
Fryslân 2.0                  
 

 
Op vraag van velen onder u, gaat van                         
9 tot 11 september 2022  Friesland 2.0 door. 
 
We gaan van start In het Corsendonks Hof  in Oud – 
Turnhout met een ontbijt en een glaasje bubbels. 
 
Na een tochtje met de overzetboot, nuttigen we de 
lunch in Achterveld, om later op de dag aan te 
komen in het Van Der Valk Hotel in Wolvega. 
Na een lekker avondmaal (incl. dranken), genuttigd 
te hebben, kan de avond in de bar afgesloten 
worden. 
 
Na een zalige nachtrust en een stevig uitgebreid  
ontbijt, staan we weer sterk in de schoenen om van 
een heerlijke dag te genieten. We doorkruisen op 
zaterdag de mooie dorpjes met hun prachtige dijken 
en zalige weilanden rond Wolvega en omstreken. 
                                                                                                             

                                                    



 
 
 We groeperen met een verfrissing in Oudemirdum. 
 
Daarna stoppen in het pittoresk dorpje “Sloten” voor 
een Walking dinner “Tolweg”  

 
 



Na een vrij bezoek aan het dorpje, zetten we onze 
weg verder naar Stavoren.  
Dit is het oudste stadje van Friesland! 

      
 
Echt een bezoekje waard! 
 
Nadien zetten we terug koers richting Wolvega voor 
een heerlijk avondmaal (incl. dranken). 
 
 
Op zondag is het, na een super ontbijt, spijtig 
genoeg weer tijd om de terugreis aan te vatten. 
 
Dit doen we langs  de laatste dijken en weivelden! 
 

  



 
                                                             
 
 
 
In  “Restaurant Pijnappel” Te Klarenbeek, 
waar we nog een aperitief drinken, sluiten we af met 
een lunch en is de rit ten einde omdat we weten uit 
het verleden dat iedereen graag op tijd thuis is. 
 
Vandaar kan u terug huiswaarts keren langs de 
snelweg indien gewenst. 
 
Wij denken dat het jullie zeker zal kunnen bekoren 
om aan deze uitstap deel te nemen. 
 
 
 



Wat krijgt u: 
 
Op vrijdag: 
 
- Uitgebreid ontbijt met een glaasje bubbels  
- Middag lunch: een drankje aangeboden bij 
aankomst, koffie en water 
- Avondmaal in hotel Van Der Valk dranken 
inbegrepen 
- Overnachting  
 
 
Op zaterdag: 
 
-Uitgebreid ontbijtbuffet 
-Tussenstop voor een verfrissing 
-Lunch met dranken inbegrepen 
-Avondmaal in hotel Van Der Valk (incl dranken) 
 
-Overnachting                                   
 
 
 
Op zondag: 
 
-uitgebreid ontbijt 
 
-lunch buffet met een aperitief, koffie en thee 
 
-Mooi uitgeschreven Roadboek 
 
-Rallybord 
 



Verdere dranken zijn exclusief  
 
 
 
De deelname in de kosten bedragen 380eur p.p op 
basis van een 2 persoonskamer.  
Single toeslag 55 euro. 
 
Inschrijven en voorschot van 380eur te betalen voor 
15 juni op rekening van 
VVK Mechelen BE47 0018 2898 1880 
 
Saldo van 380eur te betalen voor 25 juli op dezelfde 
rekening. 
 
 
Graag tot dan 
 
Het VVK Team      
Mechelen/Asse 
 
 
 
 


