30 en 31 mei 2015
Voorjaarsbijeenkomst in Joure, Drachten en Harkema.
Als activiteitencomité hebben wij een weekend georganiseerd met voor elk wat wils. Van een speelse
binnenactiviteit, een mooie toertocht, foto momenten, heerlijke versnaperingen, een relaxte
overnachting naar een gezonde buitenactiviteit. Met allemaal medewerkers die u graag rondleiden.
Wij nodigen u van harte het hele weekend uit! Mocht u toch verhinderd zijn op een van de dagen; de
dagen kunnen ook afzonderlijk bezocht worden.

Programma zaterdag 30 mei 2015:
14.00 uur: Puzzelmuseum te Joure. (Dit moet u zien!). www.puzzelmuseum.nl
Ontvangst met koffie, thee en wat lekkers.
17.00 uur: Op eigen gelegenheid naar Hotel Van der Valk Drachten. www.hoteldrachten.nl
18.00 uur: Diner Van der Valk te Drachten.
20.00 uur: Avondprogramma met twee presentaties door Han Levink en een clublid.
Overnachting Hotel Van der Valk Drachten.

Programma zondag 31 mei 2015:
10.30 uur: Ontvangst met koffie en gebak Hotel van der Valk.
12.00 uur: Toertocht uitgezet door Gerrit Bosma (inclusief fotomoment)
13.00 uur: Lunch in Themapark De Spitkeet www.despitkeet.nl
14.30 uur: Rondleiding Themapark De Spitkeet
16.30 uur: Naar Restaurant De Splinter in Drachten www.desplinterdrachten.nl
Op de achterkant vindt u routebeschrijvingen naar de startlocaties en andere informatie.

Kosten per deelnemer:
Eigen bijdrage is 15,00 euro per dag. De diners en hotelovernachting zijn voor eigen rekening.

Reserveren en aanmelden:
Wij verzoeken u zo snel mogelijk een kamer te boeken; hiervoor zijn speciale prijzen afgesproken van
69,00 voor een tweepersoonskamer inclusief ontbijt; eenpersoonskamer 60 euro inclusief ontbijt.
Van der Valk Drachten tel. 0512-520705 (Onder vermelding van Volvo Register!).
Aanmelden voorjaarsactiviteiten op e-mail activiteiten@volvocoupebertoneregister.nl of op tel.nr.
06-25192661 (Epi Spree) met de volgende gegevens: weekend of dagdeelname; aantal deelnemer(s);
namen; type auto en kenteken auto.
Namens het Volvo Coupé & Bertone Register bestuur
Hans van Diepen en Epi Spree en clublid Gerrit Bosma.

Puzzelmuseum:
De Brekken 6-13,
8502 TN Joure
T 0513 416 417 - M 06 48 63 11 84
(Auke Reijenga)

Hotel Drachten - Lavendelheide 4 - 9202 PD Drachten – 0512-520705
Vanaf Heerenveen:
Volg de A7 richting Groningen. Neem afslag nr. 30A Þ Drachten / Burgum / Leeuwarden.
Bovenaan het viaduct voegt u in en gaat u richting Leeuwarden. Neem na 200 meter afslag Drachten
/ Groningen, waarna u onderaan de afrit bij de rotonde opnieuw rechtsaf gaat. De eerstvolgende
rotonde gaat u driekwart. Na ca. 250 meter vindt u ons parkeerterrein aan uw rechterhand.
Vanaf Leeuwarden:
Volg de N31 richting Drachten. Neem de 2e afslag Drachten. Onderaan de afrit gaat u bij de rotonde
rechtsdoor. Na ca. 250 meter vindt u ons parkeerterrein aan uw rechterhand.
Vanaf Groningen:
Volg de A7 richting Drachten / Heerenveen. Neem afslag nr. 30A. Blijf op de uitrijstrook en volg het
bord Drachten / Groningen. Onderaan de afrit slaat u bij de rotonde rechtsaf.
De eerstvolgende rotonde gaat u driekwart. Na ca. 250 meter vindt u ons parkeerterrein aan uw
rechterhand.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Themapark De Spitkeet: De Dunen 3, 9281 KT Harkema, T 0512-840431, Contactpersoon: Renneke
Wiersma: 06-83417414.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Restaurant De Splinter, Zuidkade 44-45, 9203 CN Drachten, T 0512-517777
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tourtocht en andere routes worden op de dag uitgereikt!

