
 
Naar de Waddeneilanden met boot en fiets? 
Een unieke kans van 9 t/m 16 juli 2022 
met een gezellige club vrouwen van nu  
 
Samen met: 

          

  BERTHUS & JONNE 

Sinds november 2018 zijn we de trotse eigenaren van 

het motorpassagiers schip Flora. Wij hebben het roer 

letterlijk omgegooid en varen de Flora in Nederland, 

België of Duitsland met groepen en individuele gasten 

die een actieve fiets-vaarvakantie willen beleven. Varen 

is voor ons de ultieme 

vrijheid van de wind in je 

haren voelen en de rust van 

het water beleven. Het 

geeft ons  voldoening dat 

we door het varen met 

gasten dat gevoel met hen mogen delen. Wij ervaren  het 

contact met de gasten (max. 21) elke keer weer als een 

cadeautje. Wij hopen van harte dat wij ons steentje bij mogen  

dragen aan een heel mooie vakantie.  

We stappen in Amsterdam op de boot, waar huurfietsen aanwezig zijn, zowel e-bikes als 

gewone. Eigen fiets meenemen is ook mogelijk. We varen naar Hoorn-Enkhuizen-

Stavoren–Makkum-Harlingen–Terschelling–Texel–den Oever en stappen na een week in 

Enkhuizen weer van de boot. We logeren op de boot en beschikken over goede 2 pk met 

gescheiden bedden en douche/toilet. De boot ligt ’s nachts in pittoreske havens of op mooie 

stille plekjes. Berthus en Jonne varen overdag naar de volgende ligplek waar wij, al 

genietend van het steeds wisselende landschap, op de fiets naartoe gaan. Als het uitkomt 

bezoeken we ondertussen nog allerlei leuke of interessante bezienswaardigheden. Neem 

voor alle zekerheid je museumkaart mee.  Mocht je een dag geen zin hebben in fietsen 

dan mag je meevaren. Jonne zorgt voor ons op basis van volpension. Tijdens het ontbijt, 

mogen we zelf ons lunchpakket klaarmaken, er is onbeperkt koffie/thee en ’s avonds wacht  

Jonne ons op met een, op verantwoorde wijze bereid, 3 gangen diner. Koele en lekkere 

drankjes mogen we tegen betaling uit de bar-koelkast pakken.  

    

 

 

 

 

Wat wil je nog meer…?? Zo te mogen genieten van ons prachtige Nederland….!!   

Kosten: op basis van 2 pk en vol pension: € 875,-- 
Opgave: vanaf 25 aug. tot uiterlijk 30 oktober 2021. Let op vol is vol !! 
Aanmelden bij: Riet van der Werff; tel.0640019872 of per mail:  
reiscommissiezh@gmail.com 



Fietsroute fiets/vaar vakantie 9 t/m 16 juli 2022 
 

 

 

   


