
Bus dagtochten 
 

Op verzoek van onze leden organiseren wij dit 
jaar twee dagtochten: 16 juli en 10 september 
Wanneer u zich opgeeft voor een dagtocht en 
bent verhinderd, worden de kosten wel in 
rekening gebracht. U mag wel voor vervanging zorgen. 

 

 

Dagtocht 16 juli 

Bestemming: Stoeterij het Swarte Paert en Rondvaart Friese Meeren. 
We vertrekken om 9.30 van de parkeerplaats bij Boswachterij Spier en rijden 
naar stoeterij het Swarte Paert in 
Hemrijk, waar we worden ontvangen 
met koffie en oranjekoek. Na de koffie 
hebben we de gelegenheid de 
stoeterij te bekijken en worden we 
getrakteerd op een paardenshow.  

Voor een lunch wordt gezorgd. 

Vervolgens rijden we naar Drachten, 
waar we een uur vrije pauze hebben. 
Om 14.00 uur schepen we in voor een 
rondvaart over de Friese meren.  

We sluiten de dag af met een heerlijk diner. 

Opgave voor 2 juli bij:  
Trijn Slomp, tel. 0599-235476, email: trijnslomp@hetnet.nl   of bij 
Cara van der Velde: tel: 06-42446262, e-mail: ac.vandervelde@ziggo.nl 

Kosten: € 65,- 

Betaling: s.v.p. voor 2 juli op bankrek.nr.NL 68 RABO 0116546077 t.n.v. 
Alleenstaanden Vr. van Nu Drenthe (o.v.v. naam en activiteit) 
 

 

 

 

 

 

  



 

Dagtocht 10 september 
Bestemming: Oranjemuseum en Sint Franciscuskerk Zwillbrock 
We vertrekken om 9.30 van de parkeerplaats bij Boswachterij Spier en rijden 
naar Oranjemuseumdiepenheim in de Achterhoek.  

Hier worden we ontvangen met 
koffie en Amaliagebak en kunnen 
we het museum bezoeken.  Het 
museum heeft een grote collectie 
bijzondere oranje items, Twents 
boerenantiek en informatie over de 
plaatselijke gebruiken en tradities.  

 

Voor een lunch wordt gezorgd. 

 

 

 

Na het museumbezoek gaan we de grens over en 
rijden we naar Zwillbrock, waar we de Sint 
Franciscus kerk gaan bezoeken. 

 

 

 

Vervolgens keren we terug naar de Achterhoek en rijden 
we naar ons diner adres.  

 

 

Opgave voor 27 augustus bij:   
Emmy Slagter tel. 0592-409979, email: emmyslagter@gmail.com of bij 
Lammie Remmelink tel: 0592-613799, e-mail: lremmelink@hotmail.com 

Kosten: € 65,- 

Betaling: s.v.p. voor 27 augustus op bankrek.nr.NL 68 RABO 0116546077 t.n.v. 
Alleenstaanden Vr. van Nu Drenthe (o.v.v. naam en activiteit) 
 

 

 


