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Onder het motto: „Op vakantie zonder zorgen“, presenteren wij met trots
alweer ons 7e magazine “In Vogelvlucht”.
Na een jaar overgeslagen te hebben ligt hier weer een prachtig
exemplaar boordevol informatie over Groepshotel De Vrije Vogel, de
prachtige omgeving, tips voor een onvergetelijk verblijf,
achtergrondverhalen en ideeën voor leuke excursies.
De Vrije Vogel is een vakantieplek voor iedereen met of zonder een
zorgvraag. Samen met u kijken we naar uw wensen, dat is ons
uitgangspunt!
De Vrije Vogel ontvangt hotelgasten, kleine en grote groepen voor een
kort verblijf of iets langer, alles is mogelijk!
Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie en hopelijk tot ziens.

Johan en Annemieke Elsenaar en medewerkers.

De Vrije Vogel
Groepshotel & Zwembad

Adres:
Kloosterweg 3
8424 SH Elsloo
Telefoon:
0516-513525
Internet:
www.devrijevogel.nl
info@devrijevogel.nl

3

rust, veiligheid,
vertrouwen

Nikki: “Mijn zusje is meervoudig beperkt en heeft epilepsie. Dankzij het alarmsysteem Epi Watcher van Vahlkamp
kunnen mijn ouders weer rustig slapen. Ze worden alleen gewekt als het echt nodig is.

Al ruim 30 jaar ontwikkelt en produceert Vahlkamp draadloze alarmsystemen. Eigenaar Eric de Munck: “We streven naar
optimale combinaties van eenvoud, functionaliteit en betaalbaarheid; altijd vanuit de gedachte dat veiligheid en rust
kernwaarden zijn als het gaat om de hulp aan de meest kwetsbare groepen in onze samenleving.
We ontwikkelen producten op basis van concrete vragen. Dat doen we al 30 jaar en dat blijven we doen.”

Vahlkamp International B.V. - A. Hofmanweg 5a - 2031 BH Haarlem
www.vahlkamp.nl - tel: 023-7505163
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Van Kampeerboerderij naar Hotel en
Johan gebruikt graag de legendarische woorden van zijn naamgenoot Johan Cruijﬀ:
“Ieder nadeel heeft zijn voordeel”.
De coronapandemie heeft veel schade gebracht. Laten we dat niet ontkennen. Maar,
wat wel eens vergeten wordt is de andere kant van de medaille. Het heeft ons ook de
mogelijkheid geboden om een nieuwe start te maken. Om de gelegenheid te hebben,
wensen in ons bedrijf mogelijk te maken. Graag nemen wij u mee door onze
accommodatie. Wat eens een kampeerboerderij was, is nu een hotel met twee
vakantiehuizen. Er is in die ruim 45 jaar veel verandert!
U kunt bij ons boeken van 1 persoon to 60 personen. Wij kunnen nu nog meer
maatwerk leveren. 2 Vakantiehuizen, dezelfde capaciteit en toch heel anders. Voor
degene die al vaker geweest zijn, zijn de namen van deze accommodaties niet
onbekend. Vakantiehuis “De Binnenpleats” en “ Hof van Elsloo”. De grootte van deze
accommodaties zijn hetzelfde; 10 slaapkamers, een grote huiskamer/zaal, een eigen
terras, keuken en ingang. Toch zijn er wat verschillen die we per accommodatie zullen
benoemen.
De Binnenplaets
Dit vakantiehuis is modern
van opzet. De grote hoge
zaal ademt de rust van een
orchidee. Deze bloem siert
de zaal. De zaal heeft alle
faciliteiten die je nodig hebt.
Er is een open keuken en
een buﬀet waar u ook eten
door De Vrije Vogel kan laten
cateren. Er zijn diverse
multimedia faciliteiten
standaard aanwezig. Mist u
nog iets? We hebben 'achter
de schermen' nog veel meer.
Maar televisie, beamer,
stereo, Wiﬁ en bedraad
internet zijn natuurlijk
aanwezig.
Op de begane grond zijn er 8
slaapkamers die drempelvrij
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zijn. 5 kamers hebben
aanpassingen voor
mindervalide. 2 kamers zijn
zelfs geschikt om met een
bed in en uit te rijden. De
overige twee slaapkamers
zijn boven. Deze zijn niet
aangepast, maar wel groter
dan de kamers beneden. U
kunt hier standaard met drie
personen per kamer slapen.
Alle slaapkamers hebben hun
eigen badkamer met toilet,
wastafel en douche
Deze accommodatie is niet
veel verandert ten opzichte
van 2019.
Hof van Elsloo
De zaal van vakantiehuis Hof
van Elsloo heeft in de winter
van 2019/20 een ware

De bar in de „Hof van Elsloo“ (1976)

metamorfose ondergaan.
Een nieuwe vloer, en een
grote sfeerhaard zijn de
meest in het oog springende
veranderingen. Ook is de
indeling en omvang van de
accommodatie anders dan in
2019.
De recreatiezaal is een
warme huiskamer die
sfeervol ingericht is. In het
oog springend is, buiten de
grote haard, het podium.
Altijd leuk voor een Karaoke
of bonte avond. Tegenover
het podium de bar. Met
voldoende koelruimte, een
spoelbak en de stereo. Ook
in deze zaal zijn televisie,
beamer, stereo, Wiﬁ en
bedraad internet standaard
aanwezig.
Twee slaapkamers
bevinden zich op de begane
grond. Deze luxe kamers
zijn hotelwaardig met een
eigen badkamer, dubbel
bed, een zitje, televisie en
bureau

twee vakantiehuizen
Op de eerste etage zijn de
overige 8 slaapkamers. 4
kamers zijn geschikt voor 3
personen. Deze kamers zijn
eenvoudig van opzet, maar
wel met eigen badkamer. De
kamers aan de andere kant
van de gang zijn luxer met,
evenals beneden, eigen
badkamer, dubbel bed, een
zitje, televisie en bureau.
Het Hotel
Nieuw voor ons is de
mogelijkheid om een hotel
kamer te boeken. Deze
kamers zijn gesitueerd in de
nieuwste vleugel van ons
gebouw. Vanuit de twee
persoonskamers heeft u
prachtig uitzicht over de
akkers richting het Nationaal
Park Drents-Friese Wold. De
eenpersoonskamers liggen
aan de voorkant en hebben
uitzicht op de voortuin.
Alle hotelkamers hebben een
eigen badkamer, boxspringbedden, een gemakkelijk
zitje, een bureau, kledingkast
en televisie. Natuurlijk is er
ook gratis Wiﬁ aanwezig.

Een ﬂexibel vakantiehuis
U kent het wel… een
weekend of weekje met een
groep weg. Voorzichtig
druppelen de aanmelding
binnen. Dan opeens is het
vakantiehuis vol, maar een
paar gasten willen toch graag
mee. Ook daarvoor is ons
hotel dé oplossing. U huurt
gewoon een kamertje erbij.
En mocht er iemand
afvallen? Tot 5 dagen voor
aankomst mag u de kamer
kosteloos terug geven.
Flexibeler kunnen we het niet
maken.
Zwembad
Heerlijk een duik nemen om
wakker te worden of lekker
met de hele groep in het
water te zijn. In ons zwembad
kan dat. Groepen reserveren
het bad, zodat zij het
exclusief kunnen gebruiken.
Voor de hotelgasten zijn er al
meerdere uren, verdeeld over
de dag gereserveerd.
Wanneer u geen gast bent
van De Vrije Vogel, maar wel
wilt zwemmen kunt u contact
met ons opnemen en een

periode bij ons reserveren. U
heeft dan het zwembad voor
u alleen.
Paardenstallen
Het Nationaal Park DrentsFriese Wold is een walhalla
voor paardenliefhebbers. Bij
ons hotel is ruimte voor het
stallen van twee paarden. Zij
hebben dan beschikking over
2 stallen en een uitloop
mogelijkheid in de paddock.
Kan uw paard 24/24
buitenstaan? Dan is er nog
eens plek voor twee paarden.
De Vrije Vogel kan begeleide
tochten verzorgen. Wij
verhuren geen paarden.

Een korte vakantie
U kunt een hotelkamer
boeken als heerlijke (korte)
vakantie. Genietend van een
prachtige wandel- of
ﬁetstocht door het Nationaal
Park, komt u helemaal tot
rust. De centrale ligging van
ons hotel geeft u de
mogelijkheid om door heel
Noord-Nederland naar de
leukste en mooiste attracties
te gaan. Blijft u een dag(deel)
in het hotel, het zwembad ligt
voor u klaar.
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Bargebruik
In de vakantiehuizen kunt u ervoor
kiezen om uw drankjes door De
Vrije Vogel te laten verzorgen. Wij
zullen dan uw koelkast bij de bar
vullen en tijdens uw verblijf
aanvullen. Voor de hotelgasten
staat er een minibar in de receptie.

eigen verzekeringsmaatschappij
kunt u vooraf informeren of de
thuiszorg op uw vakantie ook
vergoed wordt.

Maaltijden (groepen)
Lekker eten is een van de
belangrijkste onderdelen van uw
verblijf. Als u voor aankomst ook
maaltijden bij ons heeft
Standaard barvulling:
Ÿ Cola, Cola light, Sinas, Cassis,
gereserveerd serveren wij
Rivella, Spa rood en Sprite, bitter dagelijks een afwisselend
lemon, tonic
dagmenu. Hiervoor gebruiken we
Wellicht bent u binnenkort te gast in Groepshotel De Vrije Vogel. Om uw verblijf
Ÿ Sinaasappelsap, appelsap
vooral lokale verse producten. Zie
onze menukaart op pg 14.
zo goed mogelijk voor te bereiden hebben wij een aantal belangrijke zaken voor Ÿ Rode wijn, droge witte wijn,
zoete witte wijn en rose (zomer) Indien u een dagmenu wilt
u overzichtelijk bij elkaar gebracht.
Ÿ Jonge jenever, berenburg,
vervangen voor een ander menu
met 6 jaar krijgen 50% korting op
Inventarislist accommodatie.
bessenjenever
kan dat voor €5 per persoon . Een
Het Hof van Elsloo
Ÿ fauteuils en banken
alle horeca- arrangementen.
Ÿ Whisky en cognac
dagmenu vervangen met een
0516-521277
Ÿ comfortabele stoelen en tafels.
Ÿ advocaat met slagroom
themabuffet van pg. kan ook. Geeft
Ÿ Slaapkamers, allen met eigen
De Binnenplaets
BHV
Ÿ Warsteiner bier, alcoholvrij bier
u de wensen uiterlijk 5 dagen voor
badkamer.
0516-521730
Ÿ bar met kofﬁezetapparaat,
Binnen het bedrijf De Vrije Vogel
en een seizoensbier
aankomst door alsmede het aantal
Hotel
ﬁlterzakken, waterkoker,
zijn er meerdere medewerkers
personen, welke een afwijkend
0516-513525
glaswerk, vaatwasser met
opgeleid tot BHV’er.
Voor groepen:
dieet volgen. Wij zijn bekend met
vaatwasblokjes, keukenlinnen.
Bij een calamiteit dient u altijd de
Na aﬂoop van uw verblijf ontvangt de volgende diëten en
Hulpmiddelen
Ÿ Geluidsapparatuur(tuner, cdinstructies van de BHV’er op te
de groep 1 factuur waarop de
eetgewoonten: vegetarisch,
Veel van onze gasten hebben een
speler)
volgen.
genuttigde drankjes vermeld staan. zoutarm, suikervrij, suikerarm,
beperking. Om het verblijf van
Ÿ TV met dvd-speler
Ÿ Beamer met groot scherm
De BHV’er is altijd direct bereikbaar deze gasten zo aangenaam
Voor onderling afrekenen bent
lactosevrij en glutenvrij.
Ÿ WIFI
via het interne telefoonnummer
Uiteraard kunt u bij onze
uzelf verantwoordelijk. Indien u
mogelijk te maken, hebben wij de
Ÿ Sjoeltafel
keukenmedewerkers terecht voor
drankjes afneemt van De Vrije
Ÿ keuken met 5-pits gaskookplaat, 300 .Tot de komst van een BHV’er
volgende voorzieningen:
bent u zelf verantwoordelijk tijdens Ÿ elektrische Hoog/Laag bedden
allergenen informatie.
Vogel, ontvangt u ook alle
oven, diepvries, vaatwasser,
een calamiteit. Instructies volgen
ingrediënten om zelf onbeperkt
magnetron en koelkast
met onrusthekken (reserveren)
bij aankomst.
In overleg serveren wij de
kofﬁe en thee te zetten.
Ÿ draadloos oproepsysteem
maaltijden aan tafel of op een
Wilt u graag helemaal zonder
Alleen in Het Hof van Elsloo:
Ÿ tilliften (passief en actief)
Huisdieren.
buffet op het door u gekozen
zorgen bij ons verblijven? Bestel
Ÿ gezellige sfeerhaard
(huren)
Huisdieren zijn toegestaan, mits
tijdstip. Normaal gesproken
dan tot 1 week voor aankomst als
Ÿ podium met toneelverlichting
Ÿ toilet- en douchestoelen
tevoren gemeld. Voor het verblijf
hanteren wij als tijdstip
extra het HotelPluspakket. Meer
Ÿ rolstoelen (huren)
van huisdieren wordt een klein
Ontbijt
8:30 uur
informatie op pagina 17.
Alleen in De Binnenplaets:
Ÿ douchebrancard
bedrag gerekend.
Lunch
12:30 uur
Ÿ houtkachel met haardhout
Ÿ toiletbeugels
Diner
18:00 uur
Drankprijzen 2022
Ÿ tillift in zwembad
Openbaar vervoer.
Brunch
10:30 uur
Ÿ Frisdrank €1.50 per ﬂesje
Algemene faciliteiten
Ÿ diëten mogelijk
De Vrije Vogel is bereikbaar per
Wilt u graag een ander tijdstip,
Ÿ Sappen, rivella, tonic en bitter
Ÿ parkeergelegenheid
Ÿ rolstoelbusje te huur
trein tot NS-station Wolvega. Daar
overleg dan ter plaatse even met
lemon €1.75 per ﬂesje
Ÿ diverse terrassen met
(reserveren)
kunt u overstappen op de bus, lijn
de beheerder.
Ÿ wijn € 8,- per ﬂes
terrasmeubilair en parasols
Ÿ touringcar met lift te huur
17. U stapt vervolgens uit bij halte
Na aﬂoop van elke maaltijd
Ÿ Jenever, berenburg, bessenŸ centrale receptie
(reserveren)
School in Elsloo (reistijd 36
verwachten wij van u dat u de
jenever € 2,- per glas
Ÿ overdekt verwarmd zwembad
Ÿ ﬁetsen te huur (reserveren)
minuten)
tafels afruimt en de ruimte netjes
Ÿ goede maaltijdverzorging (zie
Ÿ hulpmiddelendepot van Kersten Ÿ Whisky, cognac en Advocaat
Vanaf halte School is het 1200
achterlaat.
€2,50 per glas
menulijst verderop)
meter lopen.
Ÿ Bieren €2,00 per ﬂesje
Ÿ hulpmiddelen (zie verder bij
Hulpmiddelendepot
Maaltijden (hotelgasten)
hulpmiddelen)
De Vrije Vogel beschikt over een
Linnengoed.
Hotelgasten verblijven standaard
Ÿ ﬁetsverhuur mogelijk
hulpmiddelen uitleendepot. Via dit U kunt er ook voor kiezen om uw
Bij aankomst ligt er bedlinnen voor depot kunnen noodzakelijke
op basis van B&B. Deze wordt
eigen drankjes mee te brengen. U
Ÿ diverse gezelschapsspellen
u klaar. Dit pakket bestaat uit een
dagelijks geserveerd aan tafel of in
Ÿ arrangementen.
hulpmiddelen geleend of gehuurd maakt dan wel gebruik van ons
onderlaken, een dekbedovertrek en worden zoals tilliften,
glaswerk. Na aﬂoop van uw verblijf buffetvorm aangeboden. U kunt
een kussensloop. Handdoeken zijn rolstoelen,(verrijdbare)
ontbijten tussen 7:00 uur en 10:00
neemt u alle lege en volle ﬂessen
Aankomst- en vertrek.
te huur (reserveren) of worden
uur. Informeer of tijdens uw verblijf
weer mee. Indien u zelf drankjes
Op uw aankomst dag bent u van
douchestoelen, rollators en een
door u zelf meegenomen. U dient
een diner mogelijk is.
meeneemt, dient u ook zelf de
harte welkom vanaf 15.00 uur. De
scootmobiel. Urinalen,
zelf uw bed op te maken. Bij
beheerder geeft u bij aankomst
onderleggers en slabservetten zijn ingrediënten mee te nemen om
vertrek dient u uw bed af te halen
Schoonmaak
zelf kofﬁe en thee te zetten.
een rondleiding en instrueert u
te koop.
en het bedlinnen in de was
Wij stellen hoge eisen aan de
Kofﬁezetter met ﬁlters en een
over het gebruik van uw
container te deponeren.
hygiëne van ons hotel en onze
waterkoker staan tot uw
accommodatie. Meldt u een paar
Zwembad
Wilt u graag helemaal zonder
vakantiehuizen. Het hotel wordt
beschikking.
dagen voor aankomst hoe laat u
In De Vrije Vogel bevind zich een
zorgen bij ons verblijven? Bestel
degelijks schoongemaakt.
wenst te arriveren?
overdekt zwembad. Gasten van De
dan tot 1 week voor aankomst als
De vakantiehuizen worden voor uw
Medische diensten
Op de vertrek dag dient u voor
Vrije Vogel kunnen hier gratis
aankomst schoongemaakt en
Met de huisartsenpraktijk van
11.00 vertrokken te zijn, op zondag extra een van de aanvullende
gebruik van maken. De
pakketten. Meer informatie op
gecontroleerd. Tijdens uw verblijf
Makkinga hebben we goede
graag voor 16.00 uur.
watertemperatuur is 31 graden
pagina 17.
worden op werkdagen het centrale
U dient 1 uur voor vertrek contact
Celsius. Dit kan op verzoek warmer afspraken over de medische
sanitair en alle algemene ruimtes
opvang van onze gasten.
op te nemen met de beheerder,
en dient u van te voren te
Wasmachine en droger.
schoongemaakt. Wij verwachten
zodat hij uw accommodatie kan
reserveren. (€50 per graad per
Op een centrale plaats bevindt zich verblijf)
van u dat u de ruimtes opgeruimd
Huisartsenpraktijk Makkinga
controleren en eventueel de
een wasmachine en een droger. In
houdt. .
0516-441250
eindafrekening kan opmaken. De
overleg met de beheerder kunt u
Uw slaapkamer wordt op de
Apotheek Alphega
accommodatie dient opgeruimd
Voor de veiligheid van uw gasten
gebruik maken van deze
volgende momenten
(Oosterwolde)
achter te worden gelaten.
zonder zwemervaring kan de
apparatuur. Wassen kost € 10,00
schoongemaakt:
0516-515001
toegangsdeur afgesloten worden.
per wasbeurt. Drogen kost €7,50
Bij Hotel-compleet-pakket
Huisartsenpost
Aard van de groep.
Schade in de zwembadruimte die
per droogbeurt.
Tijdens uw verblijf wordt uw
(weekend en avond)
Bij uw reservering heeft u de aard
veroorzaakt is door ruw (bal)spel
slaapkamer en badkamer
0900-1127112
en samenstelling van uw groep
wordt in rekening gebracht. De
Muziek.
schoongemaakt. De bedden
doorgegeven. Indien deze in de
Vrije Vogel houdt geen toezicht
In uw eigen accommodatie is een
worden opgemaakt
Thuiszorg
praktijk zeer sterk afwijkt van
tijdens het zwemmen. Hier bent
geluidsinstallatie aanwezig. U dient uzelf verantwoordelijk voor.
Bij vol-of halfpension
Heeft u tijdens uw verblijf bij ons
hetgeen is opgegeven, heeft de
zelf cd's of andere geluidsdragers
beheerder het recht u de toegang
Algemene Openingstijden dagelijks op De Vrije Vogel thuiszorg nodig, Vanaf dag 3 wordt uw badkamer
mee te nemen. Wilt u livemuziek in van:
dan kunt u dat via het kantoor van schoongemaakt
te weigeren.
huren, overleg dan even met de
Bij zelfzorg
De Vrije Vogel aanvragen. Wij
Ÿ 6:30-8:30
vrij zwemmen
beheerder.
Er wordt tijdens uw verblijf geen
werken samen met Liante en
Voor baby's en kinderen.
Ÿ 16:00-17:00
vrij zwemmen
schoonmaakwerkzaamheden
ZuidOostZorg. Zij voeren de zorg
Voor baby’s en kleine kinderen
Ÿ 21:00-22:00
vrij zwemmen
Telefoon.
gedaan in de totale accommodatie.
uit met ervaren ziekenhebben wij een campingbedje, 4
Na uw vertrek worden alle ruimtes
In het hotel en de vakantiehuizen
kinderstoelen, 1 box en een
Daarbuiten kunt u per vakantiehuis verzorgenden en verpleeghangt een telefoon waarmee u
aankleedkussen. Verder is er een
maximaal één tijdsblok á 2 uur per kundigen. Houdt u bij de aanvraag schoongemaakt
gratis naar vaste en mobiele
de volgende gegevens bij de hand: Hotelverblijf
magnetron aanwezig voor het
dag reserveren via de beheerder
Uw slaapkamer wordt dagelijks
nummers kunt bellen. Voor de
naam, geboortedatum, BSNopwarmen van babyvoeding.
Hotelgasten kunnen per kamer 1
schoongemaakt.
thuisblijvers bent u rechtstreeks te
nummer, polisnummer en
Kinderen tot en met 1 jaar zijn bij
uur reserveren.
verzekeringsmaatschappij. Bij uw
ons altijd gratis en kinderen tot en bereiken op:
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Wilt u ook met uw organisatie ,tijdens
uw verblijf in De Vrije Vogel genieten van een
dagvullend programma met een wervelende

MODESHOW, VERKOOP en LOTERIJ?
Via de
recep
Sûkerb tie bestelt u b
olle
ij ons:
? Fr
yske du
m
? O
ranjeko pkes
ek
? Ta
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? B
rood en gebak
koek
?

Bij De Vrije Vogel eet u
het Echte brood
12

Voor uw gasten verzorgt H en A Mode
deze makkelijke manier van winkelen
graag kosteloos voor u!

Tel : 0294-29 12 12

www.henamode.nl

reatieve

W

en meer

Zeepketting maken.
Onder begeleiding maakt u eerst zelf kleine zeepjes in verschillende vormpjes.
Daarna maakt u uw eigen zeepketting met bijvoorbeeld schelpen of stukjes
hout.
€ 11 per ketting

Armband maken.
Onder begeleiding maakt u verschillende drukknopen. Vervolgens maakt u een
leren band op maat. Drukknopen erop en klaar is uw eigen unieke armband.
€ 12,50 per armband

Zelf kaarsen maken.
Onder leiding van een ervaren workshopleider gaat u van oude resten van
kaarsen een nieuwe kaars maken, diverse vormen mogelijk.
€ 12,50 per persoon

Oud-Hollandse spellen en borrelen
10 bekende en onbekende spelletjes van weleer worden voor u klaar gezet.
Gewoon voor de gezelligheid of gaat u de competitie aan? Halverwege worden
er heerlijke Oudhollandse borrelhapjes gebracht..
vanaf € 50 per groep

Entertainment
Waterkant koor Shantykoor voor vrouwen

€ 175

Zangers diversen Hollandse meezingers v.a

€ 60 tot € 175

Draaiorgel per dagdeel

€ 125

Rustige pure muziek om te luisteren- Duo Puur

€ 195

Klassiek trio piano, viool en klarinet- Trio Animando

op aanvraag

Goochelaar-123magie ook in het Engels en Duits!

op aanvraag
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Dagmenu’s
Maandag

Tartaar van gerookte zalm en komkommer
Gegrilde kipﬁlet met tomaten-maissalsa
Eton mess met rood fruit

Dinsdag

Doperwtjes soep met spekjes
Kibbeling met huisgemaakte ravigotte saus
Witte chocolademousse

Woensdag

Donderdag

Cranberrypâte met kersen
Kalkoentournedos met appelsaus en gefrituurde salie
Monchoutaart met rode vruchten en slagroom

Mosterdsoep
Gehaktbal met gebakken aardappel
en groente van het seizoen

Pudding met slagroom

Vrijdag

Chinese tomatensoep
Nasi met babi ketjap

Het ontb
3 soorten brood, suikerbroo
crackers, ontbijtkoek, div.
vleeswaren, warme broodjes,
beleg, koﬃe, thee, melk, karne
yoghurt, ontbijtg

Het lunc
3 soorten brood, div. soorten k
div. soorten zoetbeleg, koﬃe,
snack of soe

Bij de koﬃe of een

b

Oranjekoek
Gesorteerd gebak
(2 hapjes p
Kaas/worstplankje
(div. soort
Borrelhapjes warm
(div. soort
Nootjes en zoutjes

boemboe Sajoer Boontjes en kroepoek

Groene thee-ijs met spekkoek

Zaterdag

Zondag

Tonijnsalade
Sheppards Pie
Lauwwarme appelcake met vanillesaus

Salade caprese
Kabeljauw met groente en tomatensaus
Limoncello mousse

Lekker i
High tea

div. soorten thee, sandwiches,
marmelades en geslagen room
wraps, slagroomsoesjes, bonb

Pannenkoekbuﬀet

g
oiste afsluitin

De mo

je wijn of sap

iner met glaas

4 gangen slot-d

kte ragout
et huisgemaa
m
je
ak
tb
ou
Rag
***
oentesoep
gr
re
de
el
H
***
oenten
us, frites en gr
Rollade met sa ***
agroom
rood fruit en sl
en
ijs
lle
ni
va
met
Warme wafel
+ € 5,-
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Pannenkoeken met los beleg a
suiker

m

Wij kunnen met veel diëten en eetgewoont

bijtbuﬀet
od, krentenbrood, beschuit,
soorten kaas, div. soorten
, , ei-product, div. soorten zoet
emelk, jus d’ orange, kwark en
granen, vers fruit.

chbuﬀet
kaas, div, soorten vleeswaren,
thee, melk, karnemelk, warme
ep, vers fruit

borrel

p.p.)
ten , 2 p.p.)
ten op tafel

€ 2.05
€ 2,55
€ 1 p.p.
€ 1 p.p.
€ 1.50 p.p.

ipv lunch:

hartige quiche, scones met
m, muﬃns, cupakes, gevulde
bons.

Buﬀetten
ipv dagmenu (prijzen p.p.)
Barbecue

hamburger, sate, sjaslick, bbqworst, stokbrood
met kruidenboter, sauzen, rundvleessalade,
meloen, fruitsalade
+€ 0
Smulbuﬀet Elsloo Soep, stokbrood met kruidenboter,
rundvleessalade, zalmsalade,
aardappelsalade,meloen met ham,
gehaktballetjes in pindasaus, frites,
rauwkostschotel, fruitsalade
+€ 5.5
Buﬀet de Plaets
Soep, stokbrood met kruidenboter,
rundvleessalade, zalmsalade,aardappelsalade,
gevulde eieren, gerookte vissoorten, haring met
ui, meloen met ham, gehaktballetjes in
pindasaus, rollade met saus, frites,
rauwkostschotel, fruitsalade
+€ 9,50
Chinees buﬀet
Nasi, Bami, Babi Pangang, Foe Yong Hai, Kip
Ketjap, Tjap Tjoy, Kroepoek, Mini loempia,
Lychees
+€ 0
Terug naar Vroeger Oma’s groentesoep, stokbrood met
kruidenboter, draadjesvlees, gehaktballen in de
jus, rode kool, aardappelen en oma’s friet,
rauwkost, stoofpeertjes, pudding,
chipolatebavaroise, fruitsalade
+€ 6
Stamppottenbuﬀet stamppot boerenkool, hutspot, zuurkoolschotel,
rookworst, speklapjes, jus
+€ 0

€5

meerprijs ipv lunch
prijs p.p. €15 p.p.

als spek, appel, stroop en

€ 2.50

meerprijs ipv lunch
Prijs p.p. €12.50

Snackbuﬀe

t

Kroket, frik
an
appelmoes del, kipnuggets, frie
t, mayo
, rauwkost,
ijs met vru
slagroom
chten en

GRATIS
i.p.v. diner

ten rekening houden. Kijk voor meer informatie in ons magazine “In Vogelvlucht“.
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Orchideeënhoeve

Proefkolonie

HEERLIJK RUSTIG
KAMPEREN EN
LEKKER SPELEN...
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Extra vrijwilligers nodig?
Tijdens uw vakantie kan het zijn dat u
bij een excursie extra vrijwilligers
nodig heeft.
U kunt een beroep doen op een
vrijwilligerspoule in ons dorp. Zij gaan
graag mee met u en begeleiden een
gast. De vrijwilliger mag geen
verpleegkundige zorgtaken uitvoeren.
Vraag bij ons om een
aanvraagformulier.

Groepsfoto, een blijvende herinnering
Een blijvende herinnering van de vakantie is een mooie
groepsfoto!
Onze vaste fotograaf maakt een mooie groepsfoto evt.
met tekst erbij en u ontvangt een digitale versie van de
foto. In het dorp kunt u op diverse plaatsen een grote
afdruk laten maken.

Door d
e gezel
begon d ligheid van d
e
e vaka
ntie al buschauffeur
bij vert
rek!

Maak „thuis“-blijven gezellig!
Op zoek naar een leuke invulling van uw verblijf op De Vrije
Vogel. Op onze pagina “om bij te boeken” op blz. 17 vindt u bij
onze thuisprogramma’s een aantal leuke workshops.
Bijvoorbeeld een gezellige spelletjesavond met Oudhollandse
spelen incl. een schaal bittergarnituur, of lekker creatief bezig zijn
met zeepkettingen of kaarsen maken.

Van alle markten......!
Boerenstreekmarkt in Appelscha- elke zondag in juli en augustus
Dwingelder markt - elke woensdag in Dwingeloo in juli en
augustus
Ÿ Dievermarkt - elke maandagavond in Diever
Ÿ Vlooienmarkt Makkinga- elke laatste zaterdagmorgen van de
maand in Makkinga

Ÿ
Ÿ

17

Heeft u tijdens uw vakantie in
Elsloo een hulpmiddel nodig?

Schiermonnikoog

Dokkum

Leen een hulpmiddel via Kersten.
Berlikum

Ook tijdens uw vakantie kunt u in de meeste
gevallen kosteloos een hulpmiddel tijdelijk
lenen. Vraag naar de mogelijkheden.

Franeker
Harlingen

Leeuwarden

Surhuisterveen

FRYSLÂN

Drachten

Sneek
Workum

Joure

Gorredijk

Elsloo

Heerenveen
Sint Nicolaasga

DRENTHE
Lemmer

088 - 000 94 88
kerstenhulpmiddelen.nl/uitleenpunten
Hotel De Vrije Vogel
Kloosterweg 3
8424 SH Elsloo (fr)
0516 - 513 525
www.hotel-devrijevogel.nl
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Reserveer een hulpmiddel bij De Vrije Vogel
U kunt bij uw boeking ook hulpmiddelen
reserveren. Het hulpmiddel staat dan bij
aankomst voor u klaar. Ideaal wanneer u deze
niet zelf wilt of kunt meenemen. Bovendien
worden alle hulpmiddelen door
gespecialiseerde monteurs onderhouden en
zo nodig gerepareerd en jaarlijks gekeurd. Zo
kunt u uw vakantie meteen ontspannen
beginnen!
Dankzij de samenwerking tussen De Vrije
Vogel en Kersten Hulpmiddelen zijn alle basis
hulpmiddelen aanwezig
Ÿ Toiletstoel
Ÿ Douchestoel
Ÿ Papagaai

Tevens kunnen we ook hulpmiddelen voor u
regelen, afhankelijk van uw verzekering kan
dit zonder kosten of met een klein
huurbedrag

Ÿ Rolstoel
Ÿ Tillift actief
Ÿ Tillift passief.
Ÿ BEA opstahulp
Ÿ Rollator
Ÿ Scootmobiel

Hulpmiddel reserveren
Wilt u een hulpmiddel reserveren voor uw
verblijf? Neem dan contact op met ons via
0516-513525 of via info@devrijevogel.nl
De medewerkers van de Vrije Vogel kunnen
dit voor u reserveren en u vertellen welke
hulpmiddelen gratis zijn en voor welk
hulpmiddel een bijdrage wordt gevraagd en
of u wellicht in aanmerking komt voor
vergoeding door uw ziektekostenverzekeraar.
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De Vrije Vogel
Hotel, Groepen & Zwembad

Vanaf prijzen per persoon

€ 33,00

50-54 personen

€ 34,45

45-49 personen

€ 36,25

40-44 personen

€ 38,55

35-39 personen

€ 41,65

30-34 personen

€ 46,00

25-29 personen

Dagtocht Museum Joure

Wij halen u om 10:00 uur vanaf Groepshotel de Vrije Vogel
op en via een toeristische route arriveren we rond 11:00 uur
in Joure. Onze bestemming, Museum Joure.
Museum Joure ligt in het centrum van Joure. In de panden
waar Douwe Egberts omstreeks 1900 koﬃe, thee en tabak
produceerde, is nu het museum gehuisvest.
Museum Joure is verrassend, veelzijdig en groter dan u
denkt!
Het is een bedrijvig museum, met werkplaatsen van de
koﬃebrander, klokken-maker, drukker, geelgieter, zilversmid
en koperslager.
Bij aankomst krijgt u de mogelijkheid om het museum te
bekijken.
Om circa 12:30 uur staat er een lunch op u te wachten.
Nadat u bent uitgegeten kunt ik het bezoek vervolgen.
Wanneer u alles gezien heeft is er vast nog even tijd om het
centrum van Joure te ontdekken. Het centrum is een
gezellige winkelstraat naast het museum, dus lopend goed
te doen.
Om 15:15 uur wordt u weer terugverwacht in het museum
voor een afsluitend kopje koﬃe of thee en zullen we daarna
ons klaarmaken voor de terugreis
.
Om ongeveer 17:00 uur
zullen we weer terug zijn
bij Groepshotel de Vrije
Vogel.
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Inclusief:
Ÿ Vervoer per luxe touringcar
Ÿ Entree museum
Lunch
1x kofﬁe/thee met cake
Ÿ

Ÿ

Vanaf prijzen per persoon

€ 36,15

50-54 personen

€ 37,65

45-49 personen

€ 39,55

40-44 personen

€ 41,95

35-39 personen

€ 45,20

30-34 personen

€ 49,75

25-29 personen

Dagtocht Rondvaartbedrijf „'t Zwaantje ''

Wij halen u om 10:00 uur vanaf Groepshotel de Vrije Vogel
op en arriveren rond 11:00 uur in Giethoorn. Onze
bestemming, Rondvaartbedrijf 't Zwaantje
Giethoorn is natuurlijk bij een ieder beter bekend als
Holland Venetië!
Giethoorn is onderhand wereldberoemd en trekt daarom
ook veel (buitenlandse) toeristen.
Wij bieden u een mooie dag in Giethoorn aan. Via een
toeristische route komen we aan in Giethoorn en krijgen we
eerst 2x koﬃe/thee met cake bij restaurant 't Zwaantje.
Daarna stappen we aan boord van de rondvaartboot en
deze gaat ons in 1 uur een mooie rondvaart geven door de
grachten van Giethoorn en wordt er onderweg wat verteld
over het gebied en de bewoners van Giethoorn.
Na de rondvaart komen we terug bij 't Zwaantje en gaan we
aan tafel, hier krijgen we een patatje met een kroket en 1
consumptie naar keuze.
Nadat we zijn uitgegeten krijgt u de vrijheid om nog even
rond te lopen in het centrum van Giethoorn, circa 1,5 uur.
Rond 15:30 uur staan de deuren van de bus weer open en
gaan we ons klaarmaken voor vertrek terug naar Elsloo. Via
een andere toeristische route komen we rond 17:00 uur
weer aan bij Groepshotel de Vrije Vogel.

Inclusief:
Ÿ Vervoer per luxe touringcar
Ÿ 2 x kofﬁe/thee met Cake
Rondvaart
Patat met kroket incl. consumptie
Ÿ

Ÿ
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Dagtocht Aqua Zoo Leeuwarden

Vanaf prijzen per persoon

€ 30,40

50-54 personen

€ 31,90

45-49 personen

€ 33,75

40-44 personen

€ 36,20

35-39 personen

€ 39,45

30-34 personen

€ 44,00

25-29 personen

Inclusief:

Wij halen u om 10:00 uur vanaf Groepshotel de Vrije Vogel
op en arriveren rond 10:45 uur in Leeuwarden. Onze
bestemming, Aqua Zoo Friesland.
AquaZoo Friesland is een dierentuin gelegen ten oosten
van Leeuwarden in het recreatiegebied De Groene Ster in
de provincie Friesland.
De waterrijke dierenwereld van AquaZoo Friesland is een
belevenis! Ontmoet zeeberen, zeehonden, pinguïns,
wallabies, ﬂamingo's, reuzenotters, tapirs, beverratten en
pelikanen en kom oog in oog te staan met ringstaartmaki's.
Bij aankomst gaan we eerst naar het restaurant voor 2x
koﬃe/thee met appelgebak. Na de koﬃe gaan we de
dierentuin in, de dieren zitten zowel in binnen- als
buitenverblijven.
Rond de middag verzamelen we weer in het restaurant om
het lunchpakketje te nuttigen die we hebben meegekregen
vanaf Groepshotel de Vrije Vogel.
Na de lunch vervolgen we het bezoek aan de dierentuin.
Nadat iedereen alle dieren heeft kunnen bewonderen en
genoeg foto's
heeft kunnen
maken gaan we

Ÿ Vervoer per luxe touringcar
Ÿ Entree dierentuin
2x kofﬁe/thee met appeltaart

Ÿ

Dagtocht De Orchideeënhoeve Luttelgeest

Wij halen u om 10:00 uur vanaf Groepshotel de Vrije Vogel
op en arriveren rond 11:00 uur in Luttelgeest. Onze
bestemming, de Orchideeënhoeve.

Vanaf prijzen per persoon

€ 38,65

50-54 personen

€ 40,15

45-49 personen

€ 42,00

40-44 personen

€ 44,45

35-39 personen

€ 47,70

30-34 personen

€ 52,25

25-29 personen

Inclusief:
Ÿ Vervoer per luxe touringcar
Ÿ Entree tot de tuinen
Lunch (standaard broodtafel)
2x kofﬁe/thee met gebak

Ÿ

Hier vind je orchideeën en vlinders, meer dan 3000 soorten.
Maar er is nog veel meer! Zo zijn er tropische vogels,
reptielen en vijvers met kleurige Koikarpers.
Nadat de entreebewijzen zijn uitgedeeld kan u alvast wat
rondkijken in de tuinen. Rond 12:00 uur staat er een
heerlijke koﬃetafel voor u klaar in het restaurant. Na de
lunch krijgt u weer volop tijd om door te tuinen te lopen en
de orchideeën en andere bezienswaardigheden te
bewonderen.
De tropische tuin, 'een nagebootst stukje oerwoud',
huisvest duizenden wilde natuursoorten orchideeën, De
Maleisische tuin is de grootste, een tuin van 2.000 m². Een
18 meter lange brug verbindt hier de paalwoningen met
elkaar. Daarnaast is ook de 'Zwevende Bloementuin' een
erg populaire attractie....
Het Makirijk is een idyllische buitenwereld die wordt
bewoond door ringstaartmaki's, ﬂamingo's, alpaca's en
eenden.
En natuurlijk is er een kwekerij, interessant om te zien hoe
orchideeën worden gekweekt van minuscule zaadjes tot
deze prachtige bloeiende planten.
Om 15:15 uur drinken we afsluitend nog een bakje koﬃe of
thee met gebak. En krijgt u bij het verlaten van het gebouw
nog een prachtige orchidee mee naar huis. We zullen rond
17:00 uur weer terug zijn bij Groepshotel de Vrije Vogel.

Ÿ
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Dag- en middagtochten 2020
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Vanaf prijzen per persoon

€ 18,70

50-54 personen

€ 19,65

45-49 personen

€ 20,90

40-44 personen

€ 22,50

35-39 personen

€ 24,65

30-34 personen

€ 27,60

25-30 personen

Inclusief:

Korte Dagtocht Museumboerderij de Karstenhoeve'

Wij halen u om 13:00 uur vanaf Groepshotel de Vrije Vogel
op en arriveren rond 13:45 uur in Ruinerwold. Onze
bestemming, Museumboerderij de Karstenhoeve.
Op het Drentse platteland in het dorpje Ruinerwold ligt een
prachtige Saksische boerderij uit de 17e eeuw, de
Karstenhoeve. In de boerderij zijn veel authentieke
tegeltableaus, interieurs en voorwerpen bewaard gebleven.
De rode draad door het museum is „spreekwoorden en
gezegden“. Tijdens de rondleiding door het museum wordt
aan de hand van voorwerpen en/of gebruiken verklaard
hoe in het verleden spreekwoorden en gezegden zijn
ontstaan.
In de ouderwetse schuur worden we ontvangen door de
gids die zich in ouderwetse kledij welkom heet. Onder het
genot van een kopje koﬃe of thee + heerlijke perencake,
hier staat Ruinerwold bekend om. Na de koﬃe krijgen we
een rondleiding door de boerderij. Waarin alles wordt
gepresenteerd: keuken, gang, woonkamer, bedstee,
werkplaats, schuur, enz. Om ongeveer 16:00 uur is de
rondleiding afgelopen en staat de bus weer voor u klaar en
vertrekken we, via een toeristische route, naar Groepshotel
de Vrije Vogel. We arriveren rond 17:00 uur.

Ÿ Vervoer per luxe touringcar
2 x kofﬁe/thee+ perencake
Rondleiding + uitleg

Ÿ

Ÿ

Vanaf prijzen per persoon

€ 20,70

50-54 personen

€ 21,65

45-49 personen

€ 22,85

40-44 personen

€ 24,45

35-39 personen

€ 29,40
€ 26,50

30-34 personen

25-29 personen

Korte Dagtocht Advokaat-Boerin Agnes

Wij halen u om 13:00 uur vanaf Groepshotel de Vrije Vogel
op en arriveren rond 14:00 uur in Gasselternijveen. Onze
bestemming Advokaatboerderij van Boerin Agnes.
Het Drentse Roomkaatje is verhuist naar een nieuwe
eigenaar! Per 1 maart 2020 is dit overgenomen door Boerin
Agnes.
Het Drents Roomkaatje was het “kindje” van familie Rosink.
Nu de familie stopt met de proeverijen hebben zij hun
opvolging gevonden bij Agnes en Albert Lensing!
U wordt met koﬃe/thee en cake ontvangen in de Oude
Melkput. In deze ruimte werden tot 21 september 2015 de
koeien gemolken. Nu is het een ruimte waar u gezellig kunt
vertoeven met groepen tot ongeveer 50 personen. Een
oﬃcieel invalidentoilet is helaas (nog) niet aanwezig.
Boerin Agnes zelf zal u tijdens een presentatie meenemen
in het boerenleven en het prachtige gebied waarin de
boerderij is gelegen: aan de voet van de Drentse Hondsrug
en aan de rand van de Veenkolonieën.
U kunt hierna uitgebreid proeven van diverse smaken
roomadvocaat en een bezoek brengen aan haar winkeltje.
Om ongeveer 16:30 uur is de rondleiding en proeverij
afgelopen en staat de bus weer voor u klaar en vertrekken
we weer naar Groepshotel de Vrije Vogel
waar we rond 17:30 uur zullen arriveren.

Inclusief:
Ÿ Vervoer per luxe touringcar
Ÿ 2x Kofﬁe/thee en cake
Rondleiding+ proeverij
Ÿ
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Korte Dagtocht ‚Kaasboerderij De Stelp’

Vanaf prijzen per persoon

€ 19,95

50-54 personen

€ 20,95

45-49 personen

€ 22,15

40-44 personen

€ 23,75

35-39 personen

€ 25,90

30-34 personen

€ 28,85

25-29 personen

Inclusief:
Ÿ Vervoer per luxe touringcar
Ÿ Kofﬁe/thee+ cake
Rondleiding+ proeverij
Sapje na

Wij halen u om 13:00 uur vanaf Groepshotel de Vrije Vogel
op en arriveren rond 13:30 uur in Oldeberkoop. Onze
bestemming, Kaasboerderij de Stelp. We gaan op bezoek
bij Theo en Dory van der Gun. Zij maken op ambachtelijke
wijze 16 verschillende soorten kruidenkaas van melk van
eigen koeien.
Bij binnenkomst van de kaasboerderij staat er koﬃe/thee +
cake klaar. Hier worden we welkom geheten en zal Dory
van alles vertellen en laten zien over het proces van het
kaas maken. En wordt er natuurlijk gekeken in de
kaasmakerij en in de opslag.
Ook wordt er een kijkje genomen bij de 2 melkrobots
waarmee gewerkt wordt. De koe kan bij deze machine op
ieder gewenst moment van de dag gemolken worden.
Natuurlijk kan een lekker blokje kaas niet ontbreken, dus is
er ook een klein proeverijtje van verschillende
kruidenkazen.
Na de tijd kan er nog rondgekeken worden in de
boerderijwinkel, vol met streekproducten of kan u natuurlijk
nog een stukje kaas kopen voor thuis.
Om ongeveer 16:30 uur is de rondleiding afgelopen en
staat de bus weer voor u klaar en vertrekken we weer naar
Groepshotel de Vrije Vogel waar we rond 17:00 uur zullen
arriveren.

Ÿ
Ÿ

Korte Dagtocht „De Oevertuin“

Wij halen u om 13:00 uur op en arriveren rond 13:30 uur in de Blesse. Onze bestemming, De Oevertuin!
Op een plek waar eerst alleen een weiland was is deze bijzondere watertuin ontstaan. Voorbij de entree
wandelt u over bruggetjes langs grote en kleine vijvers, waterloopjes en poeltjes. Er is overal een zeer
dichte oeverbeplanting. Een eldorado voor kikkers, vlinders, salamanders, vogels en andere dieren.
Verderop is er een meer gecultiveerd deel met bloemen borders. In deze kleurrijke natuurlijke tuin zijn
ook diverse zitjes en volières. De tuin heeft een totale oppervlakte van 7000m².
Voorafgaand of tussentijds kan er een lekker kopje koﬃe of thee met wat lekkers genuttigd worden.
Er zijn genoeg zitjes zowel buiten als binnen om even rustig te genieten.
Daarnaast is er genoeg tijd om op eigen gelegenheid de tuin te verkennen. De paden zijn goed
begaanbaar voor mensen met een rollator of rolstoel.

Vanaf prijzen per persoon

€ 15,40

50-54 personen

€ 16,40

45-49 personen

€ 17,65

40-44 personen

€ 19,20

35-39 personen

€ 21,35

30-34 personen

€ 24,30

25-29 personen

Nadat u de tuin heeft verkend heeft u ook de mogelijkheid om eventueel
nog een mooie plant te kopen.
Nadat we allemaal door de tuin zijn gegaan en de mogelijkheid hebben
gehad om iets te kopen gaan we weer richting de bus en rijden we via
een toeristische route weer retour naar Groepshotel de Vrije Vogel waar
we rond 17:00 uur zullen arriveren.

Inclusief:
Ÿ Vervoer per luxe touringcar
Ÿ 1x Kofﬁe/thee + koek
Entree Oevertuin

Ÿ
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Korte Dagtocht Rondvaardij ‚Princenhof’

Wij halen u vanaf Groepshotel de Vrije Vogel op om 13:00
uur en arriveren rond 13:40 uur in Harkema. Onze
bestemming, Rondvaardij 'Princenhof', Vanuit Earnewoude
(Earnewald) hebben we een 2 uur durende rondvaart door
het prachtige gebied.
Rondvaardij Princenhof heeft een prachtige vloot van
diverse grotere en kleinere schepen voor heerlijke tochten
over de Friese meren en in het bijzonder door de prachtige
natuur van Nationaal Park de 'Alde Faenen' De grootste
schepen zijn geheel rolstoelgeschikt, Marprinses heeft zelfs
een rolstoellift naar het bovendek, airconditioning en GPS
kaarten waarbij het publiek op monitoren precies kan
volgen waar het schip vaart....
Aan boord krijgen we 2x koﬃe/thee + appelgebak met
slagroom. En zal de kapitein ons af en toe wat vertellen
over de omgeving en Friese wateren.
Om ongeveer 16:00 uur komen we weer aan wal en gaan
we richting de bus en vertrekken we via een toeristische
route naar Groepshotel de Vrije Vogel waar we rond 17:00
uur zullen arriveren.

Vanaf prijzen per persoon

€ 27,75

35-39 personen

€ 29,90

30-34 personen

€ 32,85

25-29 personen

€ 23,95

50-54 personen

€ 24,95

45-49 personen

€ 26,15

40-44 personen

Inclusief:
Ÿ Vervoer per luxe touringcar
2 x kofﬁe/thee + appelgebak
Rondvaart ong. 2 uur.

Ÿ

Ÿ

Korte Dagtocht Stoeterij ‚Het Swarte Paerd’

Wij halen u vanaf Groepshotel de Vrije Vogel op om 13:00
uur en arriveren rond 13:20 uur in Hemrik. Onze
bestemming, Stoeterij 'Het Swarte Paert',
Één van de mooiste kenmerken van Friesland is zonder
meer het Friese paard, een prachtig statig en majestueus
dier waar men in Hemrik met recht trots op is.
Bij aankomst worden we ontvangen met 2x koﬃe/thee en
Friese koeksoorten.
Bij Stoeterij "Het Swarte Paert" gaan we een kijkje nemen
in de stallen met sportpaarden, de jonge paarden en de
hengstenhouderij waar de mooiste 'vaderdieren' van
Nederland staan. Hier kunnen we de paarden zelf zien,
aanraken en kennis maken met de Friese paardencultuur
vanaf ca. 1830.
Tijdens een rondleiding in het inpandige museum met
klederdrachten, sjezen, arrensleden, koetsen, rijtuigen, etc,
vertelt de gids honderduit over sport en historie van het
Friese paard . Na de rondleiding volgt een leuke dressuurshow met uitleg en prachtige muziek. Alles is zonder
drempels en uitstekend toegankelijk voor senioren en
minder validen.
Na de rondleiding en show gaan we richting de bus en
vertrekken we toeristisch weer naar Groepshotel de Vrije
Vogel waar we rond 17:00 uur zullen arriveren.

Vanaf prijzen per persoon

€ 23,95

50-54 personen

€ 26,00

45-49 personen

€ 27,75

40-44 personen

€ 30,95

35-39 personen

€ 35,15

30-34 personen

€ 41,20

25-29 personen

Inclusief:
Ÿ Vervoer per luxe touringcar
Ÿ Rondleiding en dressuurshow
2 x kofﬁe/thee + Friese koek

Ÿ

26

27

Korte Dagtocht Openluchtmuseum ‚de Spitkeet’

Vanaf prijzen per persoon

€ 21,50

50-54 personen

€ 22,25

45-49 personen

€ 23,65

40-44 personen

€ 25,15

35-39 personen

€ 27,75

30-34 personen

€ 30,45

25-29 personen

Wij halen u op vanaf Groepshotel de Vrije Vogel op om
13:00 uur en arriveren rond 13:40 uur in Harkema. Onze
bestemming, Openluchtmuseum 'de Spitkeet',
Een Spitkeet is een plaggenhut, één van de oudste
woningen in Friesland waar soms hele gezinnen met wel
10 kinderen in woonden. De ontwikkeling van holwoning tot
woningwetwoning, daarop is dit leuke museum gebaseerd.
Bij aankomst gaan we eerst een kopje koﬃe of thee drinken
met stuk appeltaart of oranjekoek.
De rondleiding is ongeveer 400 meter te voet, over
grotendeels verharde paden en zandpaden die goed zijn
aangestampt. In veel huisjes kan je wel met een rolstoel
naar binnen, soms is dat via een bredere deur aan de
achterkant.
Binnen is voor seniorengroepen veel herkenning door
authentieke inrichting en spulletjes van vroeger. Zo is er
zelfs een ouderwets winkeltje van vroeger, een ﬁets uit de
oorlog met massieve banden en zijn er allerlei oude
bedsteden.
Na de rondleiding, circa 16:15 uur gaan we richting de bus
en vertrekken we via een toeristische route naar
Groepshotel de Vrije Vogel waar we rond 17:00 uur zullen
arriveren.

Inclusief:
Ÿ Vervoer per luxe touringcar
Ÿ Entree museum + rondleiding
2x kofﬁe/thee + Friese koeksoorten
Ÿ

Korte Dagtocht ''de Proefkolonie“

Wij halen u op vanaf Groepshotel de Vrije Vogel op om
13:00 uur en arriveren rond 13:30 uur in Frederiksoord.
Onze bestemming, Museum De Proefkolonie
We gaan eerst terug in de tijd van stadse achterbuurten,
We ruiken en zien de armoede en ellende in Amsterdam.
Als tweede bekijken we een ﬁlm over de aankomst van de
eerste kolonisten. We maken kennis met Johannes van den
Bosch en zijn sociale experiment.

Vanaf prijzen per persoon

€ 21,65

50-54 personen

€ 22,75

45-49 personen

€ 23,85

40-44 personen

€ 25,55

35-39 personen

€ 27,75

30-34 personen

€ 30,95

25-29 personen

Inclusief:

De laatste ruimte herbergt een unieke tentoonstelling over
het dagelijksleven van de kolonisten. Je ziet een
huiskamer, een kantoor, een schoolklas en nog veel meer.
En... stamt u ook af van de kolonisten? Zoek hier uit of en
welke familieleden hier gewoond hebben
Om 15:00 uur gaan we nog een heerlijk kopje koﬃe drinken
met een streekgebakje
Om ongeveer 16:00 uur staat de bus voor u klaar en
vertrekken we voor een rondrit langs de koloniehuisjes
weer terug naar Groepshotel de Vrije Vogel. We arriveren
daar rond 17:00 uur

Ÿ Vervoer per luxe touringcar
Ÿ Kofﬁe/thee + koek
Entree + beeldpresentatie
Rondrit langs koloniehuisjes
Ÿ

Ÿ
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Complete dag- en middagtochten

28

Veilige en comfortabele bustours

Onze partner in vervoer.

