
                                                                                       

   

  
 
 
Dagje ‘s Hertogenbosch 

 

 

 Commissie Cultuur Drenthe nodigt u van harte uit voor een dagexcursie naar  

                         ’s Hertogenbosch op: dinsdag 12 juni 2018 

 Programma:        We gaan met de bus en vertrekken om:  

 7.15 uur:            Vanaf De Bonte Wever te Assen, 

 7.30 uur:            Parkeerplaats  Eetpark bij afslag A28 te Beilen en          

 7.45 uur:            Vanaf Hotel Hoogeveen te Hoogeveen. 

 8.00 uur:        Vanaf het chauffeurscafé te Rogat. 

09.45- 10.30 uur: Houten, waar we koffie/thee drinken met cake in restaurant Hajé. 

                           De groep wordt daarna in tweeën gesplitst. 

11.30- 13.00 uur: Groep 1: Stadswandeling Den Bosch: Vertrek Parade 12 

                           Vindt u het leuk om de oude binnenstad van Den Bosch te ontdekken?  

                           Kortom heerlijk genieten van al het moois dat deze historische stad te  

                           bieden heeft.                            

11.30- 13.00 uur  Groep 2: Bezoek aan De Gruyterfabriek. 

                           Bezoek aan De Gruyterfabriek ( rondleiding van 1,5 uur ) 

                           De levensmiddelengigant De Gruyter bestond 150 jaar en was ooit de   

                           grootste werkgever van 's-Hertogenbosch.  

                           Wie kent niet "Het snoepje van de week"? 

                           We vertellen u graag over de opkomst, de bedrijfsfilosofie en de   

                           uiteindelijke neergang van het bedrijf tijdens een wandeling door de    

                           voormalige fabriekshallen.  Aan de Veemarktkade staat de voormalige  

                           De Gruyterfabriek, gerestaureerd in 2010. 

                           Deze is in gebruik genomen door een breed scala aan creatieve en 

                           innoverende ondernemers en kunstenaars.  

                           Tijdens de rondleiding nemen onze gidsen u terug in de tijd van groei  

                           en bloei van dit stuk industrieel erfgoed. Anekdotes van voormalige 

                           werknemers, fraaie foto's uit het verleden en de rondgang geven een   

                           beeld van de belangrijke rol die dit bedrijf geeft gespeeld in de   

                           Bossche industriële geschiedenis. 

 Tijdens deze rondleiding zijn een flink aantal trappen te beklimmen. 

 Indien u een museumjaarkaart hebt, wilt u die dan meenemen? 

 

13.15- 14.15 uur: Koffietafel met soep en kroket in Bistro de Eeterij in Den Bosch. 

 

14.30 -16.00 uur  Groep 1:Bezoek aan de Gruyterfabriek  

 

14.30 -16.00 uur  Groep 2:Stadswandeling den Bosch: Vertrek Parade 12 

                            

16.00  uur:          Vrije tijd in Den Bosch. Dit geeft u de mogelijkheid om nog even  

                           een museum te bezoeken, of een stadsrondvaart op de Binnendieze te  

                           maken of iets anders. 

18.00 uur:            vertrek terug richting Hoogeveen – Beilen- Assen. 

20.30 uur:            Verwachte terugkomst Hoogeveen  

                            De kosten zijn € 60,00 p.p.  

                            Na opgave krijgt u bericht over de betaling.  

 



                           Spreekt u dit aan en wilt u met ons mee naar Den Bosch dan kunt u 

                           zich aanmelden bij:  Alberta Bartelds.  

                           Bij voorkeur per e-mail: alberta.bartelds@planet.nl  Tel. 0591-301415    

                           Aanmelden: vóór dinsdag 1 mei 2018                         

                           Maximaal 50 personen. Vol is vol.  

Wij hopen u op dinsdag 12 juni te ontmoeten om deze schitterende oude stad te 

bezoeken. 

Deelname is op eigen risico.  

Met vriendelijke groet,  

Commissie Cultuur                                           

Gea Zomers, Tel. 06-53638841 

Imke Brugge,  

Alberta Bartelds,  

Fennie Oostra. 

Marlène ten Feld       

 

mailto:alberta.bartelds@planet.nl

