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Op dinsdag 19 september 2017 houden wij onze Najaarsreis. 
Aanpassingen op de eerste nieuwsbrief – Najaarsreis: 
1e. de koffie met gebak; het gebak wordt vervangen door een koffietafel met kroket. 
2e de opstaptijden zijn nu bekend: 
10.10 uur Enschede, Diekman  
10.45 uur Almelo, Polmanstadion  
10.00 uur Hengelo, BWO Liftbus met lift voor 1 persoon. 
10.20 uur Oldenzaal NS  
 
Programma 

Het programma is verder ongewijzigd en ziet er volgens planning nu dus als volgt uit: 
Vanaf de instaproutes rijden we naar Westerbork in het Drentse land. 
12.00-14.30 uur- Ontvangst bij restaurant De Ar met koffietafel en kroket. Aansluitend krijgen 
we korte interessante vertellingen van al hetgeen er hier te zien is. 
Museumherberg 'De Ar' is een ouderwetse Drentse boerderij midden in het gezellige plaatsje 
Westerbork. U wordt bediend in klederdracht en ziet o.a. een ingerichte Drentse stijlkamer 
met bedsteden en een rad van fortuin uit 1910. 
14.30-15.15 uur- Door het Drentse land rijden we naar Veenhuizen. 
15.15-17.15 uur- Aankomst en verblijf bij het Gevangenismuseum. 
Heeft u wel eens aan de schandpaal gestaan? Een cel van binnen gezien? Op de stoel van 
de rechter gezeten? In het Gevangenismuseum kan het allemaal. Misdaad en straf zijn van 
alle tijden, maar de manier waarop we straffen is door de eeuwen heen sterk veranderd. Hier 
ontdekt u alles over misdaad en straf in Nederland vanaf 1600 tot en met nu. Het museum is 
gevestigd in een van de oude dwanggestichten die in 1823 door de Maatschappij van 
Weldadigheid in Veenhuizen zijn gebouwd voor bedelaars en landlopers. 
U kunt hier op eigen gelegenheid rondkijken, maar ook zijn er gidsen voor zeer 
interessante uitleg. 
17.15-18.30 uur- We verlaten Veenhuizen en rijden gezamenlijk naar Almelo. 
18.30-20.30 uur- Naar Preston Palace voor het welbekende diner. 
20.30-21.15 uur- We brengen u terug naar de uitstapplaatsen. 
 
Opgeven. 
U kunt zich uiterlijk tot 10 september 2017 opgeven d.m.v. overmaking van €20,- per 
persoon op het  bankrekeningnummer van de Senioren bij  ABN-AMRO NL51 ABNA 
097.29.84.720 en vermeld daarbij uw gewenste opstapplaats. 
 

  

 

 



www.seniorenpolitietwente.nl    ABN— AMRO : NL51 ABNA 097.29.84.720   

 

 

Tweede Nieuwsbrief Najaarsreis  2017 

 

 
 
 


