
 

 

 BUS DAGREIS  26 AUGUSTUS 2021      

  
 Hart van Friesland 
 

 

Na een lange periode van onzekerheden ziet alles er weer beter uit. 

Volgens informatie ontvangen van  Pasteur-Reizen kunnen we  in 

augustus weer door de vaccinaties zonder beperkingen op reis.  

We gaan dus weer een dagje uit. Onze bus is 8.45 uur aanwezig en 

we vertrekken 09.00 uur vanaf huize Stefanna Aart van der Leeuw-

laan. We rijden dan via Amsterdam naar Eemnes, waar wij pauzeren 

voor de koffie. Dwars door het nieuwe land via Emmeloord en Lem-

mer bereiken wij rond het middaguur ons restaurant voor een koffie-

tafel.  

Hierna volgt een prachtige toer langs de Friese Meren. Door het 

mooie Gaasterland bereiken wij het schitterende plaatsje Hinde-

loopen voor een vrije pauze. De terugreis gaat via de Afsluitdijk. 

Deze onderbreken wij voor het diner.   De thuiskomst is om 21.30 uur. 

 

Aanmelden voor deze reis kan tussen 5 en 11 juli 2021. 

Dagelijks na 09.00 uur bij Leo en Lea Vroonland. 

Uitsluitend per telefoon:  013 21 18 146.  b.g.g. 06 53 33 43 46.    

 

Reissom persoon bedraagt voor: 

KBO leden: € 59,50 p.p.   Introducees € 65,00 p.p.  

Inbegrepen: vervoer, koffietafel, diner en attentie chauffeur. 

 

Exclusief: Annulering en/of Reisverzekering. 

Indien door corona omstandigheden de reis niet kan doorgaan wordt  

deze verzet of uw geld terug geboekt. We gaan voor een gezellige dag. 

 

Niet vergeten: Uw identiteit bewijs, gegevens ziektekostenverzekering 

en een telefoonnummer van uw achterblijver.   

 

Wijziging / Noteren. Tijdens de reizen is de leiding vanaf heden  

bereikbaar onder telefoonnummer: 06 53 33 43 46 

 

Voor deelname aan deze reis uw reissom over maken voor 31 juli 2021 

op: IBAN: NL75 INGB 0004925203   

t.n.v. Reiscommissie RK Bond van Ouderen, Delft (met vermelding R83)  

 

Heeft u nog vragen ? ? ?   bel dan 06 53 33 43 46 

 

Uw reiscommissie: Leo, Lea Vroonland en Anton van der Zalm 

R83 


