
Programma NEOS PITTEM EGEM 
6-daagse reis naar FRIESLAND:   
Dinsdag 8 september tot zondag 13 september 2020 
 

VERBLIJFSHOTEL GALAMADAMMEN **** 
Gelegen in Koudum aan de Friese meren 

Het hotel beschikt over ruime kamers 
met TV, gratis wifi, telefoon, bad/douche 
en toilet, koffie/thee faciliteit, de meesten 
ook over een zithoek.  
Het restaurant serveert een 
verscheidenheid aan maaltijden.  
 
Bij mooi weer kunt u op het terras aan het 
water genieten van een drankje en naar 

de boten kijken die langs varen. U kan ontspannen in sauna, solarium en zwembad. Eén van de best 
beoordeelde hotels in Friesland!  

 

Bij FRIESLAND denkt men in eerste instantie aan de 11 stedentocht op de schaats en de Friese 
meren en Waddeneilanden, maar deze veelzijdige provincie heeft de bezoeker in elk seizoen wel 
wat moois te bieden !  
Wie houdt van rust, water en bootjes, blauwe luchten en witte wolkjes, weidse groene graslanden 
met bonte koeien en gitzwarte paarden, fietsen en wandelen, die moet beslist mee naar 
FRIESLAND !  
Leeuwarden was in 2018 culturele hoofdstad van Europa (hier werd de hele provincie bij 
betrokken), wat betekent dat de cultuurliefhebber hier ook aan zijn trekken komt ! Dat men in 
Friesland ook mummies en een uniek zelfgemaakt planetarium vindt, zal menig echter verbazen ! 
De Friezen hebben ook hun beroemde schilder Jopie Huysman, het pittoreske Hindeloopen “de 
parel van Friesland”, prachtige unieke klederdrachten, typische ûleborden op de boerderijen, 
commandeurshuisjes van walvisvaarders, 11 steden fonteinen, een eigen taal én lekkere 
streekspecialiteiten !  
Een verrassende kennismakingsreis in Nederlands mooiste provincie! 

 

DAG 1 dinsdag 8 september 
Pittem - Alphen aan de Maas – Appeltern – Koudum 
Vertrek 06u00 aan Pittem kerk. 
Via Antwerpen, Eindhoven en ’s Hertogenbosch naar Gelderland, naar het dorpje Alphen a/d 
Maas waar we rond 09u45 aankomen (hangt af van de files).  
 
Bezoek aan Tingieterij ‘t Oude Ambacht,  
familiebedrijf ondergebracht in een mooi pand met strodak op 
een idyllische locatie. Koffie met streekgebak  In ’t Oude 
Ambacht vertelt Martijn over het tin: waar komt het vandaan, 
hoe maakt en smelt men voorwerpen, hoe herken en 
onderhoud je tin, enz…Hij toont hoe je een tinnen vaas maakt. 
Interessant winkeltje met veel cadeau ideetjes. 
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Doorreis naar 
restaurant MOEKE MOOREN  
mooi gelegen aan de Maas in Appeltern. 

Maas en Waalse koffietafel: 
verschillende broodsoorten, broodjes, 
pistoletjes, krentenbrood. Uitgebreid 
assortiment vleeswaren, paté, jonge 
kaas, smeerkaas, roomboter en diverse 
zoetwaren. Koffie, thee of melk. 
Frisdrank en/of andere drankjes zijn 
apart te verrekenen. 

Doorreis naar  
de BROEKERVEILING,  

oudste groenteveiling ter wereld.  
Voor de museum 
bezoeker is de 
veiling nog 
steeds in 
gebruik. 
Dagelijks worden 
hier echte 
seizoengroenten 
geveild. Neem plaats in de veilingbanken, zie de 

schuiten met aardappelen en groenten die het veilinghuis in 
varen en biedt mee !  
Een prachtige historisch gebouw op het water in de stijl van 
de late Jugendstil, uniek in Noord-Holland en Nederland ! 
Men vertelt u over het leven van de tuinders rond 1900. 
Rondvaart door het rijk der 1.000 eilanden. U voelt zich de 
tuinder die met zijn groente op weg is naar de veiling. U 
hoort/ziet/voelt hoe het er een eeuw geleden aan toe ging.  

We wonen de 
veiling bij houden 
een rondvaart om 
tijdig in het hotel aan te komen. 

 
We vervolgen onze reis richting Noord tot DEN OEVER 
waar we via de 32km lange afsluitdijk over het 
IJsselmeer, de provincie Friesland bereiken (eventuele 
halte op de afsluitdijk op de plek waar de laatste bres 
werd gedicht indien het weer en de tijd het toelaat)  

 
Aankomst in ons verblijfshotel rond 18u30.  
Tijd om in te checken en zich op te frissen. 
3-gangen avondmaal in het restaurant van uw hotel met zicht op de meren.  
Je voelt hier meteen de sfeer van Friesland, rust en ruimte ! 
 

DAG 2 woensdag 9 september 
Koudum – Ypecolsga - Sneek - Bolsward - Allingawier – Stavoren - Koudum 
09u00 : Na het ontbijtbuffet doorreis naar  
Ypecolsga  

voor korte halte aan een klokkenstoel, typisch voor Friesland !  
Sneek 

Aan de beroemde Waterpoort te Sneek, aankomst van het jaarlijkse skûtjessilen, zoeken 
we naar de 11-steden fontein van de man met de hoorn des overvloeds.  
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Bolsward 
Bij Sonnema Berenburg gevestigd in het kleine stadje Bolsward, komen we tijdens een 
bedrijfsbezoek met proeverij alles te weten over deze Friese kruidendrank. 
in DE WIJNBERG 

3-gangen lunch aan de stadsgracht centrum Bolsward. 1 frisdrankje of Biertje of wijntje 
inclusief. Extra drankjes zijn apart af te rekenen. 

Korte wandeling langs de ruïne van de Minnebroederskerk en het prachtige stadhuis.  
De koster van de Martinikerk vertelt u over het schitterende Hinsz orgel, de bijzondere 
kunstig uitgesneden preekstoel, de koorbanken en de grafstenen. We volgen de ‘Aldfaers 
Erfroute’ de erfroute van de voorvaders… 

Allingawier  
Bezoek aan een Friese boerderij waar we koffie met een “drabbelkoek” krijgen en 
informatie over het boerenleven, de typische ûleborden en hun symboliek.  

Stavoren 
De dag wordt besloten met een fotohalte aan de visfontein in Stavoren, gekend om de 
legende van “de vrouwe van Stavoren” (klein beeldje te zien aan de haven).  

Rond 18u15 terug in het hotel. 3-gangen avondmaal in het restaurant. 

                 
 

           

DAG 3 donderdag 10 september  
Koudum – Harlingen - Franeker – Hindeloopen - Koudum 
08u45 : Na het ontbijtbuffet, doorreis naar  
Harlingen 

enige havenstad in Friesland met directe verbinding met de Noordzee via het Vlie. Hier 
vertrekken de veerboten naar de Waddeneilanden Vlieland en Terschelling. 
We flaneren langs de havenpromenade en ontdekken de schilderachtige Noorderhaven 
met zijn oude pakhuizen en historische panden alsook de volkse wijk van de Zoutsloot.  

Doorreis naar  
Franeker,  

voormalige universiteitsstad en centrum van de Friese kaatssport. Vanaf het kaatsveld en 
de Voorstraat, langs de Martinikerk met de 11 steden fontein en het schitterende stadhuis 
gaan we naar het voormalige woonhuis van Eise Eisinga, nu museum. 
We vergapen ons aan het planetarium op het plafond van de oude woonkamer van deze 
wolkammer met een wel heel bijzondere hobby : het zonnestelsel ! Dit planetarium, oudste 
nog accuraat werkende astronomische uurwerk ter wereld, werd door hem met de hand 
gemaakt !  

Doorreis naar  
Hindeloopen “de parel van Friesland” genaamd. 

in DE 3 HARINKJES 

2-gangen middagmaal met  prachtig uitzicht over het Ijselmeer (zalm + bijhorende groentjes 
+ aardappelbereiding/ijsje) altijd zeer lekker daar ! Vlees mogelijk.  
Inclusief 1 glas wijn, bier of frisdrank en water op tafel.  
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Korte relaxe wandeling van een half uurtje langs de smalle, autovrije straatjes met 
bijzondere commandeurshuizen ook uniek ter wereld ! Schilderachtige taferelen onderweg 
die de fotografen   zeker waarderen ! We lopen het kleine interessante schaatsmuseum 
even binnen met herinneringen aan de 11-steden tocht ! In het bijhorende winkeltje maak je 
ook kennis met de unieke Hindelooper schilderkunst. In het kleine “Hidde Nijland” museum 
zien we een prachtige collectie Hindelooper kleding (traditionele dracht), Hindelooper 
interieurs en Hindelooper meubilair, dit alles zal je nergens anders ter wereld nog vinden ! 
Ook vind je er herinneringen aan het vissersverleden van dit stadje. 

De namiddag wordt besloten met wat vrije tijd. Aankomst terug aan het hotel rond 18u15. 

               
 

        
3-gangen avondmaal in het restaurant van het hotel  
 

DAG 4 vrijdag 11 september  
DAGEXCURSIE NAAR DE NATUUR VAN HET WADDENEILAND AMELAND.  
Na het ontbijtbuffet , vertrekken we rond 08u45/09u00 richting Noord  
naar Holwerd voor de 50min durende overtocht (ca 1u15 rijtijd vanaf het hotel) naar AMELAND.  

We moeten ten laatste 30min van tevoren aanwezig zijn. De 
overtocht gaat traag over een rustige ondiepe waddenzee, 
dus zeeziek kan je onmogelijk worden !  
Men kan zowel binnen zitten als buiten op het zonnedek waar 
het aangenaam vertoeven is als de wind niet te hard staat !  
Dé manier om een waddeneiland te ontdekken is per fiets, 
maar voor onze groep gaat onze autocar mee op de 
overzetboot !  
Vooral bij eb is de overtocht een spectaculair gebeuren want 
de zeevogels zijn dan ijverig op zoek naar voedsel. 

BIJ AANKOMST AAN DE HAVEN VAN AMELAND KUNNEN LIEFHEBBERS EEN FIETS 
HUREN VOOR DE TIJD DAT DE GROEP OP HET EILAND IS.  
Met 7 versnellingen richtprijs 8/9€ of elektrisch richtprijs 20-22€.  
Er wordt voor gezorgd dat aan de LUNCH en HET BEZOEK AAN HET NATUURMUSEUM 
zowel door DE FIETSERS als Niet FIETSERS samen kan deelgenomen worden.  

Het kleine hoofddorp Nes  
Hier trekt de alleenstaande toren met zadeldak meteen de 
aandacht en zien we de eerste commandeurswoningen, de 
huizen van de voormalige walvisvaarders.  
restaurant  VAN HEECKERENHUIS 
Lunch met een visgerecht (vlees als alternatief voor wie 
geen vis lust) in het inclusief 1 glas wijn, bier of frisdrank en 
water op tafel.  
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Terwijl de fietsers genieten van wad, zee, duin, polder, wind en zon, maken de 
niet-fietsers een rondritje met onze autocar op het eiland.  

We zien de duinwoningen en de gaswinning op de Noordzee, wandelen 
in Hollum langs het Sorgdragers commandeurshuisje (nu museum) en 
zien walvisbeenderen, zeemansgraven, de wit-rode vuurtoren, enz… Vrij 
bezoek aan het natuurmuseum die de flora en fauna en de waddenzee 
toelicht (skelet aangespoelde walvissoort is één van de pronkstukken)  

Terugreis AMELAND/HOLWERD met de boot van 17u00 (vanaf 16u30 moeten 
we klaar staan voor inscheping.  
Aankomst aan de vaste wal rond ca 17u50 
aankomst hotel rond 19u00.               
 

DAG 5 Zaterdag 12 september  
Koudum - Wieuwerd - Leeuwarden – Workum - Koudum  
Ontbijtbuffet in uw verblijfshotel. 
09u00 : Vandaag rijden naar  
het kleine dorpje Wieuwerd (Fries Wiuwert)  

hier worden we verwacht om een kijkje te nemen in de 
dorpskerk met grafkelder, waar op natuurlijke wijze 
gemummificeerde lichamen een mysterie blijven.  

Doorreis naar de  
hoofdstad Leeuwarden. 

Kennismaking met deze stad dmv een RONDRIT MET 
TOERISTISCH TREINTJE (info onderweg) langs de 
belangrijkste bezienswaardigheden/mooiste plekjes, 
veel niet met bus bereikbaar !  
            
restaurant de Koperen tuin in het Prinsenhof park 

Middagmaal met 2-gangen menu in inclusief 1 glas 
wijn, bier of frisdrank en water op tafel. 

Een korte verkennende wandeling met 2 stadsgidsen voor de geïnteresseerden, aanvullend  
bij het treinritje langs een aantal andere mooie monumenten en gebouwen in het 
historische hart van de stad. Een aantal van die beschermde monumenten zijn : de schuine 
Oldehove toren (onze afspraakplek), het Princessehof, het voormalig stadhouderlijk hof met 
standbeeld van stadhouder Willem Lodewijk van Nassau, het Jodenmonument, de Waag in 
de winkelstraat, enz… 

Doorreis naar 
“Workum”,  
onze laatste halte voor vandaag, waar vooral de kerk met vrijstaande toren en de 
Waag de aandacht trekken.  

Kort bezoekje met audioguide aan een bijzonder museumpje met werken 
van Jopie Huisman, lompenverkoper, geboren & getogen Workumer en 
een fantastische schilder die heel zijn leven nooit één van zijn werken 
wilde verkopen ! Hij schilderde vooral versleten spulletjes… Laat u 
verrassen ! Vrije verpozing bij mooi weer op het terras daar besluit deze dag ! Wie wenst 
kan nog even de 11-steden leeuwenfontein gaan bekijken, omstreden in dit stadje door veel 
bewoners !   

Naar het hotel met aankomst rond 18u15. 
3 gangen buffet in de wintertuin van het 
hotel 
optreden van de Friese folklore dansgroep 
in de dracht.  
 
Zij geven ook uitleg over het Fries 
kostuum van de herenboer en boerin.        
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DAG 6 Zondag 13 september 2020 
Koudum - Sloten – Lemmer - Hemrik – Pittem  
Ontbijtbuffet in uw verblijfshotel,  uitchecken helaas ! 

09u00 : Relaxerend aangenaam boottochtje op de Friese meren vanaf het hotel met de 
Klifrak, gewoonlijk de topper van deze reis voor velen ! Je kan zowel binnen zitten als op 

het zonnedek. We 
hopen dus op mooi weer ! We varen via het dorp Woudsend met zijn molen naar Sloten 

Sloten  
kleinste van de 11 Friese steden; gezellig en 
pittoresk met de kleine huisjes aan de 
dorpsgracht en de fraaie monnikskapmolen aan 
het bruggetje met aankomst rond 11u00. Een 
klein rondje tot Molen en stadsgracht  olv de 
Belleman als hij vrij is als extra attractie !  

 
in DE ZEVEN WOUDEN te Sloten 

Lunch met 2-gangen menu. Tomatensoep met brood en boter & visgerecht of vleesgerecht 
inclusief 1 glas bier, wijn of frisdrank.  

Doorreis naar  
Lemmer. 
Bezoek aan het WOUDAGEMAAL  

grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld 
(UNESCO WERELDERFGOED) diende voor 
het droogmalen van het land (opgevangen 
boezemwater van Friesland gaat hier in het 
Ijsselmeer)  
3d film, exporuimte, 45min bezoek aan het 
gemaal  

Doorreis naar  
Hemrik, meer oostwaarts in Friesland gelegen. 

Bezoek aan de prachtige stoeterij ‘Swarte Paert’.  
 
 
We maken nader kennis met het Friese raspaard ! 
Ontvangst met koffie en oranjekoek. Naast de paarden, de 
stallen, de rijtuigen en de drachten, krijgt u ook een kleine 
paardenshow met dressuur te zien, mooie afsluiter van 
deze reis !  

 
 
 
Rond 17u45 : Huiswaarts.  
Via de kortste route en de autosnelwegen terug naar Pittem. 
 
 Rond 22u30 terug in Pittem. 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://li.wikipedia.org/wiki/Plaetje:Molen_Sloten_06c.JPG&psig=AOvVaw3d32TGIR8rMaeiHNLetvDz&ust=1573645273702000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND2ianL5OUCFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Sloten_(Friesland)&psig=AOvVaw3d32TGIR8rMaeiHNLetvDz&ust=1573645273702000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND2ianL5OUCFQAAAAAdAAAAABAR
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://deoorden.nl/groepsarrangementen/familiedag-friesland/&psig=AOvVaw1QmOa9tVA1ibRJLJNrhaQo&ust=1573645358945000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjWqtPL5OUCFQAAAAAdAAAAABAP
http://www.bus-idee.nl/InfopaginaHemrikHetSwartePaert.htm
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj6p9zT-6_mAhUOJhoKHa-QCYsQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.linkedin.com/company/stichting-ir-d-f-woudagemaal&psig=AOvVaw0tjlO2YMMhZtit4LpsKHyo&ust=1576235142826794
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://grootdefryskemarren.nl/nieuws/algemeen/2018/09/20/het-mooiste-verhaal-van-sleat-de-sterke-stem-van-pieter-haringsma/&psig=AOvVaw1wkoeMwpVp4VRF5-1b7Agl&ust=1573645429557000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjngPTL5OUCFQAAAAAdAAAAABAD


PRIJS per PERSOON: 915 €     
Deze prijs is per persoon op basis van een dubbelkamer of een twinkamer  
Toeslag single kamer :  145 € voor de vijf nachten samen 

 

 
VERBLIJFSHOTEL GALAMADAMMEN **** ligt in Koudum aan de Friese meren en beschikt over 
ruime kamers met TV, gratis wifi, telefoon, bad/douche en toilet, koffie/thee faciliteit, de meesten 
ook over een zithoek. Het restaurant serveert een verscheidenheid aan maaltijden. Bij mooi weer 
kunt u op het terras aan het water genieten van een drankje en naar de boten kijken die langs 
varen. U kan ontspannen in sauna, solarium en zwembad. Eén van de best beoordeelde hotels in 
Friesland!  
 
VERBLIJFSFORMULE 
Volpension vanaf het eerste t/m het laatste middagmaal.  
 
INBEGREPEN  

• Autocar met 1 chauffeur voor 6 dagen 

• 5 hotelovernachtingen 

• 5 x ontbijtbuffet 

• 4 x 3 gangen avondmaal aan tafel en 1 x 3 gangen buffet laatste avond  

• Inkomgelden 

• lokale gidsen 

• boottochten 

• broodmaaltijd dag 1, 3-gangen menu dag 2, 2-gangen dag 3 dag 5 en dag 6, visgerecht 
dag 4 

• optreden Friese folkloregroep laatste avond 

• parkinggelden 

• onkosten chauffeur & gids voor lunches, overnachting, avondmalen, ontbijten 

• administratie & dossierkosten 

• dienstvergoeding chauffeur 
 
NIET INBEGREPEN 

• Tafeldranken s’ avonds in het hotel 

• Eventuele extra drankjes bij lunches  
(elke dag is er een drankje al in geteld om tijd te sparen) 
 

Eventuele reisverzekering voor annulatie/bijstand/repatriëring enz… van ALLIANZ 
met dekking vooraf bestaande ziektes :  6% van de totale reissom !  
 
 
Hoe inschrijven : 
Ten laatste tegen 01/03/2020 of vroeger bij volledige bezetting!!!  

• Het bijgevoegd inschrijvingsformulier invullen en bezorgen aan Bert Storme 

• Een voorschot van 200 € pp storten op rekening 
BE30 7387 0632 3811 van NEOS Pittem-Egem met vermelding ‘reis Friesland’ 

• Indien een annulatie en bijstandsverzekering (54,90 € pp of 63,60 € pp) bij De Meibloem 
genomen wordt, moet dit bedrag samen bij het voorschot gestort worden. 

 
AANDACHT : Bij volledige bezetting geldt de regel: ‘Wie eerst betaalt, eerst maalt’. 
Verantwoordelijke : Bert Storme, Egemstraat 90 Pittem, 0472/987433 bertstorme@skynet.be 
 

mailto:bertstorme@skynet.be

