
Programma	  Fietstocht	  zaterdag	  22	  juni	  2013	  	  

	  
	  

	  
Mogelijkheden	  

-‐ U	  kunt	  met	  de	  auto	  naar	  het	  infocentrum	  in	  Den	  Nul	  en	  vervolgens	  per	  fiets	  naar	  een	  
startlocatie.	  Aan	  het	  eind	  van	  de	  dag	  weer	  met	  de	  fiets	  terugkeren	  bij	  het	  infocentrum;	  
zie	  starttijden/programma.	  

-‐ Direct	  naar	  een	  locatie,	  zie	  starttijden	  programma.	  
-‐ U	  kunt	  het	  hele	  dagprogramma	  meemaken,	  maar	  u	  kunt	  natuurlijk	  ook	  een	  ochtend	  of	  

een	  middagdeel	  meemaken;	  naar	  keuze.	  
	  
	  
Locaties	  
A	   De	  Nijensteen,	  IJsseldijk	  1,	  8194	  LA	  Veessen	  
	   Programma:	  Rondleiding	  op	  locatie	  	  +	  workshop	  Djembé	  	  
	  
B	   fam.	  Rakhorst,	  Veesserenkweg	  47,	  8194	  LM	  Veessen	  
	   Programma:	  Bezichtiging	  melkveebedrijf	  +	  bewegingstheater	  
	  
C	   fam.	  Slingerland,	  Scherpenzeelseweg	  3,	  8121	  SH	  Olst	  

Programma:	  Bezichtiging	  gemengd	  bedrijf/zorgboerderij	  +	  toelichting	  over	  
bouwhistorie	  van	  deze	  bijzondere	  locatie	  door	  Wim	  Jansen	  

	  
D	   fam.	  Jonker	  –	  Zuurbier,	  Damshoekweg	  2,	  8121	  SB	  Olst	  

Programma:	  Bezichtiging	  nieuw	  NSW	  landgoed,	  psychologenpraktijk	  +	  piano	  en	  zang	  
door	  Anneke	  Nieuwe	  Weme	  

	  
	  
	  
Aanvangstijden	  programma	  op	  locatie	  
(09.30	   vertrek	  vanaf	  infocentrum	  Den	  Nul	  naar	  A	  of	  D)	  	  
	  
10.00	   aanvang	  programma	  op	  locaties	  A	  en	  D	  (Nijensteen	  –	  IJsseldijk1	  en	  Damshoekweg	  2)	  
	  
11.15	   aanvang	  programma	  op	  locaties	  B	  en	  C	  (Veesserenkweg	  47	  en	  Scherpenzeelseweg	  3)	  
	  
12.30	   lunchen	  bij	  infocentrum	  in	  Den	  Nul	  tot	  13.30	  uur	  
13.30	   vertrek	  naar	  locaties	  B	  of	  C	  	  
	  
14.00	   aanvang	  programma	  locaties	  B	  en	  C	  (Veesserenkweg	  47	  en	  Scherpenzeelseweg	  3)	  
	  
15.15	   aanvang	  programma	  op	  locaties	  A	  en	  D	  (IJsseldijk	  1	  en	  Damshoekweg)	  
	  
16.30	  	  	  	  Einde	  programma	  op	  alle	  locaties	  	  
	  


