
REISPROGRAMMA

Genieten van de prachtige schilderijen van 
Henk Helmantel, heerlijk uitwaaien op Schier-
monnikoog en rondwandelen in historisch Gro-
ningen. Van D.V. 25 t/m 27 mei neemt Terdege 
u mee naar Groningen! Tijdens deze mooie reis 
staan kerken, natuur en cultuur in de stad en 
de provincie Groningen centraal. Onder lei-
ding van ds. M. van Kooten, bekend van zijn 
columns in ons magazine, verkent u de stad 
Groningen. Per bus maakt u een rondrit door 
Oost-Groningen, langs monumentale boerderij-
en. Ook het fraaie kasteelmuseum Menkemaborg 
staat op het programma. Vanuit Lauwersoog 
vaart u naar Schiermonnikoog. Misschien dat u 
nog wel zeehonden ziet …

D.V. 25 t/m 27 mei 2020

3-daagse  
terdege reis  
naar Groningen

Ds. M. van Kooten,  
COLUMNIST VAN TERDEGE,  
IS REISLEIDER EN ZAL U  
VAN ACHTERGRONDINFORMATIE 
VOORZIEN. 
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MAANDAG 25 MEI

Na de koffie met gebak rijden we naar de 
stad Groningen. Ds. Van Kooten neemt 
ons mee voor een wandeling langs o.a. 
de Korenbeurs, de Nieuwe Kerk, de oude 
begraafplaats waar Hendrik de Cock en 
zijn vrouw begraven liggen en langs het 
oude universiteitsgebouw uit de 
17e eeuw. In de Martinikerk krijgt 
u een rondleiding. De dag wordt 
afgesloten met een rondvaart 
door de grachten van Groningen.

DINSDAG 26 MEI

We verlaten het vaste land en varen vanuit Lau-
wersoog naar Schiermonnikoog. In het gelijkna-
mige dorp kunt u zelf rondkijken. Er zijn  leuke 
winkeltjes en er staan prachtig gerestaureerde 
eilander huizen. Het oudste is huisje Marten uit 
1721 aan de Middenstreek. 
Of maak een wandeling langs het strand.
’s Middags laten we u het eiland op zijn mooist 
zien. U gaat mee met een huifkar. Dit is een 
huifkar die u naar het meest oostelijke deel van 
Schiermonnikoog brengt. Bij U de Balg, een 
unieke plek, stapt u even uit. Er is kans dat er 
zeehonden liggen. Op deze unieke tocht krijgt u 
informatie over onder andere de eilander histo-
rie, cultuur en natuur.

Academiegebouw 
in Groningen

Kansel in  
Martinikerk
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WOENSDAG 27 MEI

We maken vandaag een toertocht met 
de bus via ‘Het Gouden Pad’. Deze route 
voert ons over de verhoogde zandrug door 
het gebied Duurswold, in het oosten van 
Groningen. In de ochtend bezoeken we de 
Menkemaborg in Uithuizen. Het geeft de 
bezoeker een idee van de woon- en leefcul-
tuur van de Groninger landjonkers in de 17e 
en 18e eeuw. Niet alleen de borg, maar ook 
de tuinen zijn een bezoek waard.
’s Middags stoppen we bij museum Hel-
mantel in Westeremden, dit museum is 
ondergebracht in het schuurgedeelte van 
‘De Weem’, de voormalige pastorie-boerde-
rij. We bekijken het werk van kunstschilder 
Henk Helmantel. In het nabijgelegen Mid-
deleeuwse Andreaskerkje uit de Middeleeu-
wen zingen we met elkaar.
We rijden terug naar Nunspeet waar een 
heerlijk dinerbuffet wacht.

De Menkemaborg 
in Uithuizen

Een van de stijlkamers 
in de Menkemaborg

Het woonhuis en museum 
van Henk Helmantel

Het interieur van de  
Andreaskerk in Westeremden



4 terdege * <%D> <%M> <%Y>

REISPROGRAMMA

HOTELINFORMATIE

Hotel Parkzicht Veendam
Hotel Parkzicht*** in Veendam is een geriefelijk 
en gastvrij familiehotel.  De moderne kamers zijn 
voorzien van alle comfort. Het hotel ligt in het 
centrum van “park” stad Veendam, een stad met 
een rijk veenkoloniaal verleden en ongekende 
mogelijkheden. Er is een lift aanwezig. De kamers 
zijn voorzien van douche of bad, toilet, gratis WiFi 
op de kamer.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Bij de prijs is inbegrepen:
D Vervoer per luxe touringcar
D Bij vertrek uit Nunspeet koffie met gebak
D  Verblijf in een gedeelte 2-persoonskamer met 

bad/douche en toilet
D Verzorging half pension (ontbijt en diner)
D Afscheidsdiner in buffetvorm
D  Genoemde excursies en entreegelden (Marti-

nikerk, rondvaart Groningen, veerboot Schier-
monnikoog, rit met huifkar, Menkemaborg en 
museum Helmantel)

Niet bij de prijs is inbegrepen:
D Toeslag eenpersoonskamer
D Niet genoemde excursies en entreegelden
D  Niet genoemde maaltijden zoals lunches en 

drankjes bij het diner
D Reis- en/of annuleringsverzekering
D Fooien en persoonlijke uitgaven 

OPSTAPPLAATSEN

Heinenoord, Alblasserdam, Meerkerk en 
Nunspeet. U kunt de auto gratis bij De Pineta in 
Nunspeet parkeren, is wel voor eigen risico.

Terdege abonneeprijs: € 399,- p.p. Maximaal 2 
personen per abonnement. RD-abonneeprijs:  
€ 419,- p.p. Maximaal 2 personen per abon-
nement. Niet-abonnees betalen  € 449,- p.p. 
Toeslag eenpersoonskamer € 60,-
Aanmelden voor 1 maart.

AANMELDEN
Meld u aan via het bijgevoegde inschrijfformulier. 
Of via www.beleefenontmoet.nl


