
Het programma. 
Behoudens de data van overnachtingen zal het programma voor de activiteiten aangepast worden indien weer of 
andere omstandigheden dit noodzakelijk maken. Dit wordt in onderling overleg gedaan. 

10 Augustus 

Aankomst in Sloten, een van de prachtige plaatsen in Friesland gelegen in een schitterend gebied. 
We doen een welkomstdrankje en spreken de reis door. 

Sloten is een heel mooi plaatsje gelegen aan de bekende 11 steden route. Er zijn diverse mogelijkheden om de mooie 
omgeving op de fiets, of Sloten zelf te voet te gaan bekijken. 

Ook de fraaie molen in Sloten is een bezoek waard. We zullen ook per fiets het ir. D.F. Woudagemaal bezoeken, en 
dit is het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld. Het gemaal staat op de Wereld Erfgoed lijst. 

De locatie is in de buurt van Lemmer, dat we ook zullen bezoeken. 
We verblijven 2 nachten op jachthaven de Lemsterpoort, alle voorzieningen aanwezig. 

12 Augustus 

• Aankomst in Hindeloopen. Hier kunnen we de geschiedenis van één van de de nationale Friese Sporten in het 
Schaats museum bezichtigen. 

• Rondwandeling door mooi Hindeloopen. 

• Op de fiets naar Workum, eventueel de Gertrudiskerk bezoeken. 

• De Gertrudiskerk is o.a. bekend om de unieke serie van 8 gildebaren uit de 17e, 18e en het begin van de 19e 
eeuw. Leden van de gilden werden op hun eigen gildebaar ten grave gedragen. 

• We staan 2 nachten op Camping Hindeloopen. 

14 Augustus 2 nachten 

Makkum 
Mooie fietstocht naar de Afsluit Dijk en de omgeving. Wellicht een visje eten? 

16 Augustus 

Franeker 
Eise Eisinga Planetarium. 
Het oudste werkende Planetarium ter wereld. 
De Planetariumkamer en het indrukwekkende radarwerk vormen het oudste planetarium ter wereld dat nog werkt. 
Maar er is meer te zien! De voormalige wolkammerij van Eisinga, astronomische instrumenten, een filmzaal, 
wisselende exposities en aandacht voor moderne sterrenkunde. Een aanrader. 

17 Augustus Leeuwarden 3 nachten. 

• Leeuwarden is Culturele Hoofdstad 2018. 

• Bomvol evenementen waaronder de Reuzen dit weekend. Een aanrader 

• Rondvaart met Praam 

• Bezoek aan de Beerenburg Distilleerderij. 

• Mooi Leeuwarden wandelen. 

• We staan hier 3 nachten op Camperplaats en Jachthaven Leeuwarden. 

20 Augustus Anjum 3 nachten 

• Met de boot en fiets naar Schiermonnikoog. Verken dit prachtige eiland op de fiets. 

• Rondje Natuurpark Lauwersmeer op de fiets, bezoek aan Zoutkamp waar je heerlijk gerookte paling kan 
kopen. 

• Bezoek aan Moddergat en het natuurgebied het wad. Voor de liefhebbers wadlopen. 

• Op de fiets het fraaie Dokkum bezoeken. 

• Vis bakken bij Sieberen. (onder voorbehoud) 

• We verblijven 3 nachten op de prachtige Camperplaats  It Tún-Hûs met alle voorzieningen. 

 



23 Augustus Sneek 1 nacht. 

• Camping de Domp 

• Fietstochtje naar het leuke plaatsje IJlst. 

• Gezellig Sneek bekijken. Het is Koopavond. 

 

24 Augustus afscheid van de groep. 

Dit programma van activiteiten is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en kan nog aangepast/uitgebreid 
worden voordat we aan de tocht beginnen. 

Als ik komende periode nog leuke of mooie activiteiten tegen kom, zal ik die toevoegen. 

 


