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BABA BULLETIN 

VROEG BOEKEN LEVERT VOORDEEL OP!!! 
 

Een schoolreisje is voor veel leerlingen een van de hoogte-
punten van het jaar. De prijzen van vervoer en attracties stij-
gen echter van jaar tot jaar. U kunt echter veel geld besparen 
door een bus te huren bij BABA en het bezoek aan een at-
tractiepark op tijd te boeken. Veel parken kennen een aan-

trekkelijke “vroegboekkorting”. 
Familiepark “Julianatoren” in Apeldoorn gaf in 2013 bijvoor-
beeld € 3,- p.p. korting als u in november of december 2012 
boekte. In januari of februari 2013 kreeg u € 2,- p.p. korting 
en in maart nog € 1,- p.p.. Ook voor 2014 hebben ze onge-
twijfeld weer mooie aanbiedingen. De BABA-bus brengt u er 
heen voor slechts € 475,- 
Dat is dus € 9,50 per persoon als u de bus helemaal vult. 
Als u contact met ons opneemt kunnen wij u er meer over 
vertellen.  

Bel: 053-4345652 of vul een aanvraagformulier in op 
onze website: www.baba.nl. 

 

BABA-reizen is in 1984 opgericht. In het begin legden 
we ons vooral toe op verre reizen naar India/Nepal.  
U begrijpt dus dat voor ons elke bestemming be-

spreekbaar is. Een werk-
week naar Engeland? Of 
toch liever naar Polen? 
Een schoolreisje naar “Het 
land van Jan Klaassen”? 
Of toch liever naar “`t 
Strubbert” in Laren?  
Wij kunnen u overal naar 
toe brengen.  

Op onze website staan een aantal schoolreisbestem-
mingen genoemd, maar als uw voorkeur er niet bij 
staat is dat geen enkel probleem: neem contact met 
ons op en wij sturen u een op maat gesneden offerte. 

Door Dick Vos 

BABA-reizen bestaat in 2014 dertig jaar! Dat jubileum gaan we vieren, maar voordat 2013 voorbij is dient 
zich al een ander jubileum aan: de samenwerking met “Palet het Tuindorp” loopt dan al 5 jaar. 
 
In 2008 viel mijn oog op een aanbieding in Tubantia. De streekkrant had als lezersaanbieding een kunstreis die 
werd aangeboden in samenwerking met “Palet het Tuindorp”. Omdat de reis per touringcar werd gemaakt leek 
het mij een goed idee om mijn diensten aan de organisatie aan te bieden. Zo kwam ik in contact met Drs. Harry 
de Roij, kunsthistoricus en begeleider/organisator van kunstreizen. We maakten een afspraak en Harry kwam bij 
me langs om kennis te maken en baba`s rijdend materieel te bewonderen.  
Tijdens dit eerste gesprek bleken we veel gemeenschappelijk te hebben. We zijn bijna even oud en we bleken 
allebei in de jaren 70 van de vorige eeuw lange reizen naar India te hebben gemaakt. Er was dan ook direct een 
“klik” en Harry besloot de kwaliteiten van BABA als touringcarbedrijf in de praktijk te testen.  
Dat werd gelijk een zware test, want op 20 december 2008, toen we de reis naar Nijmegen maakten, lag er een 
dik pak sneeuw. Zo dik zelfs dat enkele deelnemers verwachtten dat de reis afgelast zou worden. Maar dan ken-
nen ze BABA nog niet! De busreis duurde door de extreme weersomstandigheden wat langer dan gepland, maar 
de deelnemers werden veilig naar de tentoonstelling “het getijdenboek van Catharina van Kleef” gebracht en `s 
avonds ook weer heelhuids in Hengelo afgeleverd. De excursie was zo geslaagd dat BABA-reizen vanaf die dag 
de vaste vervoerder van “Palet het Tuindorp” werd.  
In de afgelopen 5 jaar hebben we al vele excursies gemaakt naar interessante tentoonstellingen. Onze meer-
daagse kunstreizen voerden ons o.a. naar Bonn, Rügen, Bohemen, Elzas, Metz/Nancy/Lille en Silezië.  
Van 23 t/m 30 september 2013 staat onze lustrumreis naar Noord-Polen op het programma. 
Meer informatie hierover vindt u op onze website en elders in dit bulletin (z.o.z.). 

BABA en “Palet het Tuindorp” vieren eerste lustrum 

BIJ BABA IS ELK REISDOEL BESPREEKBAAR SCHOOLREISJES:  
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23 t/m 30 sept.: Oost Pruisen en Mazoerië 
In september 2013 vieren BABA-reizen en “Palet het Tuindorp” dat ze 5 jaar samenwerken. Dit eerste lus-
trum wordt gevierd met een 8 daagse kunstreis naar Oost-Polen, het Kulmerland en Mazoerië. 

De noordgrens van Polen wordt gevormd door de Oostzee – van Swinoujscie op het eiland Usedom, dat voor de 
helft bij Duitsland hoort, tot de Wislaschoorwal (Mierzeja Wislana), waarvan de noordelijke helft al bij Rusland 
hoort. Over 524 kilometer strekt zich een fijn, wit zandstrand uit, dat heel geleidelijk in het water afloopt en af en 
toe wordt onderbroken door steile rotsen, die meer dan 100 meter boven de zeespiegel uitsteken.  
Meteen achter de kust beginnen de zachtglooiende moreneheuvels uit de laatste IJstijd, met daartussen duizen-
den meren, van Szczecin in het westen tot Suwalki in het oosten. Nergens anders in Polen zijn zoveel met elkaar 
in verband staande bosgebieden, zoals de oerbossen bij Ruciane Nida, bij Suwalki en ten zuiden van Bialystok. 
Het noordoosten – zoals Nationaal Park Biebrzanski met zijn unieke, ongerepte landschap – kent een buitenge-
woon grote verscheidenheid aan dier- en plantensoorten. Omstreeks zestig procent van alle broedvogelsoorten die 
in Europa voorkomen, is hier te vinden. 
De landstreek kent een zware en gecompliceerde historie. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog maken 
de gebieden die voorheen in Noordoost-Duitsland lagen, deel uit van Polen. De provincie Poznan en grote delen 
van West-Pruisen worden al in 1918 aan Polen toegewezen, en in 1945 volgen Pommeren (met Szczecin), de rest 
van West-Pruisen met daarbij Danzig (Gdánsk) en het zuiden van Oost-Pruisen (met daarbij Olsztyn). Dit als 
schatting voor de misdaden van het Duitse nazi-regime.  
De voor dit gebied zo karakteristieke bakstenen gebouwen, die in de 13-de tot de 15-de eeuw werden neergezet 
door de ridders van de Duitse orde, wekken nog vaak negatieve associaties bij de Polen. Ze beschouwen de Duit-
se ridders, die de schrijver Henryk Sienkewicz in een trilogie beschrijft als veroveringszuchtig en onbarmhartig, als 
de voorgangers van de Pruisen, die weinig beminde westerburen die Polen in 1772 hebben verdeeld en het land 
tot 1918 van de landkaart hebben gehouden. 
Het gebied biedt een unieke mix van landschappelijk schoon, een baaierd aan fraai cultureel erfgoed en schitte-
rende historische steden waar de rijke maar ook woelige geschiedenis nog voelbaar is!  Bovendien staat de Pool-
se keuken gelukkig hoog aangeschreven, zodat het u ook in gastronomisch opzicht goed zal gaan. Daarnaast is 
de Poolse bevolking vriendelijk, gastvrij en voorkomend. Wij nodigen u dan ook graag uit om dit mooie land met 
een bezoek te vereren...... 
Prijs: € 895,- p.p. Toeslag eenpersoonskamer: € 80.-.  Inclusief: vervoer heen, terug en ter plekke, 7 overnachtin-
gen met ontbijt, alle lunches, museumentrees en (kunst)historische begeleiding.  
Aanmelden: telefoon 074-2438090 of 06-12412645. E-mail: h.de.roij@planet.nl 

In het najaar van 2013 besteedt de Hermitage Amsterdam aandacht aan een 
kleine, maar buitengewoon invloedrijke groep jonge Franse kunstenaars van 
eind negentiende en begin twintigste eeuw. Zij noemden zich de Nabis, wat in 
het Hebreeuws ‘profeten’ betekent. Hun grote voorbeeld was Paul Gauguin 
(1848–1903), sleutelfiguren van de groep zijn Pierre Bonnard (1867–1947) en 
Maurice Denis (1870–1943). Waar de impressionisten vooral momentopnames 
van het licht in de natuur proberen te vatten, leggen de Nabis de nadruk op 
kleur en compositie.  
De prijs voor deze excursie is slechts € 49,50 p.p. 
Dit is incl. lezing in de ochtend, busreis per luxe touringcar, koffie en en thee in 
de bus en entree van de Hermitage.  Aanmelden: telefoon 074-2438090 of 06-
12412645. Per e-mail: h.de.roij@planet.nl  

27 oktober 2013: Excursie naar de Hermitage aan de Amstel 

Maurice Denis, 1870, Annunciation 
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