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Beste CCC kampeervrienden en vriendinnen. 
 

De commissie Najaarskamp 2017 nodigt jullie van harte uit op camping 
Witterzomer te Assen. 
 

Camping Witterzomer is een mooie grote camping met veel faciliteiten. 
De commissie heeft van alles bedacht om het jullie tijdens het 
najaarskamp naar de zin te maken in het land van Ellert en Brammert, 
Berend Botje en Bartje. Dat laatste ventje wilde niet bidden voor 
bruune boonen, maar wilde zijn prakkie. De commissie belooft hierbij 
met de hand op het hart dat jullie wel iets meer te eten krijgen dan 
bruune boonen of een prakkie. 
Drenthe is een provincie met veel natuur, prachtige dorpjes, mooie 
landschappen en rustige vriendelijke bewoners. 
Er kunnen prachtige fietstochten gemaakt worden. Drenthe is nl. de 
fietsprovincie bij uitstek. 
Ook heeft Drenthe verschillende interessante musea, waaronder zelfs 
een gevangenismuseum. Dat strookt eigenlijk niet met de rustige 
volksaard zou je zeggen, maar de gevangenen kwamen van elders . 
Kamp Westerbork en de hunebedden zijn zeker een bezoek waard, 
Zelfs een dierentuin ontbreekt niet. Zoals jullie merken is er in Drenthe 
veel interessants te bezoeken. 
Kortom de slogan “Drenthe doet wat met je” is hier zeker op zijn plaats 
Dus vrienden en vriendinnen, dit willen jullie toch niet allemaal 
missen? Pak jullie pen en noteer in jullie agenda:   

9 T/M 17 SEPTEMBER 2017 NAJAARSKAMP TE ASSEN. 

               Opgeven graag uiterlijk 31 juli 2017          
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Samenstelling Commissie Najaarskamp Assen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Commissie van links naar rechts: 

Tiny en Wim Cazemier (secretaris), Jantina en Bé Jonkman, Geesje en 
Henk Kwant, Grietje en Kor ter Veen, Janny en Dick van Brussel 
(voorzitter), Annie en Bé Borkhuis (penningmeester).  

De commissie is bereikbaar onder nummer: 06-3085 8849 
-o-o-o-o-o-o-o- 

Route naar de camping:          (GPS: N 52° 58’ 47”  O 6° 30’ 21”)   
Vanuit het zuiden de A28 richting Assen, afslag 33 Assen-West 
Na 200 m rechtsaf Balkenweg 
Na 300 m rechtsaf Europaweg-Zuid 
Na 280 m rechtsaf Witterhoofdweg 
Volg deze weg ca. 3 km tot de camping, links. 
 

Vanuit het noorden de A28 richting Assen, afslag 33 Assen-West 
Na 450 m op de rotonde linksaf 3e afslag 
Na 200 m linksaf Balkenweg 
Na 300 m rechtsaf Europaweg-Zuid 
Na 280 m rechtsaf Witterhoofdweg 
Volg deze weg ca. 3 km tot de camping, links. 
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De camping. Algemene informatie. 
 

Vakantiepark Witterzomer, 
Witterzomer 7, 9405 VE Assen. Tel. 0592-393535. 
 
- Op de kampeervelden mogen de auto’s naast de caravan staan, maar  
zet niet meerdere auto’s naast elkaar, want dan zou het soms op een 
parkeerterrein kunnen gaan lijken.  

- Houdt u aan de voorgeschreven snelheid van 10 km/uur op het 
gehele park, intern verkeer is niet toegestaan. 

- Huisdieren zijn alleen op bepaalde delen van de camping toegestaan 

en dienen vooraf aangemeld te zijn. Tevens dienen ze te allen tijde 

aangelijnd te zijn. Kosten € 4,00 per nacht (niet in chalets en 

vakantiehuizen). 

- Er geldt een avondrust van 23.00 – 07.30 uur. 

- Glas, papier, karton en huishoudafval graag gescheiden inleveren in 

de milieustraat achter de receptie. Lege batterijen bij de receptie 

inleveren. 

- Afvalwater opvangen en in chemisch toilet storten. 

- In geval van nood zijn wij 24 uur per dag (telefonisch) bereikbaar op 

tel 0592-393535 

                -Bel bij acute nood direct 112 

                -waarschuw altijd de receptie 

                -waarschuw altijd de commissie 06-3085 8849     

- Warm water, douches en wifi-code zijn gratis. 

- Stroom 6 Ampère. 

 

 



5 
 

Belangrijke adressen: 

Huisarts                                                                                                              

Maandag- woensdag- vrijdag: 
        Huisartsenpraktijk Kloosterveen, Transportweg 8b, Assen, 
        tel. 0592-350088. 
Dinsdag- donderdag: 
        Dr. v.d. Veen, Floralaan 46, Bovensmilde, tel. 0592-412447.  
        Eerst bellen voor een afspraak (tussen 8.00 en 10.00 uur). 

Spoedeisende huisartsenhulp:  
Buiten werktijden, tijdens het weekend en de algemene feestdagen tel. 
0900-112 0 112. (Wilhelmina Ziekenhuis). Hier is ook de 24-uurs 
apotheek gevestigd.  
Een routebeschrijving is op de receptie verkrijgbaar. 

Apotheek 
Dagelijks – 24 uur per dag: 
Wilhelmina Ziekenhuis,  Europaweg Zuid 1, Assen  
tel: 0592- 302324 

Ziekenhuis 
Wilhelmina Ziekenhuis,  Europaweg Zuid 1, Assen 
tel: 0592- 302324 
 

Afspraken  
1 Afmelding voor het clubkamp wegens ziekte of andere 
omstandigheden moet z.s.m. worden gedaan bij de penningmeester Bé 
Borkhuis, tel. 0594-503969 of e-mail b.borkhuis@ziggo.nl. 
2.    Het kampgeld en andere inschrijfkosten moeten direct na het  

versturen van het aanmeldingsformulier aan de penningmeester van 
de commissie, dhr. Bé Borkhuis, worden overgemaakt op nummer  
NL39 RABO 0123 4606 62 ten name van de Chr. Caravan Club, in ieder 
geval vóór de gestelde datum van 1 augustus. U bent pas ingeschreven 
als de penningmeester het door u verschuldigde bedrag op de rekening 
heeft ontvangen.  

mailto:b.borkhuis@ziggo.nl
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3.   Bij afmelding van het kamp worden de faciliteits- en organisatie-
kosten en ook de kosten van excursies e.d. die al door de commissie 
zijn betaald of al zijn vastgelegd, niet terugbetaald. Wij adviseren 
daarom een annuleringsverzekering af te sluiten.  
4.    De leden die deelnemen aan activiteiten, ongeacht hun verblijf op 
of buiten de camping, betalen de organisatie- en faciliteitkosten en ook 
de bijdrage koffie/thee.  
5.     I.v.m. de zondagsrust is het niet mogelijk met uw caravan of 
camper op zondag aan te komen. Vertrekken op zondag kan slechts 
vanwege dringende redenen en alleen in overleg met de commissie. 
Erger uw medeleden s.v.p. niet door uw activiteiten op zondag, bijv. 
het verwijderen en opruimen van een luifel of voortent!  
6.  Voor het houden van een reünie van een reisgroep tijdens het 
clubkamp dient tijdig overleg met de commissie te worden gepleegd. 
Kampactiviteiten mogen niet worden doorkruist.  
7.    Wie niet vóór de op het aanmeldingsformulier vermelde datum 
voor een clubkamp heeft ingeschreven en/of betaald, loopt het risico 
niet meer aan het kamp of aan excursies te kunnen deelnemen.  
8.   Deelnemers die medicijnen gebruiken, dienen een Europees 
Medisch Paspoort of tenminste een nog geldig Medicatieoverzicht bij 
zich te hebben. Het kan veel moeite en spanningen bij u en ook bij de 
commissie voorkómen.  
9.  Als men vanwege bijzondere omstandigheden niet voor een 
clubkamp heeft kunnen inschrijven en men wil alsnog deelnemen, dan 
moet men zo spoedig mogelijk, in elk geval vóór men komt, telefonisch 
overleg plegen met de commissie over de mogelijkheden en de kosten.  
10.   Huurders van een chalet of vakantiehuis dienen zelf te boeken bij 
de camping en rechtstreeks aan de camping te betalen. Hierbij wel 
vermelden dat het voor het CCC-najaarskamp is. Natuurlijk wel 
vermelden op het aanmeldingsformulier. Tijdige boeking is belangrijk 
omdat er geen chalets of vakantiehuizen voor ons zijn gereserveerd. 
11.   Hebt u problemen? Bel de commissie 06-30 85 88 49. We willen u 
graag helpen. Dag en nacht bereikbaar! Ook dat nummer even bellen 
als de commissie bij uw aankomst niet meer bij de ingang is. 
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Natuurfietstocht door het Drentse landschap. 

Aanstaande najaarskamp hopen we weer een mooie fietstocht te 

maken door het prachtige Drentse landschap met zijn vele bossen, 

natuur en groene weiden. Met een heerlijk najaarszonnetje erbij  

wordt het volop genieten van de omgeving. 

Ook is er tijd voor de inwendige mens onderweg. Wij gaan eerst een 

keer koffiedrinken met een heerlijk plak Drentse krentenwegge erbij  

en later krijgen we een heerlijk dinertje met consumptie. 

Wij rekenen op veel inschrijvingen en zullen daarom de tocht op 

meerdere dagen gaan houden.  

Zie hiervoor mededelingen op het kamp. 

De totale afstand is ca. 40 km. 
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Excursie: Internationaal Klompenmuseum Eelde. 

Klompen: iedereen weet wat het zijn en hoe ze 
er uitzien. Toch worden ze veel minder gedragen 
dan vroeger. In 1950 waren er nog ± 1.700 
klompenmakers in Nederland. Momenteel zijn er 
nog 13. De grote verscheidenheid aan klompen 
van vroeger en van nu is een waardevol deel van het cultuurhistorisch 
erfgoed van een volk. 

De collectie van het klompenmuseum is afkomstig van de Gebr. 
Wietzes uit Eelde en de heer Bongers uit Enschede. 
Niet alleen vervaardigden zij op zeer vakkundige wijze 
gebruiksklompen; zij verzamelden ook klompen uit vele landen en 
klompenmakergereedschappen. 

De Internationale collectie omvat: 

* ruim 2.200 paar verschillende klompen en ander schoeisel met een 
houten zool, uit 43 landen de grootste en meest uitgebreide collectie 
ter wereld. 

* Honderden stuks gereedschap uit zeven Europese  landen. 
* Enkelvoudige machines (rond 1920) uit Nederland, Duitsland en 
Frankrijk 
* Informatiemateriaal, zoals boeken, krantenartikelen, foto´s, enz. enz. 
 

Na aankomst krijgen we eerst koffie met koek. Daarna is er een korte 
film, gevolgd door een rondleiding met gids door de werkplaats met 
veel gereedschappen en door het museumgedeelte met een zeer 
gevarieerde collectie. 

Het museum is:    
* Rolstoel / rollator vriendelijk.                      

* Invalidentoilet aanwezig. 

* Geen speciale toepassingen voor 
    blinden en slechtzienden. 

* Alles is gelijkvloers. 
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Excursie woensdag: Museum De Wachter Zuidlaren. 

 

Museum De Wachter, er is veel te zien en te beleven. 
Er worden broden of koekjes gebakken, klompen gemaakt en bomen 
gezaagd, ijzer gesmeed, koren en peper gemalen en lijnolie geslagen. 
Er is een antieke kruidenierswinkel en veel gereedschappen van de 
molenmaker. 
Kortom de moeite waard om te bekijken en mee te maken, want alles 
is speciaal voor de CCC in bedrijf!! 

Het dagprogramma ziet er als volgt uit: 
 

10.00 uur  ontvangst met koffie en gebak. 
      Bezoek Molencomplex of naar keuze Dieks Dele [=expo]  

12.00 uur  lunch, compleet en keurig verzorgd [afhaalbuffet]  
13.00 uur  rondvaart Zuidlaardermeer [duur 1 uur - 15 min.]  

      max. capaciteit 50 pers.; er kan 2x worden gevaren,  
      om 13.00 uur en 14.30 uur.  
      na vaartochten vervolg bezoek Molencomplex of Dieks Dele 

16.00 uur  eventueel in te lassen pauze.  
16.30 uur  sluitingstijd museum. 

In de molen is geen lift, men kan alleen via de trappen naar boven.  
De bijgebouwen en museum Dieks Dele zijn rolstoel toegankelijk en in 
het museum is een traplift. 
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Excursie donderdag: Goedewaagen Nieuw Buinen. 
      In Nieuw Buinen staat de grootste 

      Keramische fabriek van Nederland en 

      die kunnen we bezoeken en wel op 

      donderdagmiddag.  

      U wordt ontvangen met een kopje 

      koffie of thee en gebak, waarna we   

      uitleg krijgen over het heden en 

      verleden van Goedewaagen.  

Daarna bezoeken we onder leiding van een gids de fabriek. Hier ziet U 

het hele proces vanaf de vloeibare klei tot en met het met de hand 

beschilderde eindproduct. Er zijn vazen die, als je erbovenop kijkt, de 

vorm van Nederland hebben en er zijn ook enkele provincies op deze 

manier uitgebeeld, hiervan zijn ook hele grote, maar dat geeft wel 

problemen bij het bakken; maar ze zijn prachtig. 

Ook kunt u een bezoek brengen aan het museum: hier staan en hangen 

stukken uit de gouden eeuw met werken van wereldberoemde 

keramisten. Er hangt onder anderen een portret van prinses 

Wilhelmina als jong meisje; het koste toen ongeveer € 70 nu is het  

€ 12.000 waard. Ook zijn er pijpen met een knoop in de steel er is er 

zelfs een met een dubbele knoop, maar er is natuurlijk veel meer te 

zien. 

Tot slot is er een winkeltje waar u allerlei producten kunt kopen, ze 

hebben leuke aanbiedingen en ook 2e keus artikelen die echt 

betaalbaar zijn.   

We gaan met eigen auto en 

carpoolen zo veel mogelijk en 

hopen zo een mooie middag te 

hebben . 

Gaat U mee? 
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Programma Najaarskamp Assen: 
 

Aankomst deelnemers dinsdag 5 t/m zaterdag 9 september 
 

Zaterdag 9 september: openingsavond.           (JdH meenemen) 

19.00  Zaal open voor onderlinge ontmoeting met koffie/thee.  

19.30  Opening van het kamp door het bestuur van de CCC.  

Lief en Leed van de CCC en welkom nieuwe (gast)leden.  

Overdracht leiding aan de commissie Assen.  

Welkom door de voorzitter van de commissie Assen. 

 Introductie van de camping door de directie of manager. 

Introductie commissie najaarskamp Witterzomer. 
 

Zondag 10 september:                                           (JdH meenemen)                                         
10.00  Samenkomst. Voorganger: ds. C.J. Greive  uit Roden       

Collecte: Stichting Stephanos.   

Na de dienst koffie/thee.  

19.30  Zangdienst o.l.v. Wim en Tiny Casemier              (JdH meenemen)  
 

Maandag 11 september: 
Excursie: zie publicatieborden. 

16.00 Inloopuurtje in de zaal. 

17.00  Kennis maken van nieuwe leden met bestuur CCC.  

19.00  Coördinatorenvergadering. 
 

Dinsdag 12 september: 
Excursie: zie publicatieborden. 

16.00 Inloopuurtje in de zaal. 

19.30  Mandoline Orkest De Minstreels                          (JdH meenemen) 
 

Woensdag 13 september: 
09.20  Vertrek vanaf de ingang voor dagexcursie naar  

De Wachter in Zuidlaren.  

16.00 Inloopuurtje in de zaal. 
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Donderdag 14 september: 
Excursie: zie publicatieborden. 

13.00   Vertrek vanaf ingang excursie Goedewaagen, Nieuw Buinen 

16.00 Inloopuurtje in de zaal  

20.00 Fam. Waninge.  Zang en muziek                            (JdH meenemen) 

 

Vrijdag 15 september: 
10.00 – 11.00 Inbreng van de ingrediënten voor de High Tea (in de zaal) 

15.00 High Tea.  

 

Zaterdag 16 september: 
09.00  Zaal open voor ontmoeting en koffie.                 (JdH meenemen)  

09.30  Ledenvergadering CCC volgens agenda.  

14.00   Presentatie reizen 2018 

18.00  Zaal open voor diner. 

18.30  Aanvang Dinerbuffet. 

 

Zondag 17 september:                                                 
10.00  Samenkomst.                                                            (JdH meenemen) 

Voorganger: prop. T.C. Zuyderduyn uit Voorthuizen                    

Collecte: Stichting Bonisa Zending.   

Na de dienst koffie/thee.  

19.30  Zangdienst o.l.v. Henk en Geesje Kwant             (JdH meenemen) 

 

Maandag 18  september: 
Vertrek deelnemers. 

 

 

 

 

Allen wel thuis 
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Optreden Mandolineclub De Minstreels uit Norg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze bezetting bestaat uit Mandolines 1e en 2e  stem, Mandola's, 
dwarsfluit, accordeons, gitaren en een viool. 
Het orkest telt 24 leden die uit de regio komen. De repetities vinden  
1x per 2 weken plaats in de Brinkhof in Norg. 
We hebben in september 2016 ons 30-jarig bestaan gevierd. 
Ons programma bestaat uit instrumentale nummers terwijl ook zang 
tot het repertoire behoort. Er wordt ook voorgedragen door een lid 
van het orkest.             Let op: aanvang 19.30 uur. 

-o-o-o-o-o-o-o- 

Optreden fam. Gerard en Ada Waninge met zang en muziek. 

Dit echtpaar treedt regelmatig op in kerk-
diensten en voor verenigingen e.d.  

Ze zingen en spelen in hoofdzaak 
christelijke liederen, maar ook wel 
bekende Nederlandse (en soms ook 
Drentse) liederen, waarbij Ada dit op  
de gitaar begeleidt. 
 

Naast hun werk is dit hun hobby. Ze doen 
dit met veel passie en vinden het fijn voor 
een groep als de C.C.C. op te treden en 
willen er een leuke avond van maken.   
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High Tea Party vrijdag: 
                                  Gezellig bij elkaar op theevisite. 

Dit keer geen creamiddag maar daarvoor nu een High Tea Party. 

Wij gaan dit organiseren in de grote zaal van de camping. 

Dus geen spelletjes, geen rad van avontuur, geen hamburgers bakken 
en ook geen cadeautjes meenemen. 

Voor degenen die dat wensen zijn er wel tafeltjes beschikbaar om 
spullen te verkopen voor zelf gekozen goede doelen. Dit vroegtijdig 
doorgeven aan de commissie.  

Hoe komen wij aan lekkernijen? 

Bij het binnenkomen op de camping krijgt u van de commissie een 
informatiepakket voor de komende dagen, daar zit ook een brief bij 
met het verzoek een aangegeven kleinigheid bij te dragen in de vorm 
van ingrediënten voor ongeveer € 3,00. 

Deze brieven geven allemaal iets anders aan, 
zodat we niet te veel van hetzelfde krijgen. 
Hiervan maakt de commissie met evt. 
vrijwilligers een prachtig buffet om samen bij 
thee of koffie van te genieten.  

Tijdens de visite kan er zachte muziek gespeeld 
worden, b.v. oude meezingliedjes. Ook zijn er 
vast wel mensen die een leuke anekdote willen 
vertellen.  

 

 

Kom allemaal, dit kan 
vast gezellig worden. 
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Collectedoel 1:  Stichting Stéphanos 

Het doel van Stéphanos is om vanuit Bijbels perspectief diaconale hulp 
en onderwijs te brengen aan de meest kwetsbaren, met name 
weeskinderen. Deze hulp is gebaseerd op Reformatorische grondslag. 
Het doel van het verschaffen van materiële hulp is het bevorderen van 
zelfstandigheid en vermijden van langdurige afhankelijkheid.  

De missie van Stéphanos Zambia is om mensen brengen tot de kennis 
van Jezus Christus en om mensen in nood psychische, materiële en 
geestelijke ondersteuning te bieden. 
Bij Stéphanos Zambia houden we ons o.a. bezig met de volgende 4 
activiteiten: 

Evangelisatie. Met als doelstelling om mensen, in het bijzonder 
kinderen en jongeren, tot kennis van Christus te brengen. 

Alfabetisering. Zonder de vaardigheid om te kunnen lezen, kunnen 
mensen de Bijbel niet lezen. Daarom worden er alfabetiseringslessen 
georganiseerd voor de lokale mensen. 

Sponsorprogramma voor schoolkinderen. Sponsoring van wees-
kinderen, zodat zij het lokale onderwijs kunnen volgen. 

Veldwerk. Om te voorzien in de lichamelijke noden, gericht op 
gezondheid. 
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Collectedoel 2: Stichting Bonisa Zending. 

Stichting Bonisa Zending is een interkerkelijke stichting. Bestuursleden 
zijn uit verschillende kerken van de gereformeerde gezindte afkomstig. 
Bonisa is bewogen met de nood van christenen in China en andere 
landen. Zij vraagt uw steun voor de zendingsprojecten. 

Doel van de stichting 
Het bevorderen van de vertaling, de verspreiding en de verkondiging 
van Gods Woord, evenals praktische, christelijke steunverlening, daar 
waar de Heere deuren opent. 1 Kor. 16:9. 

Grondslag (Art. 2 Statuten Bonisa) 
De stichting is interkerkelijk. Alle arbeid en alle lectuuruitgaven zullen 
uitsluitend geschieden op grond van Gods Woord. 

Bijbelverspreiding 
Verspreiding van Bijbels in meerdere talen; o.a. in de stamtalen van de 
etnische minderheden in China, de Lisu, Lahu, Miao, Yi, Jingpo, Dai en 
Wa bergbevolking. 

Bijbelvertaalwerk 
Voor meerdere etnische minderheden in China. 

 

 

Het is goed om kinderen en jongeren al 
vroeg liefde tot het zendingswerk bij te 
brengen. Er is nog veel werk te doen 
wereldwijd, en zeker ook in China. 
Miljoenen kinderen en jongeren hebben 
nog nooit van het Evangelie gehoord. De 
tijd op de wereldklok draait door! 
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Routebeschrijving naar De Wachter, Zuidlaren (23 km) 

Adres: Havenstraat 36.         Parkeren: aan het eind van Bolwerk. 

Bolwerk in navigatie invoeren    of       GPS: N 53° 06’ 01”  O 6° 41’ 44” 

Vanaf de camping rechtsaf. 

Na ca. 3 km einde weg linksaf naar Europaweg-Zuid. 

Na ca.300 m linksaf Balkenweg. 

Na ca. 300 m rechtsaf A28 Groningen 

Na ca. 12 km afslag 35 Vries/Zuidlaren 

Na ca. 400 m op rotonde 3e afslag N 386 Zuidlaren 

Volg de N 386  5,2 km naar en door Zuidlaren en ga voor het begin van 

het kanaal linksaf de Havenstraat in.  

Na 200 m linksaf naar Bolwerk en na 140 m rechtsaf tot parkeerplaats.  

-o-o-o-o-o-o- 

 

Routebeschrijving naar Klompenmuseum, Eelde (24 km): 

Adres: Wolfhorn 1a, Eelde.               GPS: N 53° 08’ 18”  O  6° 34’ 06”  

Vanaf de camping rechtsaf. 

Na ca. 3 km einde weg linksaf naar Europaweg-Zuid. 

Na ca.300 m linksaf Balkenweg. 

Na ca. 300 m rechtsaf A28 Groningen 

Na ca. 16 km afrit 37 Luchthaven 

Na ca. 560 m op rotonde 2e afslag Groningerweg 

Na ca. 700 m p rotonde 1e afslag Burg. Legroweg 

Na ca. 2,8 km (na bord bebouwde kom) linksaf naar de Zevenhuizerweg  

Na ca. 380 m linksaf naar de Wolfhorn 

Na ca. 50 m rechts, op nr. 1a is het Klompenmuseum.  

 
Voor het carpoolen wordt 25 cent per km gerekend, verdeeld over 
alle inzittenden. Chauffeurs worden verzocht zich hieraan te houden. 
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Routebeschrijving Goedewaagen, Nieuw Buinen (40  km) 
Adres: Glaslaan 29a, Nieuw Buinen. GPS: “N 52° 57’ 56  O 6° 58’ 06” 

Vanaf de camping rechtsaf 

Na 1,1 km rechtsaf, Witterhaar 

Na 2,1 km linksaf De Haar 

Na 1,2 km rotonde 1e afslag 

Na 210 m rechtsaf naar N33 

Na 7,4 km afslag naar N376 richting Rolde 

Na 510 m rotonde 2e afslag N 857 

Na 10,9 km rotonde 2e afslag N374 

Na 460 m rotonde 2e afslag N374 

Na 170 m afslag N374 

Na 360 m rotonde 2e afslag N374 

Na 340 m rotonde 1e afslag N374 

Na 12,7 km rotonde 2e afslag Dwarsdiep 

Na 1100 m linksaf Glaslaan 

Na 400 m eindpunt, Goedewaagen is rechts 

 
Voor het carpoolen wordt 25 cent per km gerekend, verdeeld over 
alle inzittenden. Chauffeurs worden verzocht zich hieraan te houden. 
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Als afsluiting van de week hebben we een 

slotdiner in de zaal waarbij we beginnen 

met een koud buffet.  

Deze wordt later aangevuld met een warm 

buffet en uiteraard volgt daarna nog een 

dessert.  

We hopen daar met elkaar van te genieten. 

 

 

 

Molenmuseum  ''DE WACHTER'' in Zuidlaren is méér dan een 

molen alleen. 
U treft in het molencomplex aan een complete ambachtelijke bakkerij, een 
oud kruidenierswinkeltje, molenaarswerkplaats, specerijenmaalderij, 
olieslagerij, korenmolen en een collectie stoommachines. 
In het expositiegebouw 'Dieks Dele' treft u aan een originele klompenmakerij, 
smederij, stelmakerij en op de verdieping een grote verzameling van oude, 
antieke gebruiksvoorwerpen en een collectie zeer zeldzame muziek-
instrumenten. Ook het originele beeld van ''Berend Botje'' is te bewonderen. 

Party Ships & Trips – Bijzondere Boottochten sinds 1989 

De boten hebben als thuishaven het Zuidlaarder- en het Paterwoldsemeer. 
meer. 

                                   www.dewachter.nl  / info@dewachter.nl / tel.050-4090308 

   06-31385631    
           www.partyships-trips.nl / info@rondvaartnoord.nl  

 

http://www.dewachter.nl/
mailto:info@dewachter.nl
http://www.partyships-trips.nl/
mailto:info@rondvaartnoord.nl
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Suggesties voor uitstapjes: 
    
Drents Museum, Assen 
www.drentsmuseum.nl 

 
 

                           

Wildlands Adventure Zoo, Emmen 

                                                            
www.Wildlands.nl 

 

Museum De Buitenplaats, Eelde 
 www. Museumdebuitenplaats.nl 

 

 

       Openluchtmuseum Ellert en Brammert,   

       Schoonoord.         www.ellertenbrammert.nl 
                                               

 

 

Hunebedcentrum, Borger 
www.hunebedcentrum.eu 

 

  

        Herinneringscentrum Kamp Westerbork,  

        Hooghalen                www.kampwesterbork.nl 
                                                    

 

 

Monumentendorp 

Orvelte, Orvelte 
www.orvelte.net 
 

        Nationaal gevangenismuseum, Veenhuizen  
                                                     www.gevangenismuseum.nl 
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Drents volkslied. 

 

Ik heb u lief mijn heerlijk landje 
Mijn enig Drentheland 
Ik min de eenvoud in uw schoonheid 
'k Heb u mijn hart verpand 
Mijn taak vervuld' ik blijde 
Waarheen ook plicht mij riep 
Uw geest was 't die mij leidde 
Daarom vergeet 'k u niet. 

 

Die beelden uit dat zoet verleden 
Wat blijven zij mij bij 
Vaak heb ik zware strijd gestreden 
Dan hielpen, sterkten zij 
En nu ten volle dankbaar 
Wijd 'k u mijn beste lied 
Mijn heilrijk heerlijk Drenthe 
Vergeten kan 'k u niet 

 


