
 
 

 

 

“Tour de Twenthe” 
 

Op de 3de zaterdag van juli reizen in de vroege ochtend vanuit alle 

windstreken leden van Drentse Vrouwen van Nu afdelingen naar Spier.  

De auto’s worden netjes geparkeerd en voor de vrouwen het in de gaten 
hebben zitten alle zij alle 98(!) met een lunchpakketje in een van de twee 

bussen van BLOK tours. Er staat deze dag een verrassingstocht op het 

programma. Deze jaarlijkse bustocht wordt georganiseerd door de 

commissie alleenstaanden van Vrouwen van Nu Drenthe.  
Net als deze bustocht worden ook de overige activiteiten van deze 

commissie zeer goed bezocht. De bussen zetten gelijk koers richting het 

zuiden. Na Hoogeveen gaat het niet meer over de snelwegen, maar de 

chauffeurs volgen een toeristische route door het Overijsselse en Twents 
landschap. In Laren staat de appeltaart met slagroom en de koffie te 

wachten.  

 

Maar och heden, voordat de 

vrouwen kunnen uitstappen 
slaat de schrik hen om het 

hart. De Sint komt in vol 

ornaat uit het restaurant en 

stapt de bus in die tegenover 
het standbeeld van de Albert 

Mol staat. Het is echt waar.  

 

Na de koffie gaat het richting 
omgeving Vorden voor een rit 

langs de 9 kastelen onder 

begeleiding van een gids.  

Zij vertelt de meest mooie en 

ook gruwelijke verhalen over 
de kastelen die de vrouwen vanuit de bus zien. Bij het kasteel Vorden 

wordt er uitgestapt en volgt ter plekke uitleg over het kasteel en zijn 

bewoners terwijl er geweerschoten klinken van toch wel dichtbij. Dat is 

best even schrikken. Maar snel blijkt dat er een historisch festijn op de 
weilanden voor het kasteel aan de gang is. Napoleon loopt er over de 

ophaalbrug en de 80 jarige oorlog wordt nagespeeld. Maar de busreis gaat 

echter verder. In Borculo wordt er gestopt voor de ophaalbrug van het 

Kristalmuseum. De rondleiding is interessant, de koffie en cake smaken 
prima. Het zal niemand verbazen dat de museumwinkel goede zaken doet. 

Er worden mooie stenen gekocht maar ook de nodige sieraden. De snelle 

bezoeksters lopen nog een rondje door het centrum. Na Borculo gaat het 

niet door naar de Zwarte Cross maar wordt er weer richting Drenthe 
gereden. De reis gaat door mooie dorpjes en landschappen. De Holterberg 

wordt beklommen en afgedaald en daarna volgt ook nog de Lemelerberg. 

De vrouwen krijgen zo wel respect voor de rijders en rijdsters van de Tour 

de France. Het dalen met de bus is best spannend. Maar de inspanning 

wordt beloond met een heerlijk 3 gangen diner met wijntje of sapje onder 
de Nachtwacht op ware grootte in restaurant Madrid in de buurt van  

Vilsteren. Daarna is het de hoogste tijd om terug te gaan naar Spier waar 

de vrouwen na een mooie dag afscheid nemen.  


