
Geachte Dames, 
  
Afgelopen jaar  hebt u met een gezelschap bij het Drents Archief een bijzonder historisch 
programma beleefd. We zijn er trots op dat we de Drentse geschiedenis op onze inspire-
rende locatie, in het oudste stukje van Assen, met u konden delen. 
  
Bent u weer op zoek naar een bijzonder, gezellig en uniek programma voor uw vereni-
ging, collega’s of relaties? U bent opnieuw van harte welkom! In het Drents Archief in As-
sen beleeft u gegarandeerd een historische dag. 
  
Stel zelf uw programma samen: 

                    Origineel historisch filmmateriaal van alle oude Drentse gemeentes 

                    25 themafilms over bijvoorbeeld het verenigingsleven, de gezondheidszorg  

                      en onderwijs 

                    Hoeveel weet u over Drenthe? Test uw kennis met één van de quizzen! 

                    Koffie met Drentse Turf in de voormalige Commissiekamer, de Laarwoud  

                      zaal 

                    Rondleiding door ons monumentale gebouw 

                    Met “Petticoat en Minirok” gaat u terug naar de jaren ’50 en ‘60 in Drenthe 

                    Haal herinneringen op bij de filmbeelden van de TT in de jaren ’70 

                    Een exclusief bezoek aan onze schatkamers, de depots. We delen graag onze                            

                      topstukken met u 

                    5 minuten van het NS station 

                    Goede parkeergelegenheid 

  
Een groepsprogramma van anderhalf uur inclusief koffie/thee is al mogelijk vanaf € 8,50 
per persoon! 
  
Ervaringen 
“We namen een duik in de archieven, een “trip down memory lane”, even ruiken aan de 
roots. Nee! Het is geen stoffige bedoening. Integendeel. Onze Drentse geschiedenis is 
boeiend, uitdagend en zeer afwisselend.” 
  
Wat vond u van uw bezoek aan het Drents Archief? Laat het ons vooral weten! 
  

Wilt u zich met uw club ook laten verrassen door het Drentse verleden? Er is van alles 

mogelijk, we denken graag met u mee! Neem vrijblijvend contact op voor meer informa-

tie: 0592 313523 of kijk op onze website.  
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