
 

UITNODIGING  OPENINGSRSRIT DOOR DRIE PROVINCIËN OP 23 AUGUSTUS 2020 

Beste leden, 

Hierbij nodigen we jullie uit voor onze eerste toertocht in 2020. Voor wie denkt dat het startpunt in  

Friesland ver bij jullie vandaan is, noem ik enkele afstanden: Heerenveen wordt vanuit Maastricht in 

drie uur , Amsterdam in anderhalf uur en Den Haag in één uur en drie kwartier bereikt. Met Freude 

am Fahren in onze klassieker moet het een genot zijn om naar Friesland te toeren. Voor onze Friese 

leden is het een thuiswedstrijd. 

Daarbij zijn bij het start- en eindpunt hotelkamers ter beschikking tegen aantrekkelijke prijzen 

 

Hotel Tjaarda, Koningin Julianalaan 98, 8453 WH Oranjewoud. tel. 0513 433 533 

Waaruit bestaat de toertocht door de drie provinciën.  We rijden een aantal kilometers in Friesland.  

De start is bij Hotel Restaurant Tjaarda  te Oranjewoud.  Oranjewoud kent een geschiedenis met 

onze Oranjes, vandaar ook de naam. De omgeving staat bekend om zijn bossen met her en der 

daarin verscholen een groot aantal landgoederen van de oude landadel.  Na Friesland “duiken” we 

de provincie Overijssel in waar we de wegen in de Weerribben gaan verkennen.  

 



 

 

Dit deel van Nederland is ooit uitgeroepen (2004) tot het mooiste deel van ons land, oordeel zelf. De 

lunch zal genoten worden bij Restaurant Het Doevehuis, Kalenberg Zuid 1, 8377 HE in Kalenberg. Het 

eerste deel van de route zal ongeveer 60 km bedragen. 

 

 

 Vanaf de lunchlocatie gaan we verder richting de Noordoostpolder.  We hebben gemeend om een 

route te moeten samenstellen van oude polderwegen in de oude veengebieden en nieuwe rechte 

wegen in de Noordoostpolder. Nadat we de Noordoostpolder weer hebben verlaten rijden we de 

provincie Friesland weer binnen en zullen we eindigen bij Hotel Restaurant De Tjongervallei, te 

Delfstrahuizen. Dit tweede deel van de route is ongeveer 50 kilometer lang.  

 



 

 

Hotel Restaurant De Tjongervallei, Marwei 14, 8508 RC Delfstrahuizen. tel. 0514 541 122 

 

Wij hebben er vertrouwen in dat we jullie een fantastische route gaan voorschotelen met voor een 

ieder wat wils en uiteraard fantastische polderzichten. 

Jullie worden verwacht tussen half elf en 11 uur in Oranjewoud en de eerste equipes kunnen om half 

twaalf starten. 

Jullie eigen bijdrage is € 25.00 per persoon en € 32.00 voor niet-leden 

Uiteraard is er na de rit de mogelijkheid om met elkaar te eten bij De Tjongervallei. Wil iedereen 

a.u.b  aankruisen op het inschrijfformulier  of je daar wel of geen gebruik van maakt. 

 

Uw uitzetters: 

René van Es en Olaf Ruizendaal 


