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CCC Voorjaarskamp 2020 
RCN Vakantiepark De Roggeberg 

                                Appelscha (Fr)  
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WOLKOM! (welkom) 
 
Wij heten u allemaal van harte welkom op RCN                              
vakantiepark ”De Roggeberg” te Appelscha in Friesland.                             
Rien van Brummelen is gevraagd om de ‘kar’ te trekken voor 
het voorjaarskamp 2020 in Appelscha. Inmiddels heeft hij een 
fijn team bij elkaar gekregen. Er is heel wat vergaderd. Wij 
denken dat we een heel mooi programma kunnen aanbieden 
aan de leden van onze CCC. We zijn in Friesland, op de grens 
met Drenthe, en dat heeft veel te bieden, zie bijvoorbeeld bij 
excursies/rondleidingen, koffie/thee en of wat ander lekkers, 
allemaal inclusief! Schrijf u ook in voor de fietstocht, inclusief 
een lunch! (En er is voor fietsers zonder ondersteuning een 
kortere weg naar de camping!) mocht u dit willen. De diverse 
websites worden vermeld verderop in deze uitgave. Er is ook 
mooi gratis uitstapje, wat dacht u van het museumdorp 
Orvelte! Daar waar gesproken wordt over “recreatiezaal” is 
bedoeld de recreatieruimte van de camping. Op 
zondagmorgen is er de kerkdienst van RCN Vakantiekerk 
waar wij gast mogen zijn. Wij hopen dat u in de gelegenheid 
bent om zelf te ervaren wat de Voorjaarskamp Commissie 
2020 allemaal geregeld heeft op dit mooie en gezellige 
vakantiepark!! (Zie onze presentatie op de website van de 
CCC). Nu snel naar de gehele inhoud en vervolgens naar het 
inschrijfformulier! Wij zullen zeer blij verrast zijn met uw 
directe aanmeldingen, maar ook heel blij indien deze voor DV 
14 maart a.s. bij ons binnen zijn.  Alvast heel hartelijk bedankt 
voor de aandacht en de reacties! Vragen en/of opmerkingen?  
Bel of mail gerust: Jan de Wit, (voorzitter)                          

Email: jgdewit@solconmail.nl                                                       

Tel.nr.: 06-21210077    

 

 
 

mailto:jgdewit@solconmail.nl
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Kampcommissie Voorjaarskamp 2020 
Appelscha 

 
 

              
        Jan en Aartje de Wit                      Henk en Rita van Bemmel 
                (voorzitter)           (secretaris)  

 
 

                  
 Rien en Jannie van Brummelen Wim en Tiny Cazemier 
             (penningmeester)          (contact RCN) 

 
 

 
         Fedde en Henny Boerhof 
              (algemene zaken) 

 



4 
 

De camping: 
                                      
Vakantiepark De Roggeberg, 
De Roggeberg 1,  
8426 GK Appelscha 
Tel.: 0850-400 700.   
Website: www.rcn.nl/roggeberg                                                                 
mail: roggeberg@rcn.nl   
 
Routebeschrijving:  
 
Via Google maps wijkt het laatste stukje van de route iets af. 
Hieronder de route die je voor het laatste stukje moet volgen: N381 
vanaf richting Emmen, eerste afslag Appelscha naar rechts, na 400 
meter de receptie aan de rechterkant. N381 vanaf richting Drachten, 
tweede afslag Appelscha rechts, daarna links over het viaduct. De 
Roggeberg aan de rechterkant na 400 meter. Volg bordjes RCN de 
Roggeberg. Bij aankomst ca. 100 m doorrijden naar de 
recreatieruimte (rechts) en daar aanmelden. De camping heeft ruime 
plaatsen waar ook de auto kan staan. Er is Wifi op 1 device 
(apparaat) en TV en er zijn 2 luxe toiletgebouwen. 
Huisdieren zijn toegestaan. (dit op het aanmeldingsformulier 
vermelden) 

http://www.rcn.nl/roggeberg
mailto:roggeberg@rcn.nl
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A F S P R A K E N 
 
1. Afmelding voor het clubkamp wegens ziekte of andere   
omstandigheden moet z.s.m. worden gedaan.                                                                           
2. Het kampgeld en andere inschrijfkosten moeten direct na het 
versturen van het aanmeldingsformulier aan de penningmeester van 
de commissie worden overgemaakt, in ieder geval vóór de gestelde 
datum. U bent pas ingeschreven als de penningmeester het door u 
verschuldigde bedrag op de rekening heeft ontvangen.                                                                        
3. Bij afmelding van het kamp worden de faciliteits- en 
organisatiekosten en ook de kosten van excursies e.d. die al door de 
commissie zijn betaald of al zijn vastgelegd niet terugbetaald. Wij 
adviseren u 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 faciliteit kosten 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 a.u.b. 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. 
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Voor al uw dagelijkse boodschappen naar                                      

Poiesz Supermarkt  
Vaart Zuidzijde 41 Appelscha,   
Openingstijden: ma t/m do 8.00 - 20.00 uur 

                   vrij en za  8.00 - 21.00 uur 

Belangrijke adressen:                                                                                                        

Huisartsenpraktijk Appelscha                                                       

Alle Wijtzesweg 23                                                                            

8426 CS Appelscha      Telefoon 0516-43 13 55                                                                                    

Apotheek                                                                       

Apotheek Appelscha                                                                       

Vaart ZZ 60 Appelscha. Tel.: 0516-43 27 22                                                     

Ziekenhuis:                                                                         

Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA)                                    

Europaweg-Zuid 1                                                                          

9401 RK Assen   Telefoon 0592-32 55 55 

Belangrijke telefoonnummers - 24/7 bereikbaar     

Kampcommissie:  0630-85 88 49                                      

Politie:  0900-8844                                     

Noodgevallen: 112 

6
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Het verhaal van Veenhuizen 

Misdaad en straf zijn van alle tijden. Maar de manier waarop 
misdadigers gestraft worden, die is door de eeuwen heen flink 
veranderd. In het Gevangenismuseum ontdek je alles over straffen 
van vroeger én nu. Hoe zag een gevangenis er vroeger uit? Hoe ging 
men om met de gevangenen? Bekijk de maquettes, prenten en 
historische objecten, zoals een pijnbank en zelfs een radbraakkruis, 
die laten zien hoe bruut er vroeger gestraft werd… In het 
Gevangenismuseum vind je nog echte slaapkooien, een 
koepelgevangenis en een modern cellenblok. Je mag overal in!  
Een verleden dat ons bindt. De zeven Nederlandse en Belgische 
Koloniën van Weldadigheid delen één unieke geschiedenis. Hun 
doel: de armoede in de 19de eeuw uit te roeien, door van arme 
paupers brave en hardwerkende burgers te maken. Hier woonden 
en werkten duizenden armen onder een strikt regime. Het harde 
werk en de gezonde buitenlucht moesten hen weer op het rechte 
pad houden en tot betere mensen maken. Het unieke verhaal en 
verleden van de Koloniën met zijn bijzondere landschappen, 
boeiende verhalen, rijk erfgoed en indrukwekkende 
natuurgebieden dragen zij uit als 1 geheel. 
Algemeen: er worden groepen gevormd van 20 personen die onder 
leiding van een gids worden rondgeleid.  
De Museumjaarkaart (MJK) kun je niet scannen via je mobiel, dus 
de kaart meenemen. 
De lunch die u wordt aangeboden is speciaal voor ons 
samengesteld. 
Het wordt “Een goed gevulde lunch” 

7 
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FIETSTOCHT door het Drents-Friese Wold 

Vertrek: 9.30 uur 

   

Op de grens van Drenthe en Friesland ligt het Drents-Friese Wold. 
Met meer dan zesduizend hectare is het Nationaal Park Drents-
Friese Wold na Nationaal Park De Hoge Veluwe het grootste 
aaneengesloten bosgebied van ons land. Maar dit nationale park is 
meer dan bos alleen. In het Drents-Friese Wold dwaal je van 
zandverstuiving naar vennetje, van heide naar moeras. Fiets door 
het Drents-Friese Wold en je herkent nog het typische 
esdorpenlandschap: bolle akkers rond de dorpjes en beekdalen vol 
bloeiende bloemen. 
Wij vertrekken vanaf de camping over brede en smalle fietspaden 
naar volgens mij het mooiste dorp van Nederland namelijk Diever. 
Onderweg kunnen we genieten van de bossen, heidevelden, vennen 
en vlak voor het dorp Diever één van de Drentse hunebedden. 
Aangekomen in Diever houden wij pauze om te genieten van een 
heerlijk kopje koffie/cappuccino met een lekker stuk appelgebak met 
of zonder slagroom. 
Na deze pauze wordt de fietstocht vervolgd via de Bosweg richting 
Wateren, Wapse en Vledder. Tussen Diever en Wapse komen we 
langs het onderduikershol ”De Wigwam”. Hier houden we een korte 
stop om het onderduikershol te bekijken. 
http://www.drentheindeoorlog.nl/?aid=394 Via deze link kunt je meer 
informatie vinden over het ontstaan van het onderduikershol en wat 
er tijdens de 2

de
 wereldoorlog zich hier heeft afgespeeld. Eveneens 

zal er iemand aanwezig zijn om iets te vertellen over het 
onderduikershol en wat er hier heeft afgespeeld.  Graag wil hij ook 
jullie vragen, indien mogelijk, beantwoorden. 

http://www.drentheindeoorlog.nl/?aid=394
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjY4rC9997jAhVI26QKHXRzCoUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.easterwood.nl/er-op-uit/np-drents-friese-wold/&psig=AOvVaw2YMOqoJxBmmxygnw8yM8TC&ust=1564654793939907
https://www.dvc.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/v/l/vlag_friesland_rechtformaat_1_1_3.jpg
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Na het bezoek aan het onderduikershol gaat de fietstocht via Wapse 
naar het dorp Vledder. Hier aangekomen staat er een heerlijk 
lunchbuffet gereed. 
Na de lunch gaat de fietstocht richting Doldersum, Wateren, 
Zorgvlied en Aekingerzand richting de camping waar wij verwachten 
terug zijn om ongeveer 16.00 uur. 
 
Zoals hier boven vermeld fietsen wij ook over onder anderen smalle 
fietspaden, hierdoor is het niet mogelijk om met een 3-wieler of 
scootmobiel deel te nemen aan de fietstocht. 
De gemiddelde fietssnelheid is afhankelijk van de groep. 
Er is een ”langzame groep” met een gemiddelde snelheid van 12 - 
14 km, deze groep is ook uitermate geschikt voor fietsers zonder 
ondersteuning, deze vertrekt om 9.30 uur en deze fietsroute is 
ongeveer 40 km lang. 
Er is ook een ”snelle groep” met een gemiddelde snelheid van 17 - 
19 km, deze groep vertrekt ook 9.30 uur en deze fietsroute is 
ongeveer 50 km lang. 
Bij uw opgave graag aangeven in welke groep u mee fietst en welke 
dag. 

Advies: Tijdens het passeren van wildroosters deze 
oversteken met “fietssnelheid” maar vooral niet 
afstappen, dit om ongelukken te voorkomen. 
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Museum Valse Kunst en Glaskunst 

Een bezoek aan Museums Vledder 

gaat gepaard met verhalen over de 

achtergrond van meestervervalsers 

als Han van Meegeren, Geert Jan 

Jansen en David Stein. Het blijft 

boeiend te horen hoe mensen ertoe 

komen het werk van anderen te 

vervalsen en er goede sier mee 

denken te kunnen maken. U kunt er zien en horen hoe het werk van 

vele bekende kunstenaars als Appel, Picasso, Dali, Chagall, Matisse 

e.a. is vervalst. Wat niet vervalst is, maar uniek voor de liefhebber, 

zijn de collecties Hedendaagse Glaskunst, Drentse schilderkunst en 

de wisselexposities van Noord-Nederlandse kunstenaars. Tenslotte 

kunt u in de cadeau shop exclusieve glaskunst, een mooi betaalbaar 

glassierraad of aandenken kopen, met als afsluiting een wandeling 

door de beeldentuin. 
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KAASLUST 

 
1818: Johannes van den Bosch 

 
Generaal Johannes van den Bosch richt in 1818 de 
Maatschappij van Weldadigheid op. In Drenthe laat hij 
boerderijen bouwen waar arme gezinnen een nieuw leven 
kunnen beginnen als boer. 

  
1823: Kolonie 

 
De kaasmakerij van Kaaslust is gevestigd in de 
oorspronkelijke zuivelfabriek van landbouwkolonie 
Veenhuizen.  
Wij bieden een uitgebreide rondleiding en kaasproeverij aan. 
Tijdens deze rondleiding beleeft u het kaasmaakproces van 
dichtbij. Tot slot proeft u, onder het genot van een kopje 
thee, zes van onze heerlijke kazen terwijl er uitgebreid uitleg 
gegeven wordt over bijvoorbeeld het rijpingsproces. Want 
eerlijk smaakt heerlijk. 
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Programma Voorjaarskamp Appelscha 
 

Aankomst deelnemers vanaf dinsdag 14 april 
na 14.00 uur t/m zaterdag 25 april 2020 

 
 

Vrijdag 17 april openingsavond                                                                      
19.00    Zaal open              
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 voorjaarskamp commissie 
           Appelscha.  
20.00    Introductie van de camping door mevrouw  
             Boukje de Vries 
20.15    Welkom door de voorzitter van de  
             Voorjaarskamp commissie Appelscha.  
             Presentatie voorjaarskamp commissie Appelscha 
             Na de presentatie is er koek en zopie voor iedereen. 

 
Zaterdag 18 april                             

14.00  * Open huis: Machinefabriek ‘van de Velde en Boerhof b.v.           
       (Industrieweg 13c Appelscha) 

   * Oud- Hollandse spellen.        
* Mogelijkheid een tafel in te richten voor verkoop t.b.v.  
         een goed doel. 
* Presentatie van uw HOBBY 

20.30    Bingo: 10 kaarten voor € 05,00  (er is geen koffie vooraf) 

                          
Zondag 19 april                                                    

10.00   Samenkomst. Voorganger dhr. J. Klop 
  Collecte voor ………… 
  Na afloop koffie of thee met koek 
19.30   Zangdienst o.l.v. Henk en Rita van Bemmel 
            (De dienst is te volgen via de beamer) 
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Maandag 20 april 
   09.30   Fietstocht  (  zie ook publicatieborden)
   16.00   Inloopuurtje in de grote zaal (geen eigen consumptie) 

   17.00   Kennismaken nieuwe leden met bestuur CCC  
  19.30   Coördinatorenvergadering 
 

         Dinsdag 21 april 
   09.30  Fietstocht (zie ook publicatieborden) 
   14.00   Naar Kaaslust te Veenhuizen 
   16.00   Inloopuurtje in de grote zaal (geen eigen consumptie) 

 20.00   Kennismaken met “Tot Heil des Volks” 
  (JdH bundel meenemen) Collecte voor THDV 

 

 Woensdag 22 april                                                                                                                                                                                                                                                                             
09.00    Dagprogramma naar Veenkolonie Veenhuizen 

 16.00   Inloopuurtje in de grote zaal (geen eigen consumptie) 
 20.00   Bijbelquiz 

 

  Donderdag 23 april 
 09.30   Fietstocht (zie ook publicatieborden) 
 13.30   Bezoek “Valse Kunst en Glasmuseum”            
 16.00   Inloopuurtje in de grote zaal (geen eigen consumptie) 
 20.00  Avondvullend programma met: 
  Ronald Knol en Harold Kooij                                             

(maak kennis met deze muziek virtuozen)  
 

  Vrijdag 24 april 
 09.00   Zaal open voor ontmoeting met koffie/thee 
  (JdH bundel meenemen) 
 09.30   Ledenvergadering CCC volgens agenda. 
 17.30   Inloop diner buffet  
  In de zaal van de camping (incl. 2 consumpties)             
 18.00   Aanvang diner buffet 

 

  Zaterdag 25 april 
Vertrek meeste deelnemers. Een aantal blijven nog 

het weekend over en staan zoveel mogelijk bij 

elkaar op één veld. 

  Allen een goede thuisreis. 



14 
 

 

 

 

 

In 1855 begint het verhaal van Tot Heil des Volks -THDV- in de 
Jordaan in Amsterdam. Geraakt door de diepe armoede, startte 
dominee Jan de Liefde het werk van onze organisatie door brood en 
Bijbel uit te delen. Meer dan anderhalve eeuw later zien onze 
medewerkers nog steeds de meest kwetsbare mensen in 
Nederland. THDV – een van de oudste christelijke organisaties in 
Nederland – treedt al anderhalve eeuw in de voetsporen van Jan de 
Liefde. Vanuit een bewogen hart brengen we het ‘volk’ Bijbel en 
brood. Maar vooral volgen we Jezus omdat we geloven dat Hij ‘heil’ 
– herstel en verlossing – kan brengen. We zien op de Amsterdamse 
Wallen gedwongen prostitutie.  
We zien jongeren die kapot gaan door verslaving aan drugs, drank 
of gokken. We zien in Nederland 30.000 mensen die op straat 
leven. We zien kinderen die grotendeels op straat opgroeien door de 
gevolgen van armoede.  
We zien veel onvrijheid en gebondenheid. Onze missie:  
Zie Jezus, Leef Vrij. 
Wij geloven dat ieder mens door God geschapen is om vrij te zijn. 
Wij geloven dat Jezus is gekomen om mensen te bevrijden uit 
duisternis, schuld, schaamte en veroordeling. Wij geloven dat Jezus 
door Zijn leven, dood en opstanding de weg naar herstel heeft 
geopend. Lijden en gebrokenheid hebben niet het laatste woord. De 
liefde overwint. De Geest van God overtuigt mensen hiervan. 
We willen vrouwen bevrijden uit (gedwongen) prostitutie. We willen 
mensen die verslaafd zijn bevrijden uit hun verslaving. We willen 
mensen zonder huis een thuis bieden. We willen kinderen bevrijden 
uit kinderarmoede. We willen een gastvrij thuis zijn waar reizigers tot 
rust komen. We willen mensen bevrijden uit een destructief 
zelfbeeld. We willen mensen bevrijden van hun afgodsbeelden. We 
willen dat mensen vrij zijn. Wie zie jij als je naar een prostituee kijkt? 
Wie zie jij als je naar een zwerver kijkt? Jezus zegt: ‘Alles wat je 
voor hen doet, doe je voor Mij.’  
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Als je omgaat met kwetsbare mensen kom je heel dicht bij 
het hart van Jezus. Hij identificeert Zich met hen. Zij 
weerspiegelen in al hun gebrokenheid iets van Zijn pure 
liefde. Als je hen ziet, zie je Hem. Waar wij goed in zijn, dat 
zijn de gewone dingen: een kop soep, een arm om je 
schouder, een goed gesprek. We zien elke dag de 
gebondenheid van verslaving, prostitutie of armoede en elke 
dag willen we vertellen van vrijheid en een nieuw begin. We 
willen de weg naar echte vrijheid wijzen door mensen te zien  
en door Jezus te laten zien. 

COLLECTEDOEL 

De collecte tijdens de zangavond wordt bestemd voor de 

Stichting “Tot Heil des Volks”, zodat we naast de informatie 

die we deze week krijgen ook een steentje kunnen bijdragen 

aan hun geweldige werk. 
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Luisteren en zingen met K2 
(Muziek virtuozen) 

 

 Ronald Knol 
 

Er zijn mensen die denken in kleuren, er zijn mensen die 
denken in beelden en er zijn mensen die denken in muziek. 
Dit laatste is bij Ronald Knol het geval. Op acht jarige leeftijd 
begon hij een psalm te spelen op het traporgel. Noten lezen 
kon hij nog niet, muziekles had hij nog nooit gehad, maar het 
orgel spelen ging als vanzelf, zonder dat iemand het hem 
had uitgelegd of voorgedaan. Vanaf toen wist hij dat het 
bespelen van een orgel, in de meest uiteenlopende 
toonsoorten, bij hem hoorde zoals ademen. Gevoelens van 
blijdschap, verdriet, frustratie en hoop komen bij het spelen 
van muziek naar buiten. Improviseren is hierbij de uitlaatklep 
en een leven zonder muziek is voor hem onvoorstelbaar. In 
de loop der jaren heeft hij veel verschillende dingen in de 
muziek gedaan. Heeft een gospelkoor muzikaal begeleid en 
geleid, muziek voor een musical gecomponeerd, in diverse 
plaatsen als (vaste) kerkorganist gewerkt en hij is als vaste 
begeleider verbonden geweest aan het Chr. Mannenkoor 
Steenwijk. We zien uit naar een mooie en muzikale avond.  
Meer Informatie: www.ronaldknol.nl/samenwerking.html  

 

 
 

 

http://www.ronaldknol.nl/samenwerking.html
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Harold Kooij 
 
Harold Kooij is geboren en getogen in Steenwijk (1970), en 
jarenlang verbonden geweest als pianist van het Christelijk 
Mannenkoor Steenwijk. Hij speelt in diverse formaties, zoals 
bij koren, solisten, symfonieorkest, in diverse theaters; Is 
veelgevraagd als muzikaal leider in meerdere ensembles. 
Schrijft arrangementen;  componeert, en is als drijvende 
kracht achter muziekprojecten te vinden. 
Sinds een aantal jaren is hij dirigent van o.a. het Chr. 
Mannenkoor Stadskanaal; El Jakim Zuidwolde en het Noord 
Nederlands Gemengd Koor. 
Een lange lijst met bekende namen met wie hij muzikaal 
samengewerkt zijn; Ronald Knol, Adriaan Stoet, Jan Vayne, 
Jan Quintus Zwart, Hendrik van Veen, Hugo van der Meij, 
Clara de Vries, Martin Mans, Janine Kitzen, Barbara Lok, 
Gerwin van der Plaats, Ernst Daniel Smidt, Linda 
Wagenmakers, Ben Kramer, Judith Sportel…. 
Veel cd’s zijn er geproduceerd van meerdere bovenstaande 
collega’s en ensembles of koren, waaraan Harold zijn 
medewerking heeft verleend. 
De muzieklessen die hij heeft gevolgd zijn van jongs af aan 
gevolgd bij gerenommeerde vakmusici; Orgel, Piano, Zang, 
Koordirectie, en daarnaast veel zelfstudie tot op heden. 
Zijn credo is muziek maken; improvisatie, klassieke of 
kerkelijke muziek of jazz, het doet er niet toe, als het maar 
muzikaal verantwoord is. Een ander weten te raken. 
Solistisch of met anderen. Daarom is Harold niet in een 
bepaald hokje te plaatsen, en dat wil hij graag zo houden. 
 

 



18 
 

Excursie adressen  
 

Gevangenismuseum  
Oude Gracht 1,  
9341 AA Veenhuizen 
tel: 0592 – 388264 
info@gevangenismuseum.nl  

 

Kaasmuseum  
06 37 408 624  
Hoofdweg 138  
9341 BL Veenhuizen  
info@kaaslust.nl   

 

Museum Valse Kunst  en Glaskunst 
Brink 1  
8381 BE Vledder  
Tel: 0521-383352  

https://www.museums-vledder.nl/ 
 

Korenmolen (alleen op zaterdag geopend) 
Het museum Oold Ark en korenmolen De ”Weyert” 
Lyclamaweg 15b 
8423 TC Makkinga,  
https://museumenmolenmakkinga.nl/ 
 

 

mailto:info@gevangenismuseum.nl
mailto:info@kaaslust.nl
https://www.museums-vledder.nl/
https://museumenmolenmakkinga.nl/
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Suggestie voor een uitstapje  

 
Het levendige monumentendorp Orvelte bestaat uit een 
verzameling aan Saksische boerderijen en rustieke 
gebouwen. Hierdoor ademt het dorp nog de sfeer uit van 
een 19

de
-eeuws Drents esdorp, dat jaarlijks vele bezoekers 

trekt. In 1967 ontving Orvelte de status beschermd 
dorpsgezicht. Kort na het verkrijgen van deze status is in 
1968 Stichting Orvelte opgericht. Stichting Orvelte heeft 
vanaf de oprichting 64 monumentale boerderijen 
aangekocht. Toen Stichting Orvelte in 1999 in de problemen 
kwam, heeft Het Drentse Landschap zich ontfermd over het 
beheer van de eigendommen. Na grondige renovaties van 
een groot aantal monumenten, is de helft van de boerderijen 
ingericht voor nieuwe bestemmingen. Ook is een 
muziekkapel geplaatst op de Brink en is een voormalige 
schaapskooi ingericht als informatiecentrum van Het 
Drentse Landschap. 
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OUD HOLLANDSE SPELEN   
                                          

Na het succes tijdens het najaarskamp 2019, gaan we                                                                   

weer lekker onze vaardigheden uitleven. Doet u gezellig mee op 

zaterdagmiddag. En wat dacht u van de gezellige ontmoetingen met 

elkaar. Ook de stands voor het ‘goede doel’ kunnen dan bezocht 

worden. Er zal zeker ‘iets’ voor u bijzijn! 

HOBBY   
                                                    
Heeft u een mooie, leuke of interessante hobby, en wilt u deze 
hobby met ons delen??????  Dat kan op zaterdagmiddag. Neemt u 
zelf uw hobby mee?! En laat ons genieten waar u bezig houdt in u 
vrije tijd.    

Wilt u dit wel duidelijk aan ons doorgeven a.u.b. 

    .            
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Industrieweg 13c   8426 AB Appelscha 

T: (+31)516-433000 
W: www.vdveldeboerhof.nl      E: info@vdveldeboerhof.nl 

 

 
 

Uw toeleverancier voor: 
 

 CNC- draaien: Met en zonder aangedreven 
gereedschap, stafaanvoer en beladingrobot. 

 CNC- frezen: Horizontaal- en verticaal 
bewerkingscentrum met pallet wisselaar.              
Afmeting: 1850 x 800 x 800 

 CNC- kotteren: 1480 x 1100 x 1125 
 Lassen: Met en zonder lasrobot tot max. 650 

Amp. 
 
 

Zaterdag 18 april:  
Open huis van 14.00 – 16.00 uur voor 
geïnteresseerde CCC- ers. 

http://www.vdveldeboerhof.nl/
mailto:info@vdveldeboerhof.nl


23 
 

 

 

Voor het verste brood gaat u naar 
De Echte Bakker De Vent in Appelscha 

 

De Echte Bakker De Vent 

Vaart ZZ 66 
8426 AG Appelscha 

0516-431906 
 

Openingstijden: 
Maandag tm vrijdag: 8.30 – 18.00 uur 

Zaterdag: 8.30 – 17.00 uur 
Zondag: Gesloten 
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AANTEKENINGEN 
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