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Paaseieren
Aan kinderen vroeg ik laatst wat ze 
nog wisten van Palmzondag ‘...Toen 
liepen we met onze palmpasen en die 
moesten we toen weggeven’ was het 
onthullende antwoord; en Goede Vrij-
dag? ‘...Jezus was dood en toen liepen 
we de kerk rond en we brachten bloe-
men naar het kruis’; en Pasen? ‘...Toen 
zochten we paaseieren in de tuin’.

Het waren deze herinneringen die 
indruk hadden gemaakt. Zo’n indruk 
dat de eigenlijke paasboodschap wat 
verduisterd is.

Een heilig spel
Is het erg dat kinderen de boodschap 
vergeten zijn? Ik denk dat ook volwas-
senen maar zelden de kern van de 
prediking onthouden en dat kleine 
details die niet wezenlijk zijn vaak wel 
bijblijven. Maar liturgie is nu eenmaal 
geen les: het is een gebeuren, een hei-
lig spel waarbij de betekenis ligt in het 
doen. Het levensverhaal van Jezus, en 
zijn boodschap, die ook nu, 2000 jaar 
later, ons verder kan helpen.    

Paasspel in drie delen
We gaan de komende weken veel li-

De goede week is één grote 
Liturgieviering met elke dag
zijn eigen kleur...

turgie vieren. Heel intens. We gaan 
spelen met de ruimte, met symbolen, 
gezangen, licht en donker, stilte en 
teksten. En wat heel bijzonder is de 
komende Goede Week is het Paasspel 
in drie delen dat het kinderkoor sa-
men met ons zal spelen. (Palmpasen, 
Goede Vrijdag en. Paaswake) De Goe-
de Week zou je mogen zien als één 
grote liturgie-viering met iedere dag 
zijn eigen kleur en eigen diepgang, 
met de Paaswake als hoogtepunt. De 
week voor Pasen gaan we een heilig 
spel spelen met de nadruk op doen. 
Met palmtakken, met bloemen met 
kaarsen en na de gezinsviering ook 
met paaseieren in de tuin. Jong en 
oud nodig ik van harte uit om deze 
dagen mee te vieren.

Pastor Johan Olling

Op deze middag hebben wij de Wes-
tendorf on Tour Show in de Burgerij 
met o.a. The Happy Crew, DJ Jan Smit 
en een suprice act. 
Dj Jan Smit uitgeroepen tot beste 
feest Dj van dit moment. Vaste Dj van 
de “ Flugel Dj tour” en huis Dj van het 
door de Telegraaf uitgeroepen beste 
apresski cafe van Tirol “The London-
pub Kirchberg“ bewijst Dj Jan Smit 
bij de top van Nederland te horen, 
onlangs draaide Jan nog op het jaar-
lijkse feest van Nina Brink in Cannes, 
ook stond Jan Smit samen met The 
Happy Hour Crew o.a bekend van de 
hits Knallen - Goeiemoggel en nu met 
de carnavals en apresskihit Oh oh Ti-

Zet alvast in je agenda: Jaarmarkt 
Limmen op 26 juni! Dit jaar zal de 
jaarmarkt ook weer heel anders zijn 
dan alle voorgaande jaren! Het word 
een zie, voel, doe, ruik, proef en be-
leef jaarmarkt! Dat beloofd een zeer 
mooie en gezellige jaarmarkt te wor-
den. Voor groot en klein is er genoeg 
te beleven!

Op woensdag 26 juni 2013 vind de 
jaarmarkt plaats in het mooie dorp 
Limmen. Van 14.00 tot 21.00 uur bent 
u van harte welkom op onze jaar-
markt! Er zullen dit jaar weer vele 
kramen aanwezig zijn met marktlie-
den om hun waren aan te prijzen aan 
het langslopend publiek. U kunt zich 
van top tot teen laten kleden volgens 
de laatste mode bij diverse kleding-
kraampjes en eventueel voorzien van 
bijouterieën en een prachtige hand-
tas. Vervolgens kunt u uw passende 
cosmetica aanvullen tegen bijzondere 
marktprijzen bij diverse stalletjes. 
Tussendoor kunt u nieuwe energie 
opdoen met heerlijke versnaperingen. 
Ook staan er verschillende kunste-

Jaarmarkt Limmen
naars met kunst en brocante curiosa 
en tussendoor kunt u zich vermaken 
met de getoonde handvaardigheid 
van diverse demonstraties en ver-
schillende ambachten die daar ter 
plekken worden uitgevoerd. Er is ook 
aan entertainment voor de kinderen 
gedacht, de kinderen kunnen dingen 
maken, meedoen of gewoon ergens in 
en op. Nieuw dit jaar is een vrijmarkt 
gedeelte met kramen en de kinderen 
kunnen gratis plaatsnemen met een 
kleedje! We hebben nog een hele leu-
ke verassing, maar dat verklappen we 
nog niet!

Als u de hele markt gezien heeft kunt 
u onder het genot van een hapje en 
drankje en een mooi stukje muziek 
nagenieten op de verschillende ter-
rassen. U ziet de Limmer jaarmarkt is 
weer een ware belevenis met zijn ruim 
150 kramen! 

Voor meer informatie en of vragen 
kunt terecht op onze site www.on-
dernemendlimmen.nl. Tot ziens op 
de jaarmarkt op 26 juni.

Aan de westkant van Limmen, nabij de Pagenlaan en
Hogeweg, komt een sfeervolle nieuwe buurt met
woningen in verschillende types en voor diverse leef-
tijden.

Het project draagt de naam ‘De Lange Akkers’, verwijzend naar
de lange smalle akkers die in het verleden karakteristiek waren
voor dit gebied. De architectuur van de woningen is gebaseerd
op de aansprekende jaren dertig stijl. Langs de verschillende
straten met karakteristieke gekleurde klinkers komen mooie
bomenrijen, zoals diverse fruitbomen met bloesem en heesters.

De sfeer en uitstraling van De Lange Akkers is alsof de wijk er al
jaren ligt. Kenmerkend voor De Lange Akkers is de keuzevrijheid
die toekomstige bewoners hebben. Dat begint al bij de keuze
tussen de verschillende woningtypes, maar ook per type is er
genoeg te kiezen om uw woning geheel ‘op maat’ te maken.

DE LANGE AKKERS IS EEN ONTWIKKELING VAN OGL PLANONTWIKKELING B.V.

■ GROTE WONINGEN voor een zeer scherpe prijs

■ architectuur gebaseerd op de jaren dertig 

■ straten met karakteristieke gekleurde klinkers

■ wonen in een groene wijk

■ mooie bomenrijen, zoals diverse fruitbomen 
met bloesem en heesters

■ wooncomfort op het hoogste kwaliteitsniveau

■ bijna iedere woning is uniek (50 woningen,
21 verschillende types)

Er is heel wat te kiezen als u in De Lange Akkers komt wonen.
Eerst maakt u een keuze uit de verschillende woningtypen die in
het project worden aangeboden. Vervolgens kunt u extra waar-
de aan de woning toevoegen door gebruik te maken van een
aantal luxe (optie)pakketten. Dit geeft u een unieke kans om
nóg meer ruimte in huis te creëren en om een groot aantal voor-
zieningen met extra comfort te laten uitvoeren. Op die manier
kunt u grotendeels zelf bepalen hoe uw woning eruit komt te
zien. Het is uw eigen keuze in uw eigen huis. Dat is nog eens
maatwerk!

Groot wonen in de
mooiste wijk van Limmen

Luxe optiepakketten
voor uw woonplezier!

START VERKOOP
zaterdag 6 april 2013

van 11:00 tot 15:00 uur

CULTUREEL CENTRUM VREDEBURG 
Dusseldorperweg 64, Limmen
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Palmpasen 
Zaterdag 23 maart 19.00 uur Paasmusical Deel 1.
Zondag   24 maart  10.00 uur Palmzondagviering.

Donderdag 28 maart  Witte Donderdag
19.30 uur Eucharistieviering met Cornelius koor

Vrijdag  29 maart  Goede Vrijdag 
14.15 uur Paas-Musical deel 2 
15.00 uur Kruisweg
19.30 uur Gebedsviering in Protestantse. Kerk 

Zaterdag 30 maart: Paaswake
19.00 uur Paas-Musical deel 3
21.00 uur  PAASWAKE

Zondag 31 maart: eerste Paasdag
10.00 uur Eerste Paasdag

Maandag 1 april: Tweede Paasdag
10.00 uur Tweede Paasdag

Dat dat je middels het internet een 
vliegticket, een hotel, een auto e.d. 
kunt boeken is bekend, maar dat je 
een reis kunt (laten) maken helemaal 
op je individuele wensen en budget 
afgestemd dat is een nieuw en uniek 
concept. Recentelijk hoorde en las ik 
over dit fenomeen en kwam in ge-
sprek met Anne Mare van Linde, die 
als Reisregisseur alles wat een mens 
zich maar denken en wensen kan, 
helemaal op maat en passend binnen 
uw budget kan samenstellen.
Anne Mare heeft heel veel reis- en 

zie pagina 8, 9, 10 en 11

Op zondag 21 april gaat het
dak er weer af in de Burgerij! 

rol van 2011 meerdere malen on stage 
in Ahoy.
Kaarten (in de voorverkoop) voor deze 
gezellige middag kosten € 9,95 p.st. en 
dit is incl. een stamppotbuffet (kaar-
ten aan de deur kosten € 9,95 p.st. 
maar dit is zonder het stamppotbuf-
fet). De middag begint om 16.00 uur. 
Kaarten kunt u afhalen bij de Burgerij 
of reserveren via info@deburgerijlim-
men.nl. U krijgt daarna een e-mail ter 
bevestiging van ons. Vermeld graag 
in de mail uw naam, adresgegevens, 
telefoonnummer en hoeveel kaarten 
u wilt bestellen. Wij zien u graag op 
21 april tijdens de Westendorf on Tour 
Show!

Reizen op maat en zonder zorgen
met de Reisregisseur

werk-ervaring. Sinds een half jaar is 
ze een soort zzp’er onder auspiciën 
van Zonvaart Reizen. Als zelfstandige 
kan Anne Mare haar werkzaamheden 
geheel naar eigen inzicht inkleden. 
Ze geeft optimale service en is zeer 
betrokken bij haar klanten. Veel men-
sen kennen Zonvaart van uit de tijd 
van de vestiging naast de Rabobank 
Limmen. Inmiddels is dit reisbureau 
verhuisd naar Castricum. Sinds kort 
heeft Anne Mare zich aan Zonvaart 
Reisburo verbonden, echter zit zij niet 
aan een balie, maar handelt alle za-

ken middels de moderne communica-
tiemiddelen af. Tijden veranderen, de 
reiswereld verandert mee.
Via internet wordt je bestookt met 
aanbiedingen van goedkope vlieg-
tickets, goedkope hotels, allemaal te 
boeken via speciale websites, som-
migen zoeken de goedkoopste deal, 
maar het is en blijft opletten geblazen 
voor allerlei toeslagen en verborgen 
kosten die zichtbaar worden nadat je 
de beveiligde zone bent binnengeko-
men.
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Je kunt dan nog annuleren, maar zo-
dra je de betaling hebt geregeld is het 
vaak dat er geen restitutie mogelijk is 
bij het annuleren. Dat nemen sommi-
ge reizigers voor lief. Anderen sluiten 
een annuleringsverzekering af.
Toch blijven er altijd reizigers die per-
soonlijk advies, deskundige begelei-
ding bij het samenstellen van een reis 
als zeer waardevol ervaren. Dan zijn 
ze bij De Reisregisseur aan het juiste 
adres. In een gezellig gesprek met 
Anne Mare van Linde komen er veel 
vragen boven en reizen we samen in 
gedachten in een paar uur de halve 
wereld rond.

Anne Mare, waar ben je opgeleid tot 
reisadviseur? Hoe lang duurt zo een 
studie?
Ik heb mijn opleiding gevolgd aan 
Hogeschool TIO te Hengelo, met als 
studierichting Toeristisch Manage-
ment. Een volwaardige HBO opleiding 
waarbij je alle facetten leert van het 
werken op een reisbureau tot het run-
nen van een eigen bedrijf. Na diverse 
stages heb ik ter afsluiting van mijn 
studie op het eiland Saba mijn afstu-
deerscriptie geschreven.

Ben je daarna direct aan de slag ge-
gaan in de reisbranche, en waar?
Na terugkomst van Saba ben ik aan 
de slag gegaan als medewerkster van 
een telefonisch reisbureau om vervol-
gens als office manager van een reis-
bureau in Zandvoort door te stromen. 
Uiteindelijk heb ik een aantal jaren als 
officemanager bij een reisorganisatie 
gespecialiseerd in reizen naar Zuid-
oost Azië in Amsterdam gewerkt.  

Om een goed advies te kunnen geven 
is het dan nodig dat je zelf in de be-
treffende stad, het land of werelddeel 
bent geweest? 
Uiteraard is spreken uit eigen ervaring 
een prettige bijkomstigheid. In de 
loop der jaren heb ik zowel werkge-
relateerde als privé reizen mogen ma-
ken. Toch is dit niet altijd een vereiste 
om een gedegen advies te geven. Het 
bijhouden van kennis van de diverse 
bestemmingen, hotels en luchtvaart-
maatschappijen hoort bij het vak en 
is voor mij daarom ook helemaal geen 
straf. Om mensen optimaal te kun-
nen adviseren bezoek ik ook presen-
tatie avonden van reisorganisaties, 
verkeersbureaus en luchtvaartmaat-
schappijen, spreek ik met collega’s en 
ben ik geabonneerd op reisbladen en 
vakbladen. 

Hoe bevalt de samenwerking met Zon-
vaart Reizen?
De samenwerking verloopt goed. Zon-
vaart Reizen heeft jarenlange ervaring 
in de reiswereld en in de regio. Ze zijn 
uitgekozen tot het beste reisbureau 
van Noord Holland in 2012.  Ik werk 
zelfstandig, maar doordat ik bij deze 
groep ben aangesloten werk ik ook sa-
men. Zonvaart laat mij vrij en valt wel 
onder alle garanties (SGR, ANVR, etc).
Mijn samenwerking met Zonvaart is 
ontstaan vanuit mijn netwerk, waarin 
werd gesproken over verhuizing van 
het kantoor in Limmen. Om de inwo-

ners van Limmen toch van dienst te 
kunnen blijven bij het adviseren over 
hun reizen, besloot ik samen met 
Zonvaart als persoonlijk reisadviseur 
aan de slag te gaan. Een ideaal con-
cept waarbij u niet meer naar kantoor 
hoeft te komen, maar de reisadviseur 
naar u toekomt.  

Sinds wanneer ben je nu zelfstandig 
werkzaam en van waaruit opereer je?
Vanaf november 2012 ben ik officieel 
als persoonlijk reisadviseur gestart. 
Na maanden van voorbereiding ben ik 
de samenwerking met Zonvaart aan-
gegaan. Ik werk vanuit huis, via tele-
foon en email. Eén van de vele voor-
delen is, dat ik ook bij de klant thuis 
advies kan geven. We maken dan een 
afspraak, dit kan ook ’s avonds of in 
het weekend om de wensen en mo-
gelijkheden te bespreken. Vervolgens 
kan ik een passende offerte opstellen.

Vallen alle reizen nog steeds onder de 
vertrouwde vlag van Zonvaart Reizen?
Zeker, alle reizen worden via Zonvaart 
geboekt. Afhankelijk van de wensen 
van de klant wordt een reis geboekt 
bij één van de bekende reisorganisa-
ties, maar een reis kan ook uit losse 
onderdelen worden opgebouwd. 

Welke voordelen biedt dat de kliën-
ten? Zijn de beeldmerken van SGR 
(Stichting Garantiefonds Reisgelden) 
en ANVR ( Algemene Nederlandse Ver-
eniging van Reisondernemingen) be-
langrijk voor de klanten? Kun je ook 
kort aangeven wat een Garantiefonds 
inhoudt?
Zonvaart en daarmee ook Reisregis-
seur zijn aangesloten bij de branche 
vereniging ANVR. Alle reizen die bij 
Reisregisseur geboekt worden, val-
len onder de boekingsvoorwaarden 
van de vereniging. Dit biedt zowel 
bescherming voor de klant als voor 
het boekingskantoor. Daarnaast is 
Zonvaart ook aangesloten bij het Ga-
rantiefonds Reisgelden, wat betekent 
dat indien Zonvaart niet meer aan zijn 
financiële verplichtingen zou kunnen 
voldoen, het Garantiefonds deze taak 
over neemt. Een prettige gedachte, al 
is Zonvaart reizen al 50 jaar een begrip 
in de reiswereld.

Je maakt nu reizen op maat. Hoe ko-
men reislustige mensen bij jou te-
recht? Is er ook een leeftijdscategorie 
aan te geven?
Veel contact loopt tegenwoordig via 
het wereldwijde web, maar toch zeker 
ook veelal via mond-tot-mond recla-
me. Ik kan reizen organiseren voor ie-
dereen, jonge stellen zonder kinderen, 
gezinnen met kinderen, stellen van 
wie de kinderen niet meer mee reizen, 
groepen vrienden, alleenstaanden en 
ga zo maar door.

Wat betekent nu een reis op maat? Ik 
wil bijvoorbeeld een culturele rondreis 
maken van 21 dagen door Indonesië en 
aansluitend een shopping/zon vakan-
tie in Singapore of Penang (Maleisië) 
van 7 dagen, echter het land Indone-
sië heeft ruim 15.000 eilanden en een 
lengte van 5.000 km. Hoe bepaal je 
dan de keuze? Hoe is de werkwijze, 
budget, interesse e.d.?
Iedere boeking begint met een inven-
tarisatie van de wensen en interesses 

van de reizigers. Afhankelijk van de 
voorkeuren kan het soms best zijn dat 
mijn advies verassend anders is dan 
wat reizigers op voorhand verwach-
ten. Vaak merk je dat klanten zich al 
hebben verdiept in een bestemming, 
maar nog niet helemaal zeker zijn of 
de reis of bestemming bij hen past. 
Dit gaan we dan samen doornemen. 
Ook de fysieke mogelijkheden en het 
budget zijn van belang bij de uitein-
delijke keuze. Een reis op maat is al-
tijd uniek en geheel in overleg met 
een klant kan ik het schema van dag 
tot dag opstellen. Geen bouwstenen, 
maar echt een uniek programma. 

Is een persoonlijk bezoek bij de klant 
thuis ook mogelijk?
Zeker, dit geniet zelfs de voorkeur. 
Samen met een aantal brochures, de 
laptop en landkaarten gaan we onder 
het genot van een kopje koffie de mo-
gelijkheden doornemen. De ervaring 
leert dat dit heel verhelderend werkt, 
zowel voor de klant als voor mij zelf. Je 
krijgt meteen een goed beeld van el-
kaar, de klant ervaart het gemak van 
een reis op maat en ik krijg een duide-
lijk idee van de wensen van de klant. 

Kan De Reisregisseur een reis boeken 
voor elk land ter wereld? Of heb je 
voorkeuren of specialiteiten? Verzorg 
je ook de visa?
Iedere reis is bij mij te boeken. Omdat 
ik jarenlang ervaring heb kan ik over 
ieder product adviseren. Wel ligt mijn 
specialiteit bij reizen naar Indonesië. 
Dit land heb ik zelf vele malen mogen 
bezoeken en de afgelopen vier jaar 
heb ik als productmanager Indonesië 
bij een reisorganisatie het land heel 
goed leren kennen. Visa, verzekerin-
gen, Schipholvervoer, autohuur, alles 
wat een klant zou willen laten regelen 
kan bij De Reisregisseur.

Zijn er in de wereldwijde bestemmin-
gen ook plekken waarin je uitblinkt in 
kennis en kunde voor het samenstel-
len van reizen op maat? Zo ja welke?
Reizen op maat kunnen over de hele 
wereld aangeboden worden. Uiteraard 
allemaal afhankelijk van de uitkomst 
van het gesprek met de klant. Maat-
werk reizen naar Indonesië zijn mijn 
specialiteit, hier heb ik in de loop der 
jaren ook vele contacten vergaard en 
ben ik ook bekend met vele hotels. 

De cruises worden jaarlijks populair-
der (in 2012 al 100.000 personen in  
Nederland!), speel je ook op die veran-
deringen in het reispatroon in?
Zeker, een reis per cruise is voor veel 
mensen een ideale manier van reizen. 
Overdag cultuur snuiven of genieten 
van prachtige natuur en ’s nachts rei-
zen naar de volgende bestemming. 
Omdat er ook steeds meer cruises 
aangeboden worden met vertrek 
vanaf Amsterdam en de concurren-
tie tussen de diverse rederijen groter 
wordt, is cruisen lang niet meer alleen 
weggelegd voor de “elite”. Zonvaart 
heeft rechtstreekse contracten met 
diverse rederijen en zelfs een eigen 
cruise label, genaamd Captain Cruise. 
Hier kan De Reisregisseur u optimaal 
bij adviseren. 

Je bent ook voornemens een informa-
tie avond in Limmen te organiseren. 

Zijn de datum en plaats al bekend? 
Moet je je hier voor aanmelden en zijn 
er kosten aan verbonden? Wat wil je 
op zo’n middag presenteren?
Het wordt het een informatie avond, 
gepland op 4 april in “ Vredeburg” in 
Limmen. Deelname is gratis en de 
avond zal starten om 19.30 uur. De 
zaal is geopend om 19.15 uur voor een 
lekker kopje koffie. Tijdens de reisin-
spiratie markt, zal ik mij zelf introdu-
ceren en een uitleg geven over mijn 
werkwijze. Daarna zal er een korte 
presentatie gehouden worden over 
Portugal. Na de pauze gaan we verder 
met een introductie van het prachtige 
land Indonesië en ter afsluiting is er 
uiteraard tijd voor vragen en zullen 
een aantal kraampjes ingericht zijn 
met informatie over diverse reizen 
en bestemmingen. Bij deze nodig ik 
u graag uit voor het bijwonen van de 
reisinspiratie markt, u kunt zich aan-
melden door een email te sturen naar 
info@reisregisseur.nl of per telefoon 
via 088-0660897.

Wat is je eigen favoriete bestemming? 
En wat is dan nog je ultieme droom-
bestemming waar je nog niet bent 
geweest?
Tja, dat vind ik een hele moeilijke 
vraag. Ik ben zeer gecharmeerd van 
Azië en Indonesië dan met name. De 
afwisseling, de natuur, de vriende-
lijke mensen en het heerlijke eten zijn 
voor altijd in mijn hart gesloten. Maar 
mooie reizen hoeven niet altijd aan de 
andere kant van de wereld plaats te 
vinden. In Europa zijn ook vele prach-
tige bestemmingen te vinden zoals 
Scandinavië en de Mediterrane. Mijn 
volgende reis zou ik graag naar New 
York willen maken, deze stad lijkt me 
zo indrukwekkend en imponerend. 

Waarom zouden reizigers moeten kie-
zen voor jou als Reisregisseur?
Door mijn jarenlange ervaring en 

 

Anne Mare van Linde
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Reisinspiratie markt 
4 april vanaf 19.15

Wilt u kennis maken met Reisregisseur Zonvaart en inspiratie opdoen voor 
uw volgende vakantie? Bezoek dan de gratis reisinspiratie markt op 4 april 
aanstaande in De Vredeburg in Limmen. 

U bent van harte welkom vanaf 19.15 uur waar wij u ontvangen met een 
heerlijk kopje koffie. De avond start met een korte introductie over de 
werkwijze van Reisregisseur Zonvaart. Daarna volgt een presentatie over 
Portugal en Indonesië. Ter afsluiting kunt u de stands van de markt 
bezoeken waar verschillende bestemmingen en reizen gepresenteerd 
worden. Graag tot ziens op 4 april. 

Aanmelden voor de reisinspiratie markt kan via info@reisregisseur.nl of via 
088-0660897. 

www.reisregisseur.nl 
www.indonesieregisseur.nl 

Reizen op maat en 
zonder zorgen 
met de Reisregisseur

Vervolg van voorpagina

kennis van de wereld kan ik iedereen 
een passend advies geven. Daarnaast 
voorzie ik iedere reiziger van een reis 
op maat, door vooraf goed te inven-
tariseren wat een klant nu precies 
wil en waar hij of zij dit kan vinden. 
Het komt eigenlijk nooit voor dat we 
samen geen passende reis kunnen 
vinden. Kortom, persoonlijk contact 
en advies, ruime bereikbaarheid (ook 
’s avonds en in het weekend) en een 
uitgebreid netwerk maken een reis bij 
Reisregisseur altijd tot een succes. 

Via welke websites, Twitter en/of Face-
book pagina kunnen we nader kennis-
maken met Anne Mare van Linde als 
Reisregisseur?
Meer informatie over Reisregisseur 
is te vinden via www.reisregisseur.nl 
of www.indonesieregisseur.nl. Ook 
is Reisregisseur te volgen via Face-
book, https://www.facebook.com/
Reisregisseur.AnneMarevanLinde. Ik 
hoop u graag binnenkort van dienst 
te mogen zijn bij de planning van een 
nieuwe reis of u te verwelkomen op de 
reisinspiratie markt op 4 april in “Vre-
deburg”. 

Zoals eerder gezegd, Anne Mare en ik 
delen wel een passie voor reizen, veel 
bestemmingen hebben we samen 
besproken en herinneringen opge-
haald. Ik sprak nog over een wens om 
een cruise te maken om de Midzo-
mernacht te zien en beleven richting 
Noorse fjorden, Noordkaap, Groen-
land, IJsland e.d.
Enkele uren later lag er voor de zomer 
van 2014 al een droomreis op maat 
in de mailbox, nu nog even sparen, 
maar het is betaalbaar! En uitermate 
goed omschreven. Anne Mare is zeer 
deskundig, luistert uitstekend naar 
de wensen van de klant en speelt daar 
adequaat op in.

Kees G. Kroone
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Reisinspiratie markt 
4 april vanaf 19.15

Wilt u kennis maken met Reisregisseur Zonvaart en inspiratie opdoen voor 
uw volgende vakantie? Bezoek dan de gratis reisinspiratie markt op 4 april 
aanstaande in De Vredeburg in Limmen. 

U bent van harte welkom vanaf 19.15 uur waar wij u ontvangen met een 
heerlijk kopje koffie. De avond start met een korte introductie over de 
werkwijze van Reisregisseur Zonvaart. Daarna volgt een presentatie over 
Portugal en Indonesië. Ter afsluiting kunt u de stands van de markt 
bezoeken waar verschillende bestemmingen en reizen gepresenteerd 
worden. Graag tot ziens op 4 april. 

Aanmelden voor de reisinspiratie markt kan via info@reisregisseur.nl of via 
088-0660897. 

www.reisregisseur.nl 
www.indonesieregisseur.nl 
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