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U kent BABA reizen waarschijnlijk al als aanbieder van ver-
voer per luxe touringcar voor schoolreisjes, bedrijfs- en vere-
nigingsuitstapjes. Misschien bent u ook al eens mee geweest 
op een door BABA georganiseerde reis naar een hele of hal-
ve marathon of hebt u al eens met ons een stedenreis ge-
maakt naar Berlijn. Dan weet u ongetwijfeld dat BABA eigen-
lijk een uit de hand gelopen hobby is en dat we een grote 
passie hebben voor het werk dat we doen.  
Op onze Berlijn-reizen hebben we gemerkt dat veel mensen 
het erg waarderen als een reis wat meer om het lijf heeft dan 
alleen plezier maken en ontspanning. Hoewel dat laatste ze-
ker niet moet ontbreken stellen veel deelnemers aan onze 
reizen het op prijs als er ook iets interessants te beleven valt. 
Zo voegt een rondleiding met een lokale gids bijvoorbeeld 
veel toe aan een bezoek aan een stad. Je wordt opmerkzaam 
gemaakt op zaken waar je anders aan voorbij gelopen zou 
zijn en ziet dus meer dan de argeloze toerist.  
Omdat wij zelf ook een brede interesse hebben zijn zulke rei-
zen voor ons ook heel leuk om te doen.  
Begin 2009 hebben we besloten om ons eigen reisaanbod 
meer te gaan richten op mensen die in bepaalde thema`s ge-
interesseerd zijn. Op deze “themareizen” is behalve voor ont-
spanning ook de nodige tijd ingeruimd voor voorlichting, lezin-
gen en rondleidingen.   
De eerste van onze “themareizen” is onze “jubileum- 
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reis” (BABA bestaat 25 jaar!) die ons in mei 2010 naar Dres-
den en het grensgebied van Duitsland en Polen zal voeren. 
Het thema van deze reis is “sociale, economische en politieke 
ontwikkelingen in het Oder-Neiße-gebied”. Het boek 
“Gespleten Land” van Annemieke Hendriks zal als leidraad 
dienen voor deze reis. U krijgt het gratis bij boeking, zodat u 
zich van tevoren kunt inlezen in het onderwerp. Annemieke is 
freelance journaliste en woont en werkt al 20 jaar in Berlijn en 
heeft over het gebied langs de Oder en de Neiße meerdere 
boeken geschreven. Zij zal de reis ook begeleiden en enkele 
lezingen geven op locatie.   
Deze reis wordt georganiseerd i.s.m. Studium Generale (SG)
van de Universiteit Twente en wordt ook aangeboden aan 
studenten European Studies. Er zal ook begeleidend perso-
neel van de U.T. meegaan die onderweg hun licht zullen laten 
schijnen over het thema. Met name “industrieel erfgoed” en 
“economische gevolgen van een krimpende bevolking” zullen 
de revue passeren. Professor Gert-Jan Hospers, van huis uit 
geograaf, en Ir. Peter Timmerman, als techniekfilosoof ver-
bonden aan SG, gaan beiden mee op deze reis en hebben de 
nodige kennis in huis over deze onderwerpen.  
Op de pagina 2 van dit bulletin kunt u meer lezen over onze 
reizen met kunsthistorische thema`s die begeleid worden 
door een kunsthistoricus. Voor uitgebreide informatie en aan-
melding verwijzen wij u graag naar onze website. 

BABA breidt reisaanbod uit 
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Nieuw: reizen met kunsthistorische begeleiding 
Nieuw in het aanbod van BABA-reizen zijn de reizen die 
begeleid worden door een kunsthistoricus.  
 
Deze reizen worden aangeboden i.s.m. “Palet het Tuindorp” 
en “Stichting Johan Barthold Jongkind”. De eerste reis die uit 
deze samenwerking is voortgekomen heeft plaatsgevonden 
op 20 december 2009 en ging naar het Valkhof te Nijmegen, 
waar we de tentoonstelling “De wereld van Katherina” hebben 
bezocht. Ter voorbereiding op ons bezoek aan Nijmegen 
heeft kunsthistoricus Harry de Roy op 14 december een le-
zing gegeven over het getijdenboek van Katherina van Kleef. 
Er zitten meer reizen in het vat die een zelfde opzet hebben. 

Zo zullen we samen met Harry op 6 en op 13 juni 2010 dag-
excursies naar Münster maken, zit er een reis naar Worpswe-
de aan te komen rond 30 april en gaan we van 27 september 
tot en met 2 oktober naar de schitterende Oostzeekust en het 
eiland Rügen. Ondertitel van deze laatste reis is: “Op het 
spoor van de Duitse Romantiek en baksteengothiek”. Beide 
thema`s komen uitgebreid aan bod: we bezoeken plaatsen 
die door de schilders, Carl Gustav Carus en Caspar David 
Friedrich (beiden belangrijke vertegenwoordigers van de Duit-
se Romantiek) op het doek zijn vereeuwigd en we zien in o.a. 
Greifswald en Stralsund schitterende architectonische hoog-
tepunten uit de baksteengotiek.   

Wegens groot succes ook in 2010 weer in ons programma: 
 

-  EGMOND 1/2 MARATHON 
   10 januari 2010, retourtje € 19,-  
 

 
 

-  Wintersport Tsjechië 
     20 t/m 26 februari 2010, voor ouders met kinderen,  
     reis + hotel € 345,- , kinderen t/m 12 jaar € 320,- 

Te verwachten: 
We hebben nog een aantal 
leuke ideeën voor nieuwe rei-
zen in ons hoofd. Ze staan 
nog niet op de website, maar 
wat dacht u van een bezoek 
aan Essen, Culturele hoofd-
stad 2010 

“RUHR.2010”         of: 
 
“Industrieel erfgoed”  van Manchester en Liverpool 

foto`s: photoeverywhere.co.uk 


