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In 2010 het die HMS Bloemhof besluit om 
jaarliks ’n groep graad 10-leerders na Europa 
te neem met die doel om die leerders aan die 
Europese kultuur bekend te stel, nuwe plekke 
te sien en nuwe mense te ontmoet.  

Hierdie toer is deur me. Dianne Schoeman 
beplan en die eerste groep is in 2011 na 
Nederland en Italië. Ná die 2018-toer – haar 
agtste! – het me. Schoeman na Amsterdam 
verhuis en die leisels aan mnr. Stephan Meyer 
oogegee.  

Die graad 10-toer is tans die enigste oorsese 
toer wat jaarliks deur Bloemhof gereël word.  
 

EUROPA-TOER:  OORSIG

2019
Frankryk 
België 

Nederland

2018 
Portugal 
Spanje

2017
Nederland
Frankryk 
België

2016 
Nederland
Frankryk 
België 

2015 
Nederland
Frankryk

2014 
Nederland

Italië

2013 
Nederland
Duitsland

2012 
Nederland

Spanje
Portugal

2011 
Nederland

Italië

Portugal, Spanje, Frankryk, Italië, België, Nederland 
en Duitsland tel onder die Europsese lande wat reeds 

deur Bloemhof se graad 10-groepe besoek is.  

Bloemhof het ’n aktiewe uitruilprogram met die 
Kandinsky College in Nijmegen, Nederland en 

besoek elke tweede jaar dié skool. In Nijemegen het 
Bloemhoffers die geleentheid om  vir ’n paar dae by ’n 

Hollandse gesin tuis te gaan en skool saam met hul 
gassuster of -broer by te woon. Kandinsky-leerders 
besoek Bloemhof weer in die daaropvolgende jaar 

(gewoonlik aan die begin van die tweede kwartaal) waar 
hulle by ’n Bloemhof-gesin tuisgaan.

In alternatiewe jare – wanneer Bloemhof die Hollanders 
ontvang en daar nie ’n uitruil na Europa is nie – word 
’n kultuurtoer gedoen.  Die toer word deur ’n gids (of 

gidse) begelei met die fokus wat op die kultuur en 
geskiedenis van die besoekende stede val.         

Uitruiltoere vind in die herfsvakansie (Maart/April) 
van onewe jare plaas en die kultuurtoere in die 

wintervakansie (Junie/Julie) van ewe jare.   

UITRUIL- VS KULTUURTOERE

2010

Nijmegen

Amsterdam

2020
Italië 

Kroasië

In 2020 sal Bloemhof se graad 10-leerders weer die geleentheid kry om op ’n kultuurtoer te 
gaan wat besoeke aan die stede Rome, Napels, Dubrovnik en Zagreb insluit.  Dit sal aan die 

leerders die geleentheid bied om eerstehands van die Romeinse Ryk en die Renaissance te leer, 
kunsskatte van onder meer Michelangelo, Raphael en Da Vinci te sien en die kos, taal en kultuur 

van twee uiteenlopende lande te geniet.
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2020:  ITALIË & KROASIË

TOERDATUMS

BEPLANDE BESTEMMINGS

Vertrek na Europa

WOENSDAG,  
10 JUNIE 2020

Arriveer in Suid-Afrika

WOENSDAG,  
24 JUNIE 2020

ITALIË

Rome Napels

Die Tiberrivier, 
Rome

Colosseum

Napels met Vesuvius 
in die agtergrond

Castel dell’Ovo

Hierdie is slegs ’n voorlopige program en 
fyner besonderhede mag moontlik verander.   

LET WEL

(Skool sluit op 12 Junie en open op 7 Julie 2020)

KROASIË

Dubrovnik Zagreb

Dubrovnik en die 
bekende hawemuur

Mount Srđ

Zagreb, hoofstad 
van Kroasië

Zagrebačka kate-
drala

Verskeie professionele reisagente is genader 
om vir hierdie toer te kwoteer. 

  Mnr. Stephan Meyer is die kontakpersoon 
by die skool en sal op die 2020-toer deur  

’n vroulike personeellid vergesel word.

ORGANISEERDERS

Vatikaanstad Pompeii Apteekmuseum Kaptol-mark
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ROME

NAPELS

DUBROVNIK

ZAGREB

Ons gaan tuis in ’n jeugherberg 
(youth hostel) waar leerders 
kamers met mekaar deel (maar 
nie met vreemdelinge nie).  

Kamerindelings word deur die 
leerders self gedoen na gelang 
van die aantal beddens wat per 
kamer beskikbaar is. 

Opvoeders gaan saam met die 
leerders in die herberg tuis.   

ONTBYTOntbyt word altyd by die 
jeugherberg bedien.

MIDDAGETE

Middagetes is nié by die 
toerpakket ingesluit nie en 

moet uit sakgeld gekoop word.  
Leerders sal elke dag die 

geleentheid hê om middagete te 
koop en te eet – sowat een uur 

per dag word hiervoor ingereken.

AANDETE

Aandetes is by die toerpakket 
ingesluit en is óf by ’n restaurant 

wat vooraf bespreek is óf die 
leerders se keuse.  In so ’n geval 
sal die leerders ’n kontantbedrag 

ontvang waarmee aandete 
gekoop kan word.

ETESVERBLYF

Zagreb, Kroasië

Duvrovnik, Kroasië

Napels, Italië

Rome, Italië
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VOORLOPIGE  
TOERPROGRAM

KAAPSTAD - ROME

Vlieg vanaf Kaapstad Internasionaal via Dubai (of soortgelyk) na Rome.

10 – 11 Junie 2020

ROME

Besoek Rome, die hoofstad van Italië.  Besienswaardighede wat besoek word, sluit onder meer 
in:

11 – 15 Junie 2020

• Coloseum
• Romeinse forum
• Spanish Steps
• Trevi Fountain (links)
• Vatikaanstad en St. Peter’s Basilica
• Sistine Chappel

NAPELS

Besoek Napels, Besienswaardighede in Napels sluit die volgende in:      

15 – 18 Junie 2020

Hierdie is slegs ’n basiese toerprogram en mag verander / bygewerk word. Enkele besienswaardighede word gelys.

• Castle dell’Ovo
• Piazza del Plebiscito
• Cimitero Delle Fontanelle
• Via Toledo
• Daguitstappie na  

Pietrapertosa (regs)
• Moontlike daguitstappie na 

die Amalfi-kus

ROME - POMPEII - NAPELS

Die groep vertrek per bus na Napels, maar stop vir die dag in Pompeii waar ons ’n begeleide toer 
sal hê waarna daar tyd is om self dié Romeise stad aan die voet van Berg Vesuvius te verken.  

15 Junie 2020
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DUBROVNIK – ZAGREB

Reis per trein of bus na Zagreb, die hoofstad van Kroasië.     

21 Junie 2020

ZAGREB

Besoek Zagreb.  Besienswaardighede wat besoek word, sluit in: 

21 – 23 Maart 2020

• Zagreb Katedraal
• Kaptol en Gardec – die twee heuwels waarop die stad gebou is
• Ban Josip Jelačić-plein
• Lotrščak Tower

Vlieg van Zagreb na Dubai (of soortgelyk) en dan na Kaapstad.

23 – 24 Junie 2020 ZAGREB – KAAPSTAD

DUBROVNIK19 –21 Junie 2020

Besoek Dubrovnik (regs).  
Besienswaardighede sluit in:

• Bekende hawemuur
• Mount Srd
• Apteekmuseum

NAPELS - BARI - DUBROVNIK18 – 19 Junie 2020

Reis per bus na die kusstad Bari waar ons op die oornag veerboot (overnight ferry) na Dubrovnik 
vertrek.  Sou die veerboot nie realiseer nie, word daar na Rome gereis en dan na Dubrovnik 
gevlieg.  
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• Alle vlugte, busvervoer, trein- en tramkaartjies
• Verblyf in Rome, Napels, Dubrovnik en Zagreb
• Ontbyt en aandetes
• Toegang tot museums, monumente en ander 

besienswaardighede soos in die finale program
• Stadstoere en -gidse
• Reisversekering
• Lughawebelasting en reisagentfooie
• 12,5% bydra tot die personeel se reiskoste

• Visumaansoek (± R1 500)2

• Sakgeld3

• Middagetes (kan uit sakgeld gekoop word)
• Aansoekfooie vir pospoorte, geboortesertifikate ens.

KOSTE

± R45 000.00

voorlopige, beraamde koste

NIE INGESLUIT NIE:  

teen ’n wisselkoers van R16.10/€1.001

1. Toergelde van ±€2 800.00 is ongelukkig van die wisselkoers 
afhanklik en mag moontlik verander indien daar ’n skerp styging/
daling in die wisselkoers ervaar word. Enige verandering sal dadelik 
aan die ouers/voogde gekommunikeer word.   

2. Die meeste leerders wat vir die toer gekeur word, sal ’n om ’n 
Schengen-visum aansoek moet doen, maar soms het ’n leerder nog 
’n geldige visum of ’n Europese paspoort.  Daarom word dié bedrag 
nie by die toergelde ingesluit nie.  Die bedrag sluit die visum- en 
handteringsfooi in, maar is onder heweig aan verandering in die 
wisselkoers.  

3. Om vir ’n Schengen-visum aansoek te doen, word ’n bedrag van 
€60.00 per dag vereis.  Leerders moet dus toegang tot ’n minimum 
van €720.00 (± R11 500.00) sakgeld vir die toer hê en word 
aangemoedig om dié bedrag self te spaar.  

BETAALWYSE

Die volledige toergelde moet teen 30 April 2020 in die skool se skoolfondsrekening reflekteer en 
ouers/voogde word gevra streng by die onderstaande betaalplan te hou.  Fooie sal dadelik aan die 
reisagente oorbetaal word en gevolglik is uitstel of laatbetalings nie moontlik nie. Let asb. daarop dat 
die deposito nie terugbetaal is nie.    

R5 000.00

R4 500.00

R4 500.00

R4 500.00

R4 500.00

31 JULIE 2019

31 AUGUSTUS 2019
30 SEPTEMBER 2019

31 OKTOBER 2019

30 NOVEMBER 2019

Paaiement 1 (Deposito4)

Paaiement 2
Paaiement 3

Paaiement 4

Paaiement 5

BLOEMHOF SKOOLFONDS
ABSA Rekeningnommer: 4059150105

Takkode: 632005
Verwysing:  U dogter se kode + “NL” (bv. MEY002 NL)

Stuur asb. bewys van betaling na stephan@bloemhofschool.co.za

4. Die deposito word aangewend om 
vliegtuigkaartjies voorlopig te bespreek. 
Leerders wat ná 31 Julie 2019 van die toer 
onttrek, sal ongelukkig nie hierdie bedrag 
kan terugkry nie.

“Om te reis 
is die enigste uitgawe
wat jou ryker maak.”  

R4 500.00

R4 500.00

R4 500.00

R4 500.00

31 DESEMBER 2019
30 JANUARIE 2020

29 FEBRUARIE 2020

31 MAART 2020

Paaiement 6
Paaiement 7

Paaiement 8

Paaiement 9
BALANS + VISUMFOOI 30 APRIL 2020 Paaiement 10 (Balans + Visumfooi)
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DOEN HIER AANSOEK

AANSOEKPROSES

OUER(S)/VOOG(DE) VAN LEERDERS WAT WIL AANSOEK DOEN, MOET:

Graad 9-leerders kan vir die Graad 10-toer aansoek doen en moet ongelukkig 
deur ’n keursingsproses gaan omdat daar slegs 25 plekke beskikbaar is.

Leerders wat belangstel (maar hulself nie noodwendig tot die toer wil verbind nie) 
kan hul name by mnr. Meyer in die sportkantoor kom opskryf.   

Die aansoekvorm word aanlyn by bit.ly/Gr10toer2020 ingevul en sluit op Sondag, 
14 Julie 2019 om middernag.   

Die aansoekvorm kan tot en met die sluitingsdatum gewysig word, so indien 
leerders iets wil verander / byvoeg, kan die adres net weer besoek word.

• bereid wees om ’n nie-terugbetaalbare deposito van R5 000.00 voor of op 31 Julie 2019 te betaal
• toestemming gee dat die leerder vir die toer mag aansoek doen en, sou sy gekeur word, toestemming gee om op die toer te gaan 
• instem dat die leerder onder die toesig van mnr. Stephan Meyer en ’n vroulike personeellid mag reis en toestemming gee dat dringende 

mediese hulp vir die leerder bekom mag word indien dit nodig sou wees
• onderneem om die Hoër Meisieskool Bloemhof, die skoolhoof, die personeel wat die toergroep begelei en enige ander Bloemhof-

personeellid te vrywaar en / of kwyt te skeld van enige skade of eise wat mag ontstaan uit enige risiko’s / beserings / onkoste / skade / 
verlies wat die leerder gedurende die toer mag ly of opdoen

• die toergeld se paaiemente getrou te betaal soos uiteengesit in die inligtingstuk
• sperdatums vir die inhandiging van dokumente respekteer
• verantwoordelik aanvaar om, indien die leerder haar aan wangedrag skuldig maak en gevra word om haar toer voor die bestemde tyd te 

beëindig en na Suid-Afrika terug te keer, die nodige onkoste sonder veruim te dra
• bereid wees om in die geval van ’n mediese noodgeval waar die leerder ’n arts/hospitaal moet besoek, vir mnr. Meyer, die ander 

personeellid of die reisagent by te staan met die nodige inligting wanneer die reisversekeringsagente en/of mediese personeel dit verlang

LEERDERS WAT WIL AANSOEK DOEN, MOET:

• ’n geldige paspoort en volledige geboortesertifikaat (unabridged birthcertificate) hê of sou gou moonltik daarvoor aansoek doen
• bereid wees om haar altyd aan die skool se gedragskode te onderwerp en by die reëls hou, selfs al is sy in ’n omgewing waar niemand haar 

met Bloemhof kan assosieer nie
• te alle tye deur haar voorkoms en optrede ’n ambassadeur vir haar skool en land wees
• op die toer op só wyse optree sodat sy nie haar of haar mede-Bloemhoffers of hul besittings se veiligheid in gedrang sal bring nie
• die opvoeders en haar toergids(e) se gesag respekteer en vertrou dat hulle haar veiligheid en beswil op die hart dra
• sperdatums vir die inhandiging van dokumente respekteer

AANSOEKE WAT ONGELUKKIG NIE OORWEEG MAG WORD NIE

• Aansoekers wat nie daartoe instaat is om die volledige toergelde, visumaansoek en sakgeld te dek nie
• Aansoekers wat nie voor of op 31 Julie 2019 die deposito van R5 000.00 kan betaal nie
• Aansoekers wat agterstallige skoolfonds het
• Aansoekers wat skoolfondskorting ontvang

AANSOEKVORM

14 Julie 2019 om middernag

BELANGRIKE DATUMS

Vrydag, 19 Julie 2018 Woensdag, 31 Julie 2018

AANSOEKE SLUIT TOERLEDE AANGEKONDIG DEPOSITO’S INBETAAL

NAVRAE

Rig asseblief enige navrae oor die Graad 10-toer aan  
mnr. Stephan Meyer via e-pos by stephan@bloemhofschool.co.za

http://bit.ly/Gr10toer2020
mailto:stephan@bloemhofschool.co.za
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2018:  PORTUGAL & SPANJE

In Junie 2018 het die graad 10’s Portugal en Spanje op ’n kultuurtoer besoek.  Bestemmings het 
Lisabon, Porto, Madrid en Barcelona ingesluit.  

BO Die graad 10’s by die Castelo de São Jorge 
in Lisabon.  LINKS In Porto word ’n kaart be-

studeer.  ONDER Die Ponte 25 de Abril verbind 
Lisabon met Almada oor die Tagusrivier.

INGE GERRYTS “My hoogtepunt 
van die toer?  Beslis toe die toer-
groep in ’n singende sokkerspan 
verander het in ’n vreemde land 
wat soos ’n twee huis begin voel 
het.”   

LIANÉ FOUCHÉ  
“Die toer het beslis my horisonne 

verbreed.  Ek verlang elke dag 
terug!”   
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LIZE BURGER “Die toer het vir my só 
baie van myself in só ’n kort tydjie ge-
leer.  Dit was ’n ongelooflike spesiale 
ervaring met herinneringe wat ek vir 
altyd sal koester.”

KARLI VAN DEN BERG “Van saam-met-
die-locals-sokker-kyk en ’n gedans op 

treine, tot eet-tot-ons-nie-meer-kan-nie en 
sing en lag tot ons ons stemme verloor...  

Hierdie toer het vir my herinneringe 
geskep wat ek nooit sal vergeet nie.”

LINKS BO Die toer het ’n Flamenco-vertoning ingesluit.  REGS BO Die groep voor Gaudí se indrukwekkende Basílica 
i Temple Expiatori de la Sagrada Família in Barcelona.  LINKS ONDER Leigh Jansen, Taylor Hendrikse en Lize Burger 
in Plaza Mayor, Madrid. REGS ONDER Jana Swanepoel, Stephany van Wyk, Thalia Janse van Rensburg en Christine 

Grobler op die Ponte Luís I oor die Dourorivier in Porto.  Foto’s:  Stephan Meyer 
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2019:  FRANKRYK, BELGIË & NEDERLAND

In Maart 2019 het die graad 10’s Frankryk, België en Nederland tydens die uitruiltoer besoek.  
Bestemmings het Parys, Ieper, Amsterdam en Nijmegen ingesluit en, tydens hul besoek aan 
Nijmegen, het die leerders saam met hul gasbroers en -susters skool bygewoon. 

BO Die graad 10’s op een van Brugge se vele 
brûe. Dié middeleeuse stad is as deel van ‘n 
daguitstappie besoek. REGS Benjamin, ons 

gids in Parys, verduidelik vir die groep meer oor 
die Notre Dame de Paris.   

ONDER Op die vliegtuig....

CHRISTI NOADES “Die toer kan 
net as ‘amazing’ beskryf word. Ek 
het so baie nuwe dinge geleer en 
gesien, veral toe ons in Parys op 
die metro verdwaal het!”   

GRETHE VISSER “Hulle sê die 
huis is waar die hart is, maar ek 

het myne in Parys verloor. Dit 
was ’n toer van lekker lag, heerlik 
eet en baie stap. En as jy jou toer 
op ‘n fiets aandurf, maak seker jy 
weet waar die remme is, anders 

mag jy dalk net op die sybpaadjie 
beland.”   
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LINKS BO Die Mening-poort in Ieper.  REGS BO Loré Pelser en Anine Smith voor die Sacre Cœur in Parys.  
LINKS ONDER Saam met hul Nederlandse gasbroers en -susters in Nijmegen. REGS ONDER Al was dit yskoud in 

Amsterdam, was dit steeds opwindend om die straatjies tussen die gragte te verken.  Foto’s:  Stephan Meyer 

HILDEGARD PRETORIUS  “Dit was definitief die beste 
belewenis van my lewe. Dit was ’n ongelooflike geleen-
theid en veral lekker omdat ek dit saam met my vriend-
inne kon deel.  Ek het baie geleer en my horisonne 
verbreed. ”

ANNALIZA LUBBE “Wat ’n ongelooflike ervaring.  Am-
sterdam was beslis my gunsteling bestemming.”

ONDER Annemé Burger en Julia du Preez deel ’n oomblik  
buite die Château de Pierrefonds,’n middeleeuse kasteel 

wat in die agtiende eeu herstel is.


