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RAILHOBBY REISNIEUWS 2020 – NR. 1 
 
Alphen aan den Rijn,  april 2020 

 

Dames en heren, 
 
Door het Coronavirus ligt de halve maatschappij op z’n gat! Heel veel bedrijfstakken hebben het bijzonder moeilijk 
en dat geldt natuurlijk ook voor veel reisbedrijven. Ook Railhobbyreizen heeft moeten snijden in haar reisactiviteiten. 
Door de huidige regeringsbepalingen zijn er geen reisactiviteiten tot met de maand mei en dat betekent dat de 
geplande Hemelvaartsreis naar Rastatt met vertrek op woensdag 20 mei a.s. uit het programma is genomen. 
Daarnaast hebben wij ook moeten besluiten om de reizen naar Isle of Man & Dublin en Bordeaux & Baskenland uit 
het programma te nemen. 
Toch kunnen wij ook nog een beetje positief nieuws presenteren, want het programma van de Hemelvaartsreis gaan 
we grotendeels uitvoeren in de periode woensdag 07 t/m zondag 11 oktober 2020. Daarnaast zijn we ook al druk 
bezig met het programma voor het jaar 2021, want ons 25-jarig jubileum willen wij niet geheel stilletjes aan ons 
voorbij laten gaan. Daarover meer in één van de komende nieuwsbrieven. 
Voor nu geldt : wij wensen u heel veel sterkte voor de komende periode en wij hopen dat u toch voldoende 
reiskriebels overhoud om met ons in oktober een gezellige vijfdaagse reis naar het Schwarzwald (Rastatt) te maken. 
Het volledige programma vindt u op onze website www.railhobbyreizen.nl. 
 
 

Railhobbyreizen 
Wouter Koopman 
 

Afscheid van Ben Hoogstraten 
 
Touringcarbedrijf Th. Lubbe uit Zoeterwoude heeft zijn materieel en activiteiten onlangs 
verkocht aan Brouwers Tours te Noordwijk. Een aantal chauffeurs hebben inmiddels afscheid 
van hun oude werkgever genomen, waaronder onze vaste chauffeur Ben Hoogstraten.  
Ben heeft een betrekking aanvaard bij een touringcarbedrijf in Nootdorp. 
Langs deze weg willen wij Ben heel hartelijk bedanken voor zijn grote betrokkenheid bij 
Railhobbyreizen in de afgelopen jaren en wij wensen hem en zijn dierbaren voor de toekomst 
alle goeds. 
 
 

 
 
 

 

                      ROYAL CLASS TOURINGCARREIS 
 

             5 dagen SCHWARZWALD (STANDPLAATS RASTATT) 
 

 

Reisperiode: woensdag 07/10 t/m zondag 11/10/2020. 
Reissom €. 545,00 p.p.; toeslag 1 pers. kamer €. 70,00. Annuleringsverzekering €. 40,00. 

De reis wordt uitgevoerd op basis van half pension ( ontbijtbuffet & diner ) 
In- en uitstapplaatsen: Alphen a/d Rijn, Den Haag, Driebergen/Zeist, Rotterdam & Utrecht. 

Reisleiding : de heer Leo van der Werf. Chauffeur : Frans Distelvelt. 
 

Tijdens deze herfstreis verblijven wij vier nachten op basis van half pension in het uitstekende Best Western Hotel 
Rastatt. Alle kamers zijn voorzien van bad of douche en toilet, föhn, minibar, airco, TV en airco. Tijdens het verblijf 
staan de volgende excursies op het programma : Bahnhof Weissenstein, historische depot 1913 in Karlsruhe plus 
rondrit met historische materieel, ritten met de Murgtalbahn en Rechtalbahn, tripje met de Freudenstädter Bähnle, 
bezoek aan baden baden met de Merkur Bergbahn, rit met de Rebenbummler van Endingen naar Oberrotwel met 
wijnproeverij, tramrit Kehl - Strasbourg en bezoek aan deze Europese hoofdstad, Technik Museum te Speyer. 


