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BEDRIJFSGEGEVENS 
Naam onderneming  : Koffie en Eethuis "De Gelderse Poort" 
Contactpersoon   : Willy Claus en Erika Schmidt 
Adres    : Rijndijk 6 
Postcode / Woonplaats  : 6566 CG  Millingen aan de Rijn 
Provincie   : Gelderland 
Telefoonnummer  : 0481-434182 
Faxnummer   : 0481-431134 
Mobiel nummer   : 06-2222 3924 
Website   : www.de-gelderse-poort.com 
Emailadres   : info@de-gelderse-poort.com 
 
VERZORGINGSPRIJZEN  Prijzen per persoon (incl. BTW) 
Koffie    : €  2,00   
2e kopje koffie   : €  1,80 
Koffie met appelgebak  : €  4,75   
Erwtensoep+roggebrood+spek : €  5,00  (winterperiode) 
Glühwein   : €  2,95  (winterperiode) 
Koffietafel senioren  : €10,25  (Soep, 2 belegde broodjes en 2x koffie of thee) 
Koffietafel standaard  : €12,00  (zie bijlage: Lunchmogelijkheden voor bussen) 
Koffietafel met soep  : €14,00  (zie bijlage: Lunchmogelijkheden voor bussen) 
Koffietafel met kroket  : €13,00  (zie bijlage: Lunchmogelijkheden voor bussen) 
Koffietafel met soep en kroket : €15,00  (zie bijlage: Lunchmogelijkheden voor bussen) 
Pannenkoekenarrangement : €12,00  (zie bijlage: Lunchmogelijkheden voor bussen) 
Lunchbuffet   : €12,00  (zie bijlage: Lunchmogelijkheden voor bussen) 
3-gangen diner schnitzel : €15,75  (zie bijlage: Lunchmogelijkheden voor bussen) 
 
OVERIGE 
Invalidentoilet aanwezig  : Ja  
Aantal zalen   : 2 
Maximaal personen zaal 1 : 75 zitplaatsen – 100 zit/staanplaatsen 
Maximaal personen zaal 2 : 75 zitplaatsen – 100 zit/staanplaatsen 
Zaal 1+2 (1 grote zaal)  : 150 zitplaatsen – 200 zit/staanplaatsen  
AED (automatische externe defibrillator) : Is aanwezig 
Webcam (6 camerapositie‘s) :  www.de-gelderse-poort.com/webcam.html 
Gelderse Poort video  : www.de-gelderse-poort.com/bussen.html 
Social media   :  
 
 
OMGEVING 
De Gelderse Poort ligt op een unieke locatie nabij het natuurgebied “De Gelderse Poort”. Vanuit het Koffie en Eethuis 
heeft u een prachtig uitzicht op de bedrijvige scheepvaart van de Rijn. Het koffie en eethuis bevind zich in de 
gemeente Millingen aan de Rijn dat zich met recht het “hart van de Gelderse Poort” mag noemen. 
Op weg naar het Koffie en Eethuis rijdt u door de Ooijpolder en de Duffelt, waar gedurende de wintermaanden zo’n 
80.000 kol- en rietganzen neerstrijken. Deze groep vogels staan garant voor een fascinerend schouwspel. 
 
BEREIKBAARHEID 
De bereikbaarheid van de Gelderse Poort is goed. Komend vanaf de A15 richting Arnhem, Kleve volgen en 
vervolgens richting Nijmegen afslaan. Voorbij de Waalbrug bij Nijmegen de ANWB borden Millingen volgen. Gasten 
kunnen hun auto achter en beneden de Gelderse Poort parkeren, tevens zijn er enkele parkeerplaatsen 
gereserveerd voor bussen. 
 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Koffie en Eethuis "De Gelderse Poort" 
Willy Claus en Erika Schmidt 
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Lunchmogelijkheden voor bussen 
 
U wordt ontvangen in het sfeervolle, aan de rivier gelegen Koffie 
en Eethuis "De Gelderse Poort" voor een koffietafel, lunchbuffet 
of pannenkoekenbuffet. 
Tijdens de lunch hebben de gasten een fascinerend uitzicht op 
de drukst bevaren rivier van Europa. 
 
 
Wij introduceren dit jaar ons lunchbuffet voor bussen.   
 
Het lunchbuffet bestaat uit:     Prijs: € 12,00 p/p  (Excl. soep € 11,00 p/p) 
Onbeperkt koffie, thee en melk, tomatensoep en kroket, rundvlees en aardappelsalade, diverse zoetwaren, vlees 
en kaasbeleg, diverse broodjes en broodsoorten en uitgebreid dessert incl. vers fruit. 
 
Het pannenkoekenbuffet bestaat uit:    Prijs: € 12,00 p/p  (Excl. soep € 11,00 p/p) 
Onbeperkt koffie en thee, keuze uit tomaten of groentesoep en in buffetvorm pannenkoeken die zelf belegd kunnen 
worden met appel of spek, diverse zoetwaren, hartigheden of fruit. 
 
De standaard koffietafel bestaat uit:    Prijs: € 12,00 p/p uit te breiden tot € 15,00 p/p 
Onbeperkt koffie en thee, diverse zoetwaren, vlees en kaasbeleg, diverse broodjes en broodsoorten. 
Natuurlijk uit te breiden met soep en/of kroket. 
 
Drie gangen schnitzelmenu bestaat uit:   Prijs: € 15,75 p/p 
Voorgerecht: Keuze uit tomaten of groentesoep. 
Hoofdgerecht: Schnitzel (160 gr.) in een heerlijke jus. Frietjes en aardappelkroketjes, 2 soorten verse groente en 

appelmoes. 
Nagerecht:  Een verantwoord toetje na. 
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Streekritten 2019 
 
Van hoog tot laag genieten. 
Keuze uit diverse streekritten met gids. 
 
 
Van hoog tot laag (Duur: ca 1½ uur)  
Let op: 
In sommige gevallen kan het mogelijk zijn dat er een klein stukje over Duits grondgebied gereden wordt. 
Deze prachtige rit start vanaf ons Koffie- en eethuis “De Gelderse Poort”. De tocht voert u langs het kleinste dorpje 
van Nederland, Persingen, via Beek en Berg en Dal naar de top van de 100 meter  hoge heuvelrug. Vanaf Berg en 
Dal voert de tocht over de Zevenheuvelenweg, bekend van de Nijmeegse Vierdaagse, naar Groesbeek “De Diamant 
tussen de Heuvels.” Hier vindt u het Canadese militaire kerkhof, wijngaarden en het Bevrijdingsmuseum. Via de 
Ooijpolder met zijn heggenlandschap en weidse uiterwaarden, een juweel in ons Nederlands natuur-landschap, 
keert u terug naar De Gelderse Poort. 
Onze gids verzorgt voor u een tocht door een uniek wisselend landschap. 
 
Streekrit  Ooijpolder, Waalkade, Kronenburger Park en Nijmeegse Singels. 
(Duur: ca 1½ uur) 
Let op: 
In sommige gevallen kan het mogelijk zijn dat er een klein stukje over Duits grondgebied gereden wordt. 
Tijdens deze tour maakt u kennis met de schitterende natuur van de Ooijpolder en de oudste stad van Nederland 
Nijmegen. Via de Waalboulevard, het Kronenburger Park, het Keizer Karelplein met het beroemde concertgebouw 
de Vereeniging voert de gids u langs de Singels naar de Ubbergse heuvelrug en via Persingen weer terug naar De 
Gelderse Poort. 
 
Middagje Kleve (Duitsland)  (Duur: ca 3 uur)       
De meer dan 750 jaar oude stad Kleve met haar beroemde Schwanenburg ligt op een steenworp afstand van de 
Gelderse Poort. Via Keeken, Schenkenschans en Rindern gaat de tour naar Kleve. Onderweg hoort u welke rol 
Schenkenschans speelde tijdens de 80-jarige oorlog, hoe Kleve onder Stadhouder Johan Maurits van Nassau tot 
grote bloei kwam en welke beroemdheden in de 18e en 19e eeuw het “Eau de Clève” dronken. 
Het programma van deze tour: 
14.00 uur   Vertrek vanaf  Koffie- en eethuis “de Gelderse Poort”. 
14.30 uur   Aankomst Kleve. 
                  Rondwandeling door Kleve onder leiding van de gids of (naar keuze) winkelen 
  en een bezoek aan een Konditorei.         
15.30 uur   Vertrek uit Kleve en via de heuvelrug, Ooijpolder weer terug naar de Gelderse Poort.                             
17.00 uur   Einde middagje Kleve 
. 
In de heuvelrug van de Gemeente Ubbergen zijn touringcars niet toegestaan, tenzij onder begeleiding van onze ervaren gidsen. Een touringcar 
langer dan 13.50 m. moet dan wel voorzien zijn van een gestuurde 3e naloopas. Wanneer dit niet het geval is verzorgt de gids een aangepaste 
tour van gelijke  kwaliteit. 
 
Uiteraard zijn alle bovenstaande streekritten te combineren met andere mogelijkheden. 
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Busarrangement 1 / 2019 
 
 
Heerlijke lunch met een bezoek aan het Duitse Kleve onder 
begeleiding van een gids. 
 
 
 
Programma:  
12:30 uur: Lunch met keuze uit: (zie bijlage lunchmogelijkheden voor bussen) 

- Lunchbuffet. 
- Pannenkoekenbuffet.  
- Koffietafel standaard.  

 
14:00 uur: Vertrek voor een fantastische rondrit met een bezoek aan Kleve  

De meer dan 750 jaar oude stad Kleve met haar beroemde Schwanenburg 
ligt op een steenworp afstand van de Gelderse Poort. Via Keeken, 
Schenkenschans en Rindern gaat de tour naar Kleve. Onderweg hoort u 
welke rol Schenkenschans speelde tijdens de 80-jarige oorlog, hoe Kleve 
onder Stadhouder Johan Maurits van Nassau tot grote bloei kwam en welke 
beroemdheden in de 18e en 19e eeuw het “Eau de Clève” dronken. 

 
14.30 uur: Aankomst Kleve. 

Rondwandeling door Kleve onder leiding van de gids of (naar keuze) winkelen 
en een bezoek aan een Konditorei.         

 
15.30 uur: Vertrek uit Kleve 

Via de heuvelrug en de Ooijpolder weer terug naar de Gelderse Poort.                             
 
17.00 uur: Einde dagprogramma 
 
 
 
 
 
Duur: ca. 4,5 uur 
 
 
Prijzen deelnemers:  
20 t/m   30 pers.  € 18,00 p/p  
31 t/m   40 pers.  € 16,50 p/p  
41 t/m 130 pers.  € 16,00 p/p  
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Busarrangement 2 / 2019 

 
 
Rondvaart over Europa’s drukst bevaren rivier de Waal 
 
 
 
Programma: 
11:00 uur: Ontvangst aan de Waalkade voor een schitterende rondvaart. 
 Ontvangst met 2x koffie en appeltaart voor een 1 uur durende rondvaart op 

een van de drukst bevaren waterwegen van Europa. De talloze schepen 
alleen al zorgen voor een boeiend schouwspel. Vanaf het water kunt u nog 
beter genieten van het schitterende uitzicht over Nijmegen met zijn 
moderne casino en de vele grand cafés. 
 
Na een prachtige route door de Ooijpolder wordt u ontvangen in het 
sfeervolle, aan de rivier gelegen Koffie en Eethuis "De Gelderse Poort". 
Tijdens de lunch hebben de gasten een fascinerend uitzicht op de drukst 
bevaren rivier van Europa. 

 
12:30 uur: Lunch met keuze uit: (zie bijlage lunchmogelijkheden voor bussen) 

- Lunchbuffet.    
- Pannenkoekenbuffet.  
- Koffietafel standaard.  

 
 
14:00 uur: Nagenieten op ons riant terras. 
 Na deze bijzondere belevenissen kunt u nog even nagenieten op ons riant 

terras. 
 
 
 
 
 
 
Duur: ca. 4 uur te Millingen 
Minimaal aantal deelnemers: 35 personen. 
 
Prijzen deelnemers:   
€ 27,00 p/p  
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Busarrangement 3 / 2019 

Rondvaart over Europa’s drukst bevaren rivier de Waal 
en een schitterende tour door Hoog en Laag. 
 
Programma: 
11:00 uur: Ontvangst aan de Waalkade voor een schitterende rondvaart. 
 Ontvangst met 2x koffie en appeltaart voor een 1 uur durende rondvaart op 

een van de drukst bevaren waterwegen van Europa. De talloze schepen 
alleen al zorgen voor een boeiend schouwspel. Vanaf het water kunt u nog 
beter genieten van het schitterende uitzicht over Nijmegen met zijn 
moderne casino en de vele grand cafés. 
 
Na een prachtige route door de Ooijpolder wordt u ontvangen in het 
sfeervolle, aan de rivier gelegen Koffie en Eethuis "De Gelderse Poort". 
Tijdens de lunch hebben de gasten een fascinerend uitzicht op de drukst 
bevaren rivier van Europa. 

 
12:30 uur: Lunch met keuze uit: (zie bijlage lunchmogelijkheden voor bussen) 

- Lunchbuffet.    
- Pannenkoekenbuffet.  
- Koffietafel standaard.  

 
14:00 uur: Rondrit “Van hoog tot laag” o.b.v. een gids. (Duur: ca 1½ uur) 
 Let op: In sommige gevallen kan het mogelijk zijn dat er een klein 

stukje over Duits grondgebied gereden wordt. 
Deze prachtige rit start vanaf ons Koffie- en eethuis “De Gelderse Poort”. 
De tocht voert u langs het kleinste dorpje van Nederland, Persingen, via 
Beek en Berg en Dal naar de top van de 100 meter  hoge heuvelrug. Vanaf 
Berg en Dal voert de tocht over de Zevenheuvelenweg, bekend van de 
Nijmeegse Vierdaagse, naar Groesbeek “De Diamant tussen de Heuvels.” 
Hier vindt u het Canadese militaire kerkhof, wijngaarden en het 
Bevrijdingsmuseum. Via de Ooijpolder met zijn heggenlandschap en 
weidse uiterwaarden, een juweel in ons Nederlands natuurlandschap, keert 
u terug naar De Gelderse Poort. Onze gids verzorgt voor u een tocht door 
een uniek wisselend landschap 

 
 
Duur: ca. 4,5 uur te Millingen 
Minimaal aantal deelnemers: 35 personen. 
 
Prijs:   
€ 29,00 p/p  
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Busarrangement 4 / 2019 

Bustocht met gids “Van hoog tot laag” 
 
Na een prachtige route door de Ooijpolder wordt u ontvangen in het sfeervolle, aan de 
rivier gelegen Koffie en Eethuis "De Gelderse Poort". 
Tijdens de lunch hebben de gasten een fascinerend uitzicht op de drukst bevaren 
rivier van Europa. 
 
Programma: 
12:30 uur: Lunch met keuze uit: (zie bijlage lunchmogelijkheden voor bussen) 

- Lunchbuffet.    
- Pannenkoekenbuffet.  
- Koffietafel standaard.  

 
14:00 uur: Rondrit “Van hoog tot laag” o.b.v. een gids. (Duur: ca 1½ uur) 
 Let op: In sommige gevallen kan het mogelijk zijn dat er een klein 

stukje over Duits grondgebied gereden wordt. 
Deze prachtige rit start vanaf ons Koffie- en eethuis “De Gelderse Poort”. 
De tocht voert u langs het kleinste dorpje van Nederland, Persingen, via 
Beek en Berg en Dal naar de top van de 100 meter  hoge heuvelrug. Vanaf 
Berg en Dal voert de tocht over de Zevenheuvelenweg, bekend van de 
Nijmeegse Vierdaagse, naar Groesbeek “De Diamant tussen de Heuvels.” 
Hier vindt u het Canadese militaire kerkhof, wijngaarden en het 
Bevrijdingsmuseum. Via de Ooijpolder met zijn heggenlandschap en 
weidse uiterwaarden, een juweel in ons Nederlands natuurlandschap, keert 
u terug naar De Gelderse Poort. 
Onze gids verzorgt voor u een tocht door een uniek wisselend landschap. 

 
15:30 uur: Nagenieten op ons riant terras. 
 Na deze bijzondere belevenissen kunt u nog even nagenieten op ons riant 

terras. 
 
 
 
 
Duur: ca. 4 uur te Millingen (uiteraard zijn alle tijden en arrangementen aan te passen) 
 
 
Prijzen deelnemers:   
20 t/m   30 pers.  € 17,00 p/p   
31 t/m   40 pers.  € 15,50 p/p  
41 t/m   60 pers.  € 14,50 p/p  
61 t/m 130 pers.  € 15,50 p/p  
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Busarrangement 5 / 2019 

 
Rondrit met de unieke milieuvriendelijke zonnetrein 
 
Na een prachtige route door de Ooijpolder wordt u ontvangen in het sfeervolle, aan de 
rivier gelegen Koffie en Eethuis "De Gelderse Poort". 
Tijdens de lunch hebben de gasten een fascinerend uitzicht op de drukst bevaren 
rivier van Europa. 
 
 
Programma: 
 
12:30 uur: Lunch met keuze uit: (zie bijlage lunchmogelijkheden voor bussen) 

- Lunchbuffet.    
- Pannenkoekenbuffet.  
- Koffietafel standaard.  

 
14:00 uur: Rondrit met de zonnetrein 
 De stichting van Steen en natuur biedt de mogelijkheid om met een solar 

road train (SRT) (trein op zonne-energie) de Ooijpolder en de Duffelt te 
verkennen. De SRT is een milieuvriendelijke vorm van recreatief vervoer. 
De stichting van Steen en Natuur heeft drie treinen tot haar beschikking en 
bieden zitplaatsen aan 22, 22 en 25 personen. Tijdens de rit is er een gids 
aanwezig die alles kan vertellen over de omgeving nu en het verleden.  

 
15:00 uur: Nagenieten op ons riant terras. 

Na deze bijzondere belevenissen kunt u nog even nagenieten op ons riant 
terras. 

 
 
 
 
Duur: ca. 4,5 uur te Millingen (uiteraard zijn alle tijden en arrangementen aan te passen)   
 
 
 
Prijzen deelnemers:   
20 t/m 25 pers.  € 20,00 p/p   
26 t/m 35 pers.  € 21,00 p/p  
36 t/m 69 pers.  € 19,00 p/p  
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Busarrangement 6 / 2019 
 
Compleet dagarrangement in het Hart van de Gelderse Poort 
 
Programma: 
11:00 uur: Ontvangst aan de Waalkade voor een schitterende rondvaart. 
 Ontvangst met 2x koffie en appeltaart voor een 1 uur durende rondvaart op 

een van de drukst bevaren waterwegen van Europa. De talloze schepen 
alleen al zorgen voor een boeiend schouwspel. Vanaf het water kunt u nog 
beter genieten van het schitterende uitzicht over Nijmegen met zijn moderne 
casino en de vele grand cafés. 
 
Na een prachtige route door de Ooijpolder wordt u ontvangen in het 
sfeervolle, aan de rivier gelegen Koffie en Eethuis "De Gelderse Poort". 
Tijdens de lunch hebben de gasten een fascinerend uitzicht op de drukst 
bevaren rivier van Europa. 

 
12:30 uur: Lunch met keuze uit: (zie bijlage lunchmogelijkheden voor bussen) 

- Lunchbuffet.    
- Pannenkoekenbuffet.  
- Koffietafel standaard.  

 
14:00 uur: Rondrit “Van hoog tot laag” o.b.v. een gids. (Duur: ca 1½ uur) 
 Let op: In sommige gevallen kan het mogelijk zijn dat er een klein stukje 

over Duits grondgebied gereden wordt. 
Deze prachtige rit start vanaf ons Koffie- en eethuis “De Gelderse Poort”. De 
tocht voert u langs het kleinste dorpje van Nederland, Persingen, via Beek en 
Berg en Dal naar de top van de 100 meter  hoge heuvelrug. Vanaf Berg en 
Dal voert de tocht over de Zevenheuvelenweg, bekend van de Nijmeegse 
Vierdaagse, naar Groesbeek “De Diamant tussen de Heuvels.” Hier vindt u 
het Canadese militaire kerkhof, wijngaarden en het Bevrijdingsmuseum. Via 
de Ooijpolder met zijn heggenlandschap en weidse uiterwaarden, een juweel 
in ons Nederlands natuurlandschap, keert u terug naar De Gelderse Poort. 
Onze gids verzorgt voor u een tocht door een uniek wisselend landschap. 

 
15:30 uur: Nagenieten op ons riant terras of kleine wandeling maken. 
 Na deze bijzondere belevenissen kunt u nog even nagenieten op ons riant 

terras, of u maakt een wandeling aan het water. 
 
17:00 uur: Diner 3-gangen schnitzelmenu (zie bijlage lunchmogelijkheden voor bussen) 
 
Duur: ca. 7,5 uur te Millingen 
Minimaal aantal deelnemers: 35 personen. 
 
Prijzen deelnemers:   
€ 45,25 p/p   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rijndijk 6, 6566 CG  Millingen aan de Rijn 
T +31 (0)481  434182 
F +31 (0)481  431134 

IBAN  NL33 RABO 0187 4103 48 
BIC  RABONL2U 

K.v.K.  Nijmegen 1014 3506 
BTW-nr. NL821 282 906 B01 

E-Mail: info@de-gelderse-poort.com 
Internet: www.de-gelderse-poort.com 



Wij verzorgen uw: Actief arrangement  Ontbijt  Lunch  Diner  Brunch  High Tea  Koffietafel  Indoor barbecue 
Pannenkoekenarrangement  Receptie  Bedrijfsfeest  Themafeest  Kinderfeest  Seminar-/Vergaderruimte 

Informatie en boekingen +31 (0)481 - 43 41 82 of bezoek ons op internet: www.de-gelderse-poort.com 
 

 
 
 
 

Busarrangement 7 / 2019 
 
Dagarrangement Ooijpolder tot aan het Duitse Kleve 
 
Programma: 
10:00 uur: Ontvangst aan de Waalkade voor een schitterende rondvaart. 
 Ontvangst met 2x koffie en appeltaart voor een 1 uur durende rondvaart op 

een van de drukst bevaren waterwegen van Europa. De talloze schepen 
alleen al zorgen voor een boeiend schouwspel. Vanaf het water kunt u nog 
beter genieten van het schitterende uitzicht over Nijmegen met zijn moderne 
casino en de vele grand cafés. 

11:00 uur: Vertrek met de milieuvriendelijke zonnetrein 
 Vertrek vanaf de Waalkade met de milieuvriendelijke zonnetrein naar 

Millingen aan de Rijn. Tijdens de rit komt u langs Persingen, het kleinste 
dorpje van Nederland. Vervolgens gaat de rit verder door de Ooijpolder en 
het mooiste natuurgebied, de Millingerwaard. Tijdens de rit is er een gids 
aanwezig die alles kan vertellen over de omgeving nu en het verleden. 
Na een prachtige route door de Ooijpolder wordt u ontvangen in het 
sfeervolle, aan de rivier gelegen Koffie en Eethuis "De Gelderse Poort". 
Tijdens de lunch hebben de gasten een fascinerend uitzicht op de drukst 
bevaren rivier van Europa. 

12:30 uur: Lunch met keuze uit: (zie bijlage lunchmogelijkheden voor bussen) 
- Lunchbuffet.    
- Pannenkoekenbuffet.  
- Koffietafel standaard.  

14:00 uur: Vertrek voor een fantastische rondrit met een bezoek aan Kleve  
De meer dan 750 jaar oude stad Kleve met haar beroemde Schwanenburg 
ligt op een steenworp afstand van de Gelderse Poort. Via Keeken, 
Schenkenschans en Rindern gaat de tour naar Kleve. Onderweg hoort u 
welke rol Schenkenschans speelde tijdens de 80-jarige oorlog, hoe Kleve 
onder Stadhouder Johan Maurits van Nassau tot grote bloei kwam en welke 
beroemdheden in de 18e en 19e eeuw het “Eau de Clève” dronken. 

14.30 uur: Aankomst Kleve. 
Rondwandeling door Kleve onder leiding van de gids of (naar keuze) winkelen 
en een bezoek aan een Konditorei.         

15.30 uur: Vertrek uit Kleve 
Via de heuvelrug en de Ooijpolder weer terug naar de Gelderse Poort.                             

17.00 uur: Einde dagprogramma 
 
Duur: ca. 7 uur 
Minimaal aantal deelnemers: 35 personen. 
 
Prijzen deelnemers:  
35 t/m 47 pers.  € 40,50 p/p  
48 t/m 69 pers.  € 38,50 p/p  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rijndijk 6, 6566 CG  Millingen aan de Rijn 
T +31 (0)481  434182 
F +31 (0)481  431134 

IBAN  NL33 RABO 0187 4103 48 
BIC  RABONL2U 

K.v.K.  Nijmegen 1014 3506 
BTW-nr. NL821 282 906 B01 

E-Mail: info@de-gelderse-poort.com 
Internet: www.de-gelderse-poort.com 



Wij verzorgen uw: Actief arrangement  Ontbijt  Lunch  Diner  Brunch  High Tea  Koffietafel  Indoor barbecue 
Pannenkoekenarrangement  Receptie  Bedrijfsfeest  Themafeest  Kinderfeest  Seminar-/Vergaderruimte 

Informatie en boekingen +31 (0)481 - 43 41 82 of bezoek ons op internet: www.de-gelderse-poort.com 
 

 
 
 
 

Busarrangement 8 / 2019 
 
Compleet dagarrangement, waaronder advocaatproeverij, 
en een rondrit met bezoek aan het Duitse Kleve. 
 
Programma: 
10:00 uur: Ontvangst op landhuis de Aalshof in Haps. Wie was eerst? Kip of Ei 

U wordt ontvangen in een sfeervolle ambiance. Brengen u op de 
hoogte van allerlei kip- en eiweetjes en laten u proeven van 
diverse soorten advocaat. Dit alles onder het genot van 
huisgemaakte appeltaart en een kopje koffie. Het uitzicht op een 
fraai aangelegde tuin laat u wegdromen in de romantische tijd 
van weleer.  
Op eigen terrein is onlangs het StroHotel gebouwd. Een nieuwe uitdaging 
waar o.a. het ei als basisproduct garant staat voor de lekkerste gerechten. 
Ook is er een winkeltje bomvol ei- en streekproducten en allerlei cadeau-
artikelen met als thema, uiteraard “de kip”. 
Kortom: Gastvrei Aalshof is een gouden tip voor een supergezellig dagje uit. 

12:00 uur: Vertrek naar Millingen aan de Rijn.  
Na een prachtige route door de Ooijpolder wordt u ontvangen in het 
sfeervolle, aan de rivier gelegen Koffie en Eethuis "De Gelderse Poort". 
Tijdens de lunch hebben de gasten een fascinerend uitzicht op de drukst 
bevaren rivier van Europa. 

12:45 uur: Lunch met keuze uit: (zie bijlage lunchmogelijkheden voor bussen) 
- Lunchbuffet.    
- Pannenkoekenbuffet.  
- Koffietafel standaard.  

14:00 uur: Vertrek voor een fantastische rondrit met een bezoek aan Kleve  
De meer dan 750 jaar oude stad Kleve met haar beroemde Schwanenburg 
ligt op een steenworp afstand van de Gelderse Poort. Via Keeken, 
Schenkenschans en Rindern gaat de tour naar Kleve. Onderweg hoort u 
welke rol Schenkenschans speelde tijdens de 80-jarige oorlog, hoe Kleve 
onder Stadhouder Johan Maurits van Nassau tot grote bloei kwam en welke 
beroemdheden in de 18e en 19e eeuw het “Eau de Clève” dronken. 

14.30 uur: Aankomst Kleve. 
Rondwandeling door Kleve onder leiding van de gids of (naar keuze) winkelen 
en een bezoek aan een Konditorei.         

15.30 uur: Vertrek uit Kleve 
Via de heuvelrug en de Ooijpolder weer terug naar de Gelderse Poort.                             

17.00 uur: Aankomst. 
 
Duur: ca. 6,5 uur (uiteraard zijn alle tijden en arrangementen aan te passen) 
 
Prijzen deelnemers:    Prijzen deelnemers:   
20 t/m 30 pers.  € 29,00 p/p   41 t/m 50 pers.  € 26,50 p/p  
31 t/m 40 pers.  € 27,00 p/p   51 t/m 65 pers.  € 26,00 p/p 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rijndijk 6, 6566 CG  Millingen aan de Rijn 
T +31 (0)481  434182 
F +31 (0)481  431134 

IBAN  NL33 RABO 0187 4103 48 
BIC  RABONL2U 

K.v.K.  Nijmegen 1014 3506 
BTW-nr. NL821 282 906 B01 

E-Mail: info@de-gelderse-poort.com 
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Wij verzorgen uw: Actief arrangement  Ontbijt  Lunch  Diner  Brunch  High Tea  Koffietafel  Indoor barbecue 
Pannenkoekenarrangement  Receptie  Bedrijfsfeest  Themafeest  Kinderfeest  Seminar-/Vergaderruimte 

Informatie en boekingen +31 (0)481 - 43 41 82 of bezoek ons op internet: www.de-gelderse-poort.com 
 

 
 
 
 

Busarrangement 9 / 2019 
 
Compleet dagarrangement, waaronder advocaatproeverij, 
en een rondrit met de milieuvriendelijk zonnetrein. 
 

 
Programma: 
10:00 uur: Ontvangst op landhuis de Aalshof in Haps. Wie was eerst? Kip of Ei 

U wordt ontvangen in een sfeervolle ambiance. Brengen u op de 
hoogte van allerlei kip- en eiweetjes en laten u proeven van 
diverse soorten advocaat. Dit alles onder het genot van 
huisgemaakte appeltaart en een kopje koffie. Het uitzicht op een 
fraai aangelegde tuin laat u wegdromen in de romantische tijd 
van weleer.  
Op eigen terrein is onlangs het StroHotel gebouwd. Een nieuwe uitdaging 
waar o.a. het ei als basisproduct garant staat voor de lekkerste gerechten. 
Ook is er een winkeltje bomvol ei- en streekproducten en allerlei cadeau-
artikelen met als thema, uiteraard “de kip”. 
Kortom: Gastvrei Aalshof is een gouden tip voor een supergezellig dagje uit. 

12:00 uur: Vertrek naar Millingen aan de Rijn.  
Na een prachtige route door de Ooijpolder wordt u ontvangen in het 
sfeervolle, aan de rivier gelegen Koffie en Eethuis "De Gelderse Poort". 
Tijdens de lunch hebben de gasten een fascinerend uitzicht op de drukst 
bevaren rivier van Europa. 

13:00 uur: Lunch met keuze uit: (zie bijlage lunchmogelijkheden voor bussen) 
- Lunchbuffet.    
- Pannenkoekenbuffet.  
- Koffietafel standaard.  

14:30 uur: Rondrit met de zonnetrein 
 De stichting van Steen en natuur biedt de mogelijkheid om met een solar road 

train (SRT) (trein op zonne-energie) de Ooijpolder en de Duffelt te verkennen. 
De SRT is een milieuvriendelijke vorm van recreatief vervoer. De stichting 
van Steen en Natuur heeft drie treinen tot haar beschikking en bieden 
zitplaatsen aan 22, 22 en 25 personen. Tijdens de rit is er een gids aanwezig 
die alles kan vertellen over de omgeving nu en het verleden. 

15:30 uur: Nagenieten op ons riant terras. 
 Na deze bijzondere belevenissen kunt u nog even nagenieten op ons riant 

terras. 
 
 
Duur: ca. 6 uur (uiteraard zijn alle tijden en arrangementen aan te passen) 
 
Prijzen deelnemers:  
20 t/m 25 pers.  € 31,00 p/p  
26 t/m 35 pers.  € 32,00 p/p  
36 t/m 69 pers.  € 30,00 p/p  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rijndijk 6, 6566 CG  Millingen aan de Rijn 
T +31 (0)481  434182 
F +31 (0)481  431134 

IBAN  NL33 RABO 0187 4103 48 
BIC  RABONL2U 

K.v.K.  Nijmegen 1014 3506 
BTW-nr. NL821 282 906 B01 

E-Mail: info@de-gelderse-poort.com 
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Wij verzorgen uw: Actief arrangement  Ontbijt  Lunch  Diner  Brunch  High Tea  Koffietafel  Indoor barbecue 
Pannenkoekenarrangement  Receptie  Bedrijfsfeest  Themafeest  Kinderfeest  Seminar-/Vergaderruimte 

Informatie en boekingen +31 (0)481 - 43 41 82 of bezoek ons op internet: www.de-gelderse-poort.com 
 

 
 
 
 

Busarrangement 10 / 2019 
 
 
Heerlijke lunch met rondrit en een bezoek aan het 
bevrijdingsmuseum in Groesbeek. 
 
 
 
Programma:  
12:30 uur: Lunch met keuze uit: (zie bijlage lunchmogelijkheden voor bussen) 

- Lunchbuffet. 
- Pannenkoekenbuffet.  
- Koffietafel standaard.  

 
14:00 uur: Vertrek voor een fantastische rondrit met een bezoek aan het 

Bevrijdingsmuseum in Groesbeek.  
Let op: In sommige gevallen kan het mogelijk zijn dat er een klein 
stukje over Duits grondgebied gereden wordt. 
Deze prachtige rit start vanaf ons Koffie- en eethuis “De Gelderse Poort”. De 
tocht voert u langs het kleinste dorp van Nederland, Persingen, via Beek en 
Berg en Dal naar de top van de 100 meter hoge heuvelrug. Vanaf Berg en 
Dal voert de tocht over de Zevenheuvelenweg, bekend van de Nijmeegse 
Vierdaagse, naar Groesbeek. Hier vindt u het  Canadese militaire kerkhof en 
het Bevrijdingsmuseum waar we vervolgens een bezoek aan brengen. 
Het museum is uit de geschiedenis ontstaan op één van de mooiste plekken 
van Nederland. In het museum maak je de aanloop naar de oorlog mee, 
ervaar je de bezettingstijd, vier je de Bevrijding en zie je de wederopbouw van 
Nederland en Europa. Door middel van geuren, interactieve presentaties, 
diorama’s, modellen, originele films en geluidsfragmenten wordt de bevrijding 
op boeiende wijze verbeeld. Het museum toont aan jong en oud de actuele 
betekenis van democratie, vrijheid en mensenrechten. Na een introductiefilm 
mag u op eigen gelegenheid het museum gaan verkennen. 
Via de Ooijpolder met zijn heggenlandschap en weidse uiterwaarden, een 
juweel in ons Nederlandse natuurlandschap, keert u terug naar de Gelderse 
Poort. Onze gids verzorgt voor u een tocht door een uniek wisselend 
landschap. 
 

17.00 uur: Einde dagprogramma 
 
Duur: ca. 4,5 uur 
 
Prijzen deelnemers:  
20 t/m   30 pers.  € 25,00 p/p  
31 t/m   40 pers.  € 23,00 p/p  
41 t/m 130 pers.  € 22,00 p/p 
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“De Gelderse 

Poort” 



Wij verzorgen uw: Actief arrangement  Ontbijt  Lunch  Diner  Brunch  High Tea  Koffietafel  Indoor barbecue 
Pannenkoekenarrangement  Receptie  Bedrijfsfeest  Themafeest  Kinderfeest  Seminar-/Vergaderruimte 

Informatie en boekingen +31 (0)481 - 43 41 82 of bezoek ons op internet: www.de-gelderse-poort.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koffie en Eethuis "De Gelderse Poort" 
Rijndijk 6, 6566 CG  Millingen aan de Rijn 

www.de-gelderse-poort.com 
info@de-gelderse-poort.com 

Tel. 0481 434182 
Mob. 06 2222 3924 

 
Live webcam: 

www.de-gelderse-poort.com/webcam.html 
 

Gelderse Poort video: 
www.de-gelderse-poort.com/bussen.html 

 
 

 
 
 
 


