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BABA BULLETIN 

BABA-reizen  

reislustig 2017  wenst u een  

Bij BABA-reizen kunt u al 32 jaar 
terecht voor het huren van een 
luxe touringcar met chauffeur. 
Voor schoolreisjes, werkweken, 
personeelsuitstapjes of andere rei-
zen met uw groep: BABA vervoert 
u comfortabel en tegen een zeer 
aantrekkelijke prijs. En elke be-
stemming is bespreekbaar! Op on-
ze website kunt u eenvoudig een 
offerte aanvragen, maar u kunt na-
tuurlijk ook bellen of mailen. Wilt u individueel een reisje boeken? Kijk dan bij ons aanbod onder 
“reisprogramma”. Enkele van onze aanbiedingen vindt u ook elders in dit BABA-bulletin. 

Op internet worden veel  “gratis” diensten aangeboden. 
Zo kunt u “gratis” offertes aanvragen voor het huren van een bus op di-
verse vergelijkingssites. Dat lijkt heel mooi, maar heeft u deze uitspraak 
wel eens gehoord: ”Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat 
meestal ook” 
Als u zo`n site gebruikt krijgt u meerdere offertes toegestuurd en kunt u 
eenvoudig vergelijken welke het beste bij u past.  Daar betaalt u niets 
voor, MAAR de deelnemende bedrijven betalen er wel voor. Soms tot wel 
meer dan 8,5% !! En wat denkt u dat die bedrijven doen met die kos-
ten4.?    Juist; ze worden aan u doorberekend. Uiteindelijk betaalt u de 
bemiddelingskosten dus zelf!  
Met een rechtstreekse aanvraag bij het touringcarbedrijf  bespaart u dus  veel geld. Een voor-
beeld: bemiddeling voor een reisje naar Polen van € 4250,- kost u  € 361,25-   !!                                               

“Voor niets gaat de zon op” 

Gratis boeken via vergelijkingssites ? 
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BABA-reizen biedt al jaren reizen aan in samenwerking met organisatoren van kunstreizen.  
In 2017 staan reizen op het programma met “Palet Het Tuindorp” uit Hengelo en met “Pithos” uit Nijmegen. Er lopen ge-
sprekken met  “Stupor Mundi” uit Enschede over een reis in augustus, maar dit is nog niet definitief. Al onze definitief ge-
plande reizen vindt u op www.baba.nl onder “Reisprogramma”.  
Hieronder en hiernaast vindt u alvast een overzicht van de reizen die eind 2016 al te boeken waren. 

Ontdek met “Pithos, kunst en cultuur” op deze 9-daagse 
touringcarreis de vele hoogstaande meesterwerken in 
Bourgondië. Alle dagen ziet u topwerken uit de kunst- en 
architectuurgeschiedenis. Gedurende de reis krijgt u van 
kunsthistoricus Drs. Peter Smeets voortdurend toelichtin-
gen, korte lezingen en inleidingen, in musea en op loca-
ties. U maakt zo gedegen kennis met de met de middel-
eeuwen, maar ook andere perioden worden niet verge-
ten. 
De reis is uniek samengesteld, zelden vindt u zo’n bij-
zonder op elkaar afgestemd programma met alleen maar 
hoogtepunten uit de kunst. 
Pithos biedt: comfortabel vervoer en hotels, geïnteres-
seerde medereizigers, goede organisatie, professionele 
kunsthistorische begeleiding, en een juiste combinatie 
van rust en veel zien. 
Prijs: € 1345,-  ; Toeslag 1 pk. € 280,- Info: www.pithos.nl 

Het andere Beieren:  kunst, cultuur en gastronomie 

Deze 8-daagse reis van “Palet het Tuindorp” staat hele-
maal in het teken van het ontdekken van het bij de mees-
ten “onbekende” Beieren. Wij zullen plaatsen aandoen 
waarvan je op het eerste gezicht niet zou denken dat ze zo 
boeiend zouden zijn omdat ze niet in de gangbare reis-
schema’s zijn opgenomen. Niets is echter minder waar! Wij 
bezoeken de relatief onbekende maar historisch gezien 
zeer interessante en gelukkig nog onderschatte steden/ 
stadjes zoals Darmstadt, Landshut, Ottobeuren en Murnau 
am Staffelsee, Limburg an der Lahn die ook nog eens heel 
fraai gelegen zijn.  Ofschoon er nadruk ligt op geschiede-
nis, kunst en cultuur is ook de natuur bekoorlijk en van gro-
te schoonheid: kortom een prettige afwisseling dus. 
Prijs voor deze reis, incl. kunsthistorische begeleiding, ver-
voer in de luxe touringcar van Baba Reizen, gratis koffie/
thee in de bus, 8 overnachtingen, alle entrees en lunches: 
€ 1.095,- p.p. Toeslag 1 pk. € 95,-.  
Opgeven kan via e-mail:  h.de.roij@planet.nl  of  
bel:  06-12412645. 

BABA`s kunstreizen: op reis met experts 

Kunstreis Beieren 9 t/m 17 juni 2017 Bourgondië 17 t/m 25 mei 2017 

Hunderwasser`s “Waldspirale”, Darmstadt 

Centre Pompidou, Metz 

Slechts één keer in de vijf jaar wordt de Documenta georga-

niseerd. Dan is Kassel (Duitsland) hét centrum van de 

kunst: een must voor elke kunstliefhebber! Gedurende 100 

dagen in de zomermaanden is de Documenta de belangrijk-

ste tentoonstelling op het gebied van hedendaagse kunst. 

Pithos biedt een 4 daagse reis naar Kassel aan voor €649, - 
Toeslag single room: € 95, - p.p. of korting € 100, - p. 3p bij 
gebruik van 3-pers kamer. Incl.: vervoer naar Kassel in luxe 
touringcar, gratis koffie/thee onderweg, zeer gunstig gele-
gen ***hotel op basis van logies en ontbijt; reisbegeleiding 
en organisatie. Alleen busretour: € 75, - p.p. (max. 15 pers.) 
Opgeven kan via: www.pithos.nl 

Museum Unter Tage in Bochum 
(Ruhrgebiet) heeft tot 9 april 2017 een 
expositie over de kunst die tijdens het 
naziregime geoorloofd was. Kunstwer-
ken die de goedkeuring van de leiders 
in het derde rijk konden wegdragen 
worden getoond naast werken die als 

“entarteten kunst” wer-
den aangemerkt.  
De oprichter van het 
museum Alexander 
von Berswordt zegt 
over de tentoonstelling: “Juist in deze tijd 
van het opkomend rechts-populisme van 
Trump, Wilders en de Duitse partij AfD wil ik 
laten zien hoe fascistische beeldtaal werkt” 
 

Vertrek uit Enschede: 11.00 uur, terug rond 
18.30 uur .  Busretour met gratis thee/koffie:  
€ 15,-      Entree expositie: GRATIS 
Opgeven kan via: www.baba.nl 

Documenta 12 t/m 15 juli 2017 

Excursie “Artete Kunst”  5 maart 2017 

Alexej von Jawlwnsky 
Mädchenbildnis 1909 

Sepp Happ 
Über allem aber 
steht unsere 
Infanterie   1943 



In de Diepholzer Moor, ten noordoosten van Osnabrück, strijken in voor- en najaar vele duizenden kraanvogels neer op 
hun trek vanuit het zuiden naar Scandinavië (vice versa). Vooral tegen zonsondergang zijn ze daar mooi te zien vanuit de 
uitzichttorens die langs de rand van het gebied zijn geplaatst. BABA-reizen organiseert een “kraankijkdag” op zaterdag 11 
maart 2017. 
Vertrek is om 10.00 uur vanuit de garage van BABA-reizen. Daar is voldoende gratis parkeergelegenheid en fietsen kun-
nen binnen gestald worden.  
We komen tegen 12.00 uur aan bij museum Moorwelten in Wagenfeld waar we de nodige informatie over het gebied en 
de daar voorkomende kraanvogels krijgen aangereikt. Hierna gaan we het gebied doorkruisen in de hoop (en verwach-
ting) in de velden groepen kraanvogels te zullen aantreffen. We zullen proberen deze van wat dichterbij te observeren, 
maar houden altijd voldoende afstand, omdat we de schuwe vogels niet willen verstoren. (verrekijker meenemen!!) 
Ongeveer een uur voor zonsondergang rijden we naar de observatietorens aan de rand van het gebied waar de kraanvo-
gels tijdens de avondschemer in grote getale komen aanvliegen en zich opmaken voor de nacht. Een kwartiertje na zons-
ondergang vertrekken we naar restaurant Ratstuben in Rehden, voor een warm en koud buffet. Tegen 20.00 uur rijden we 
terug naar Enschede waar we rond 22.00 uur weer aankomen. 
De kosten voor deze dag zijn € 55,-  p.p. Dit is incl.: busreis per luxe touringcar, koffie en thee in de bus, entree museum 
Moorwelten en warm en koud buffet. Opgeven kan via: www.baba.nl. 
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 BABA en natuur(reizen) 
Door Dick Vos 

We leven in een hectische tijd waarin we allemaal volle agenda`s hebben en worden 
bedolven onder een bombardement van informatie. We zitten voortdurend achter de 
beeldschermen van onze laptops, tablets en mobiele telefoons. Maar steeds meer 
mensen ontdekken dat al die hectiek ook een keerzijde heeft: ze komen nauwelijks tot 
rust en voelen zich opgejaagd.  
Af en toe even ontsnappen aan al het virtuele geweld en de “information-overload” is 
heerlijk. Veel mensen zoeken rust en ontspanning in de natuur. En voor sommigen is dat “ontspanning door 
inspanning”. Zij helpen regelmatig als vrijwilliger bij natuurbehoud. 
De schrijver van dit stukje (en drijvende kracht achter BABA-reizen) is ook actief als vrijwilliger. Vooral in de 
winter, als het in de touringcarbranche rustig is, ben ik regelmatig in het buitengebied te vinden. Om de 14 da-
gen werk ik mee in de EHB (Eiken Hakhout Brigade) in Mander bij Tubbergen. En af en toe help ik de mensen 
van natuurwerkgroep EnHOe (Enschede-Hengelo-Oldenzaal- en-omgeving) bij een klus in de omgeving.  

EnHOe is een zelfstandige werkgroep, sinds begin 2012 formeel aangesloten bij Land-
schap Overijssel. Laatstgenoemde organisatie verleent de nodige ondersteuning aan 
EnHOe. Het betreft onder meer de verstrekking van gereedschap en werkhandschoe-
nen, het geven van deskundige adviezen over het juiste beheer van natuurterreinen en 
het (deels) verzorgen van de catering. 
Als je meer wilt weten over EnHOe en de EHB van Landschap Over-
ijssel of je wilt je opgeven voor een van hun vele vrijwilligersgroepen, 
kijk dan eens op: www.enhoe.nl of www.landschapoverijssel.nl. 
 
EnHOe organiseert ook af en toe interessante excursies naar natuur-
gebieden. Zo zijn er reisjes naar N-Groningen/het Dollartgebied en 

naar Sint Jansklooster gemaakt.  
Drie keer raden wie ze voor het vervoer per luxe touringcar hadden ingehuurd4...  

 Kraanvogel-excursie 11 maart 2017  
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Busreis naar (winter)sportevenementen  
In het Twentse hardloopwereldje is BABA inmiddels een 
begrip. Elk jaar bezoeken we enkele hardloop evene-
menten. Zo staan in 2017 in ieder geval de halve van 
Egmond (8 januari) en de Midwintermarathon van Apel-
doorn (5 februari) weer op het programma. De busreis 
naar Apeldoorn is GRATIS en de bus naar Egmond kost  

                                slechts € 19,-  

Zodra de temperaturen dalen begint het bij menig ski– en schaatsliefhebber weer te kriebelen. Vanaf oktober kun-
nen we al op de kunstijsbaan in Enschede terecht, maar er gaat toch niets boven het echte werk: buiten in de na-
tuur. Helaas was er vorig jaar geen gelegenheid om op natuurijs te staan, maar zodra het weer kan rijdt de BABA-
bus richting ijs. Meestal is dat naar de kop van Overijssel in de omgeving van Giethoorn/Weerribben. 
Zo`n dagtripje wordt altijd ad hoc georganiseerd en u doet er dus goed aan de website van BABA in de gaten te 
houden. U kunt zich ook nu al via de website of email als geïnteresseerde melden, dan krijgt u een mailtje als het 
zo ver is. Bent u liefhebber van de lange latten? BABA brengt uw groep graag naar Winterberg of omgeving. On-
ze aanbieding voor Sauerland vindt u op onze website www.baba.nl. 

Schaatsen op “De weeribben”  Skiën in Winterberg 

EGMOND 

Sinds BABA activiteiten ontplooit als touringcar-bedrijf 
horen wij regelmatig de vraag waar die naam toch 
vandaan komt.  
 
Veel mensen krijgen bij het horen van onze naam 
associaties met ALI BABA en zijn veertig rovers en met de 
sprookjes uit duizend en één nacht. 
Daarmee zitten zij aardig op het goede 
spoor. 
Onze naam is gekozen in 1984 toen we 
lange expeditie-reizen organiseerden en 
vooral van de lange busreis naar India en 
Nepal onze specialiteit hadden gemaakt. 
BABA betekent in India letterlijk "vader". 
Het wordt echter ook veel gebruikt als 
troetelnaam voor een wat oudere man 
("vadertje"). Zo is het bijvoorbeeld heel 
normaal als je de wat oudere eigenaar van 
een theestalletje aanspreekt met "BABA". 

Het woord heeft voor Indiërs ook de betekenis van wijze man 
of goeroe (denk maar aan Saï Baba). 
Hoewel we niet pretenderen de wijsheid in pacht te hebben 
durven we toch wel te stellen dat we het nodige weten over 
reizen. In zekere zin willen we dus uw "reisgoeroe" zijn. 
Prettige bijkomstigheid van onze naam is verder nog dat hij 

makkelijk te onthouden is en dat hij veel 
mensen prikkelt tot eigen interpretaties. 
Toen bijvoorbeeld bleek dat er op één van 
onze reizen door Turkije ook enkele dames 
van lichte zeden in ons hotel verbleven 
kreeg BABA de betekenis "Bij Alle Bordelen 
Aan".  
Wellicht dat u er zo nog wel een paar weet 
te bedenken. Laat ze ons dan gerust weten.  
De beste vondsten worden beloond met een 
gratis BABA-T-shirt. 

BABA: wat een rare naam 

Dagje schaatsen of skiën met BABA  


