collectie van Singer 
Laren.
Zie ook: www.singerlaren.nl
Wanneer? Januari tot en december
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TuiNEVENEMENTEN, OpEN TuiNEN EN  
KWEKERiJEN
Ook voor tuinclubs en volkstuinverenigingen staan wij klaar. Reizen met de Groengrijs 
bus is gezellig en comfortabel. We rijden naar de beste tuinbeurzen, stellen een route 
samen langs open tuinen, privétuinen en bijzondere kwekerijen. Planten kopen? Vooral 
doen! Er is genoeg plek in de bagageruimte van onze bussen. Voor tuinclubs en –ver-
enigingen kunnen wij een uniek programma samenstellen en komt u dankzij onze vele 
contacten in tuinen die voor anderen gesloten blijven. Dit is nog maar een kleine greep 
uit de vele mogelijkheden. 

groninger bollenroute 
De route voert langs vier schitterende tuinen, ieder met een 
heel eigen stijl. De landschappelijke tuin ‘The Stonefarm’ 
heeft een appelhof. Tuinfleur is een tuin die verdeeld is in tien 
tuinkamers. De ‘Wubsbos’ is een verrassende tuin middenin 
Winschoten met opvallende hoogteverschillen en in de ‘City 
Channel Garden’ zijn zeker 1000 bollen de grond in gegaan. 
Zie ook: www.westerwoldsetuinen.nl en www.tuinfleur.nl  

en www.city-channel-garden.tuinpagina.net en www.wubsbos.nl
Wanneer? 10, 17 en 24 april

plantendagen
Arboretum Kalmthout 

Tuinliefhebbers kijken verlangend uit 
naar de Plantendagen in Arboretum 
Kalmthout vlak over de grens. Hier ko-
men de allerbeste kwekers van de lage 
landen bij elkaar. En dat is handig, hier 
vind je vrijwel alle planten op een plek 
en dat scheelt een kilometerslange 

tocht langs kwekerijen. Tijdens de plantendagen zijn er vanaf 11.00 tot 16.00 uur ieder uur rond-
leidingen door het arboretum, een van de oudste bomen- en plantentuinen van Vlaanderen. 
Zie ook: www.arboretumkalmthout.be 
Wanneer? Plantendag voorjaar, zondag 17 april. Plantendag najaar, zondag 2 oktober

macher en Charley Toorop. De collectie bevat ook naoorlogs realistisch werk en wordt nog altijd 
uitgebreid met nieuwe verwervingen. Invloedrijke kunstenaars zoals Jan Beutener, Co Westerik 
en Barend Blankert zijn vertegenwoordigd evenals gezichtsbepalers uit de hedendaagse figura-
tieve kunst onder wie Philip Akkerman, Erwin Olaf en Annemarie Busschers. Op de website van 
het museum vindt u de actuele tentoonstellingsinformatie en een overzicht van de belangrijkste 
kunstwerken waaronder die van Willink.
Zie ook: www.museummore.nl
Wanneer? Januari tot en met december

het Kunstfort
Een historisch fort dat is omgedoopt tot Kunstfort, dat is 
Kunstfort bij Vijfhuizen. 
Fort bij Vijfhuizen is in 1897 ontworpen en is één 
van de eerste gebouwen in Nederland dat van beton  
gebouwd is. Het gebruik van beton werd nodig voor 
verdedigingswerken na de uitvinding van de ‘brisant- 
granaat’, die zo’n vernietigende kracht had dat metsel-
werk niet langer bestand was. De taak van dit fort was om de Ringvaart en dijk van de Haar-
lemmermeerpolder te verdedigen. Na de restauratie is deze locatie een centrum voor actuele 
kunst en cultuur geworden. Als je een wandeling over het terrein maakt, kan je kunstenaars aan 
het werk zien. Ook kun je er een expositie bezoeken of een workshop volgen. Restaurant ’t Fort 
serveert een lekkere lunch, diner of kopje koffie op het terras.
Zie ook: www.kunstfort.nl
Wanneer? Januari tot december

Mediapark hilversum
U zoekt een programma op het Media Park? Hilversum 
Events heeft het... Verbaas u over de magische mediawe-
reld, kruip in de huid van een Bekende Nederlander, neem 
een kijkje achter de schermen, leer zelf presenteren, acte-
ren en ontdek de beeldtrucs die met chromakey worden 
gemaakt. It’s showbizz time…!
Voor 10 tot 10.000 bezoekers. Hilversum Events maakt een 
arrangement dat perfect aansluit bij uw wensen. In combinatie met een bezoek aan de Media 
Experience of een carrousel van verschillende activiteiten. Kom naar het Media Park en ervaar!
Zie ook: www.mediapark.nl 
Wanneer? Januari tot en met december
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Westerwolde rijgt, tuinen en kunst
Groningen is een provincie met een hoge ‘tuindichtheid’. Het 
evenement ‘Westerwolde rijgt’ telt maar liefst 20 tuinen en 
bijzondere locaties voor kunst en cultuur. De tuinen zijn stuk 
voor stuk uniek door de verscheidenheid in aanleg, sfeer en 
grootte. Het varieert van strakke tot romantische tuinen, van 
klein en intiem tot complete park- en landschapstuinen. Het 
zijn tuinen met het accent op kunst of juist op kunstig tuinie-

ren en plantencollecties. Keramiek, schilder- en glaskunst, muziek, dans- en dichtkunst, dit wordt 
een boeiende, leuke dag. In samenwerking met de organisatie kan er een speciaal arrangement 
voor Groengrijs worden geregeld, waarbij rekening gehouden wordt met uw wensen. 
Zie ook: http://westerwolde.groningen.nl/zien-doen-beleven
Wanneer? 17 tot en met 26 juni

Dakdagen paleis het loo 
Op de woensdagen, zaterda-
gen en zondagen in de zomer-
vakantie organiseert Paleis Het 
Loo speciale rondleidingen naar 
het paleisdak, voor een weids 
uitzicht over de omgeving.

Tijdens de zomervakantie van 8 juli t/m 23 augustus 2015 wordt het dak van Paleis Het Loo open-
gesteld voor publiek. Onder begeleiding van gidsen worden de hoge trappen over de zolders van 
het paleis beklommen tot op het dak, waarvandaan bezoekers genieten van een weids uitzicht 
over de prachtig aangelegde paleistuinen en de voorterreinen van Het Loo: een gebied van zes 
hectare, omsloten door het bosrijke paleispark. De gidsen geven toelichting op de historie van het 
paleis en de tuinen.
Op de site kunt u per dag zien of de dakrondleidingen worden aangeboden.
Zie ook: www.paleishetloo.nl
Wanneer? 8 juli tot en met 23 augustus

Tuindagen Beervelde
Wilt u graag naar Beervelde, maar ziet u op tegen het eind 
rijden. Ga mee met de Groengrijs bus. Dit wordt een dag-
tocht met allure, want we rijden naar het grafelijke kasteel-
domein Het Park van Beervelde (tussen Antwerpen en Gent). 
Tel daarbij de 220 exposanten met exclusieve planten- en za-
dencollecties, tuinmeubelen, antiek, accessoires voor binnen 
en buiten en delicatessen in de sfeervolle entourage van het 
park en je weet meteen waarom dit jaarlijkse evenement rond de 20.000 bezoekers trekt. Het is 
er ook voortreffelijk lunchen en tea’en. En geheel in de sfeer van het kasteeldomein staat ook de 
champagne koud. ‘La Vie en Rose’ is het thema van dit jaar. En dat betekent dat rozen en de kleur 
roze extra aandacht krijgen.
Zie ook: www.parkvanbeervelde.be
Wanneer? 6, 7 en 8 mei

limburgse tuinen en kwekerijen
We zakken deze dag af naar het zuiden voor een bezoek aan 
kwekerij Bastin waar rozemarijn, oregano en tijm je tegemoet 
geuren. Neem plaats op het terras en ervaar de mediterrane 
sfeer. Dit is een unieke kwekerij met een enorme plantencol-
lectie. Vlakbij is Kwekerij Het Hostaveldje voor de hostafans. 
Een tuin die we u per se willen laten zien is De Heerenhof 
in Maastricht op de grens van Nederland en België waar we 
hartelijk ontvangen zullen worden door de twee gastheren. In goed overleg kunnen we er nog 
een of meer tuinen aan toevoegen of een extra kwekerij. 
Zie ook: www.heerenhof.nl en www.bastin.nl en www.hostaveldje.nl
Wanneer? Mei, juni en juli

internationale Kwekerijdagen Bingerden
Het draait om de planten tijdens de Internationale Kweke-
rijdagen Bingerden. Dit is de plaats waar topkwekers, plan-
tenexperts en plantenliefhebbers uit binnen- en buitenland 
elkaar ontmoeten. Nog op zoek naar bijzondere aanwinsten 
voor de tuin? De kans dat je ze hier vindt is groot. Daarnaast 
zijn er lezingen door bekende tuinexperts uit binnen- en bui-
tenland en kan er heerlijk geluncht worden. 
Zie ook: www.bingerden.com
Wanneer? 17, 18 en 19 juni
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Op safari in het lauwersmeer
We gaan een van de mooiste, meest uitgestrekte natuurge-
bieden van ons land verkennen, het Lauwersmeer. Vogels 
en vlinders kijken, speuren naar orchideeën in het bloem-
rijk grasland, wandelen over grote vlakten en op zoek gaan 
naar de wielewalen die in het bos hun bekende liedje zingen. 
Hier zie je zeearenden, visarenden en kiekendieven en niet te 
vergeten tienduizenden ganzen, van grauwe gans tot brand-

gans en sneeuwgans. We gaan met de bus het hele gebied rond. We stoppen bij alle bekende  
vogelkijkpunten zoals het Jaap Deensgat en Ezumakeeg met kans op een porseleinhoen of  
zwarte ruiter. Wie dat wil, legt delen te voet af. De Groengrijs bus pikt u een eind verderop weer 
op. Een mooie wandeling is de wandeling naar de uitkijktoren Achter de Zwarten. Uw beloning 
is een prachtig uitzicht over een groot deel van het gebied. 
Zie ook: www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/lauwersmeer en www.vogelkijkhut.nl
Wanneer? Januari tot en met december

Vogelkijktocht Texel
Texel is het vogeleiland bij uitstek. We doen een rondje Texel en maken 
stops bij de bekende vogelkijkpunten. We passen de route aan het getijde 
en de meest recente vogelwaarnemingen aan. We bezoeken de Mokbaai, 
we gaan naar het observatiepunt bij De Geul om de lepelaars te spotten. 
We maken een korte rondwandeling met uitzicht op de Schorren. Aan 
de andere kant van de dijk lopen we weer terug langs Utopia, het stukje 
nieuw aangelegde natuur. De grindstrandjes en het ondiepe water blijken 
zeer in trek bij de grote sterns, de kluten en allerlei steltlopers. De Slufter 
slaan we vanzelfsprekend niet over.

Wanneer? Januari tot en met december

De nieuwe wildernis ‘live’ 
De nieuwe wildernis’ is een schitterende natuurfilm die op-
genomen is in de Oostvaardersplassen. Vandaag gaan we dit 
gebied live zien. We gaan met de bus de uitkijkpunten langs 
en nemen onze eigen natuurgids mee. Edelherten gaan we 
gegarandeerd zien, net als vossen en de paarden die in kud-
des door het gebied trekken. Het barst hier van de vogels, 
van de grauwe ganzen tot de zeearenden die ieder jaar in het 

gebied broeden. Wie dat wil, kan de benen even strekken tijdens een korte wandeling. De bus 

NATuuRTOChTEN 
De Groengrijs bus is er ook voor de natuurliefhebbers. Wilt u een eind wandelen door 
het bos, de duinen of de polder? Wij zetten u af waar u wilt en wachten u bijvoorbeeld 
5 kilometer verderop weer op. Met de Groengrijs bus komt u op plekken die met het 
openbaar vervoer onbereikbaar zijn. Een vogelkijktocht is goed te regelen. Wij brengen 
u daar waar die ene zeldzame vogel te zien is. Kom zelf met een compleet plan of stel in 
nauwe samenwerking met het team van de Groengrijs bus een dagprogramma samen. 
Daarin hebben we al goede ervaringen met de KNNV Amsterdam.

Naar de aalscholverkolonie in het Naardermeer 
De touringcar van Groengrijs brengt ons naar Gasterij Stad-
zigt, Naarden. Daar ligt de fluisterboot klaar voor een tocht 
over de uitgestrekte plassen van het Naardermeer richting 
aalscholverkolonie. De gids van Natuurmonument vertelt 
over het ontstaan van het gebied, de planten, de vogels en 
natuurlijk over de aalscholvers. We kunnen zo dichtbij ko-
men dat we de aalscholverjongen in het nest zien scharrelen. 
Neem een verrekijker mee, want tijdens de tocht komen we heel veel vogels tegen. Fuut, lepelaar, 
zilverreiger, blauwe reiger, havik en boomvalk, ze wonen er allemaal. En misschien scoren we een 
ijsvogel of betrappen we de roerdomp die tussen het riet een paaltje imiteert om niet op te vallen. 
Zie ook: www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/naardermeer/varen en  
www.vestingmuseum.nl
Wanneer? 16 april tot 21 juli

Tip! Deze tocht kan uitgebreid worden met een bezoek aan het vestingmuseum.

Varen in de Weerribben 
De Groengrijs bus rijdt u naar Buitencentrum Weerribben 
in Ossenzijl. Daar gaat u aan boord van de overdekte rond-
vaartboot voor een tocht door Nationaal Park Weerribben-
Wieden, het grootste laagveen moeras van West-Europa. 
De boswachter vertelt over het gebied, de vogels, de libellen 
en de otterpaartjes die zo’n ‘sneaky’ leven leiden, dat we ze 
waarschijnlijk niet zullen zien. En als we er toch zijn bezoeken 
we de permanente tentoonstelling in het buitencentrum.
Zie ook: www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/weerribben en www.weerribbenrondvaarten.nl
Wanneer? April tot en met oktober
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zet u af, een paar kilometer verder pikken wij u weer op. We pauzeren in natuurbelevingscentrum 
‘De Oostvaarders’. Vanuit dit gebouw met lift heb je een spectaculair uitzicht. Pal aan de overkant 
woonde vorig jaar een hele vossenfamilie. Met een beetje mazzel is de boswachter aanwezig om 
uitleg te geven en aan te wijzen waar de zeearenden broeden. 
Zie ook: www.stadennatuur.nl/bezoek/de-oostvaarders
Wanneer? Januari tot en met december

Varen in de Biesbosch 
Het Biesbosch Museum biedt meer dan alleen een museum-
bezoek. U kunt ook kiezen voor een dynamische interactie 
met de natuurlijke omgeving van het museum, het domein 
van bevers en zeearenden.
De ‘Whisper’ en ‘La Silence’ zijn elektrisch aangedreven  
boten met maximaal 50 zitplaatsen. Door de geringe diep-
gang kunnen de boten onder meer door de sloot van  
Beneden Petrus, een kreek waar andere rondvaartboten niet kunnen komen. Het grote voordeel 
is dat de boten geruisloos door het water varen, waardoor u naast een prachtig uitzicht ook de 
geluiden van De Biesbosch ervaart. Beide boten varen op milieuvriendelijke groene stroom. Zij  
zijn het gehele jaar in de vaart mits de winterse weersomstandigheden het toelaten. 
Zie ook: www.biesboschmuseumeiland.nl
Wanneer? Januari tot en met december

Colofon: 
Fotografie:  Anton Groeneschey, Eric Junge, Thea Seinen, Henk Zoet e.a. 
Tekst:  Thea Seinen en Anitra van der Voort.
Eindredactie:  Thea Seinen en Pauline Wesselink
Vormgeving:  Martin Schenderling - www.martinschenderling.nl

De Vereniging Groengrijs is gevestigd in Amsterdam Zuid. De Groengrijs bus staat in dienst van 
sociaal-maatschappelijke organisaties in het bijzonder zorgcentra, gehandicaptenorganisaties, 
buurtverenigingen en natuur- en milieuorganisaties met het doel sociale cohesie en milieube-
wustzijn te vergroten.

Contact
Vereniging Groengrijs
Postadres:  Stichtstraat 17 - 1079 RB  Amsterdam
Mobiel:  06-22620956
E-mail:  stichtingzuideramstel@gmail.com
 www.groengrijs.com

Disclaimer
Vereniging Groengrijs besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van dit programma-
boekje. De informatie wordt zo actueel mogelijk bijgehouden. Toch kan het voorkomen dat de 
weergegeven informatie niet (meer) geheel juist is.
Aan de informatie in dit programmaboekje kunnen geen rechten worden ontleend. Het is niet 
toegestaan verstrekte informatie, producten of diensten zonder toestemming van Vereniging 
Groengrijs en belanghebbenden op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of open-
baar te maken.
Vereniging Groengrijs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, 
van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met het gebruik van dit pro-
grammaboekje en/of met de onmogelijkheid om dit programmaboekje te kunnen raadplegen.

Vereniging Groengrijs

Amsterdam, februari 2016
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fotocredits:

Artis Ronald van Weeren
Beeld en Geluid Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum
Biesbosch Nationaalpark De Biesbosch
Bollenroute Groningen Kanaalstreek
De Heerenhof - Delfts bord Frantz Hemeleers
DWDD Pop-up Allard Pierson Museum
Fort Nieuwersluis ifthenisnow.eu
Groningen Toerisme Groningen
Groninger Museum Michelle Wever
Haarlem Hans Guldemond
Het Fries museum Ruben van Vliet
Japanse tuin Clingendael Gerard Stolk
Het Loo Wouter Hagens
Jheronimus Bosch, Tuin der Lusten  Museo Nacional del Prado in Madrid
Keramiekmuseum  Princessehof
Kröller-Müller Museum Marjon Gemmeke 
Lauwersmeer   Staatsbosbeheer
Markthal Rotterdam Ossip van Duivenbode
Museon Gemeente Den Haag 
Museum De Fundatie 
Museum MORE Luuk Kramer
Naardermeer    Natuurmonumenten
Oude Gracht, Utrecht Martin Simonis
Rubenshuis Visit Antwerp
Singer Museum Ria van Everdingen
Tulpenfestival Noordoostpolder Hans Braxmeier
Zierikzee VVV Zierikzee
Zuiderzeemuseum Frank Bedijs

De Vereniging groengrijs wordt ondersteund door:

In mei verschijnt deel 2 van het excursieprogramma van de Groengrijs bus met de de populairste en meest  
recente uitstapjes voor de zomermaanden, de mooiste herfsttochten, de beste kerstmarkten, de nieuwste  
exposities en extra stedentrips. Geïnteresseerd? Vraag deel 2 direct aan.
Contact: Vereniging Groengrijs, stichtingzuideramstel@gmail.com - 06-22620956, www.groengrijs.com

De Groengrijs bus rijdt op GTL fuel 
van Shell. Deze synthetische diesel 
wordt gewonnen uit aardgas en 
produceert tot 34% minder uitstoot 
van fijnstof en tot 19% minder stik-
stof. De uitstoot van kooldioxide is 
tot 20% minder. 

Samen met Shell, de gemeente 
Amsterdam en Volvo vormt de 
Vereniging Groengrijs een samen-
werkingsverband met het doel 
uiterlijk 2018 een hybride touringcar 
te realiseren. 
De Vereniging Groengrijs is nog op 
zoek naar twee andere partners om 
het consortium compleet te maken.

Vereniging Groengrijs werkt samen 
met Leef3.nu en Vier Het Leven.
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