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DAGTOCHT DRENTS ROOMKAATJE PROEVEN
ZATERDAG 28 AUGUSTUS 2021
Beste excursie vrienden,
We gaan op stap richting Drenthe waar we kunnen genieten van bossen, vennen en zandverstuivingen die zich
afwisselen in bonte verscheidenheid.
Pittoreske brinkdorpen liggen verscholen in het groen. Hunebedden zijn de tastbare bewijzen dat duizenden jaren
geleden rendierjagers zich hier al vestigden. Een heerlijk rustige Provincie waar het prettig toeven en toeren is.
Kent u boerin Agnes nog? Zij deed in 2017 mee aan “Boer zoekt vrouw” waarin ze als boerin een man zocht.
Wanneer we haar ’s middags bezoeken krijgen we naast haar levensverhaal ook het verhaal te horen over het
“Drents Roomkaatje”. Naar geheel eigen recept produceert ze verschillende soorten Roomadvocaat, o.a. met
Amaretto , Heidelikeur, Boerenjongens, Perzik en ook naturel.
Naast de befaamde Roomadvocaat produceert zij ook nog verschillende soorten Likeuren.
Om u kennis te laten maken met al deze drankjes mag u deze middag naar hartenlust proeven van al die
heerlijkheden. Ook de koffie met krentenwegge die u er krijgt aangeboden is niet te versmaden.
Volgens de thans geldende regels bent u verplicht een mondkapje te dragen in de bus en in alle publieke
binnenruimten. In de restaurants mag het mondkapje af, zodra men heeft plaatsgenomen.
Gaat men in het restaurant lopen (bijv. bij toiletbezoek), dan dient het mondkapje gedragen te worden.

Koffie met gebak bij Restaurant Coelenhage in WEZEP
Koffie tafel met kroket bij Hotel de Oringer Marke in ODOORN
Op bezoek bij Boerin Agnes in GASSELTERNIJVEEN, Advocaat proeven met koffie/thee
Diner bij Restaurant De Molen in Harskamp
Vertrek:
ZATERDAG 28 AUGUSTUS 08:30 uur
Via: Wimbledonpark (Ingang Sportcentrum / Warenhuis Magazijn 1181 gebouw, zijde (Handelsweg)
Amsterdamseweg hoek Gr. Florislaan / Stadionplein (Total Tankstation).
Thuiskomst: Circa 21:00 uur
Prijs: Leden € 78,00

Niet Leden: € 78,00

Incl. K/G, Koffietafel met kroket, Proeverij en Diner

Heeft u 3 dagen voor vertrek nog geen bericht ontvangen? Bel dan de secretaris, Tel. 023-5652698
Leden die over een E-mailadres (Niet het KLM E-mailadres) beschikken worden vriendelijk verzocht dit door te
geven, zodat zij het bulletin via de elektronische nieuwsbrief kunnen ontvangen.
E-mailadres: secretaris@klm-excursie-vereniging.nl Website: https://www.klm-excursie-vereniging.nl
Leden die het bulletin op electronische wijze ontvangen kunnen hun inschrijving via een email opsturen.
Leden die via de post inschrijven zenden hun strookje naar:
W.J.J.M. Berkhout
Kuinderbos 11, 2134 KM HOOFDDORP
__________________________________________________________________________________________________________________

Sluitingsdatum Bulletin nr: 1074 zaterdag 14 augustus 2021
Ondergetekende:
Lidnr: .................
Tel: .....................

Naam: ..........................................................
Straat: ..............................................................
PC: ............... Plaats: .......................................
Aankruisen :

Wimbledonpark / Ingang Sportcentrum :____
Wenst ____deelnemersbewijzen (Recht op 1 introduce)
Wenst ____deelnemersbewijzen (Niet leden)
Warenhuis Magazijn 1181 gebouw, zijde (handelsweg):____
Amsterdamseweg t.o Gr Florislaan:____
Indien géén varkensvlees gewenst is, dan aantal aangeven:_____
Stadionplein:____
Handtekening: ________________________________

