
 

 

                                                                      
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Hantum, augustus 2019 
 
Beste wandelaars, 
 
Het duurt nog even en een aantal van jullie zal inmiddels met vakantie zijn, zijn geweest,   
of zal nog met vakantie gaan. Binnenkort gaan we in ieder geval weer van start met de 2e 
helft van ons wandelseizoen. 
We hebben geprobeerd weer een gevarieerd programma samen te stellen met verschillende 
wandeltochten van 5 km. Ik hoop dan ook dat de belangstelling net zo groot is als de 1e helft 
van het seizoen en dat we er met zijn allen weer leuke tochten van mogen maken! 
 
We vertrekken we weer met personenbusjes vanaf de bushalte bij ’t Trefpunt te 
Beetsterzwaag. Wanneer je niet kunt komen, meld je dan uiterlijk de vrijdagavond van te 
voren af bij Anja. 
 
In de 2e helft van 2019 gaan we wandelen op de volgende data  
(op de achterzijde vind je informatie over de vertrektijden): 

- 7 september Beilen 
- 21 september Kollumerzwaag 
- 12 oktober Roden 

 
Wij gaan er van uit dat je gebracht en gehaald wordt. Wanneer je zelfstandig vanaf  
’t Trefpunt naar huis loopt, vraag dan even aan je begeleider om mij dit te laten weten  
(het liefst via de mail). Verder vinden we het erg leuk als er een keer iemand van jouw 
begeleiders of verzorgers meegaat, maar ook dat horen we graag even van tevoren. 
 
De wandeltochten beginnen meestal vroeg, dus denk aan een lunchpakket! Na afloop van de 
wandeltocht gaan we meestal even gezellig bijpraten bij de startlocatie, neem dus eventueel 
wat zakgeld mee voor een kopje koffie of iets lekkers. 
 
Namens alle vrijwilligers wens ik jullie een heel fijn wandelseizoen. 
 
Hartelijke groet, 
Anja Dijkstra  
Coördinator wandelen DoDaDo / VDS Dol-Fijn 
Tel.: 06 – 219 778 41 
Mail: anja@kantoorservice.info  



 
 
 

 

Vertrektijden en -plaatsen wandeltochten 2e deel 2019 
 

zaterdag 7 september 2019 10e Midden-Drenthe Wandeltocht Beilen 
11:50 Bushalte bij gebouw 't Trefpunt 

De Wissel 1, Beetsterzwaag 
12:45 Camping Boszicht 

Smalbroek 46, 9411 TV  Beilen 
Rond 17:00 uur zijn we weer terug bij 't Trefpunt!   

zaterdag 21 september 2019 De Trije Doarpen Rintocht Kollumerzwaag 
12:00 Bushalte bij gebouw 't Trefpunt 

De Wissel 1, Beetsterzwaag 
12:45 Dorpscentrum "De Trije Doarpen" 

Foarwei 116, 9298 JP  Kollumerzwaag 
Rond 16:15 uur zijn we weer terug bij 't Trefpunt!   

zaterdag 12 oktober 2019 Klaverblad van Noordenveld 
11:45 Bushalte bij gebouw 't Trefpunt 

De Wissel 1, Beetsterzwaag 
12:45 Wapen van Drenthe 

Heerestraat 1, 9301 AC  Roden 
Rond 16:30 uur zijn we weer terug bij 't Trefpunt! 

 
Afmelden uiterlijk vrijdagavond 
Telefonisch: 06-21977841 
Per mail: anja@kantoorservice.info 
 
 

 


