
DRENTSCH DAMES DAGGIE 
   Zaterdag 1 juni 2018  
            Grand Café  
De Millystraat 8, 9471 AH Zuidlaren (vlak bij de Brink) 
Overal gratis parkeren en prima openbaar vervoer vanaf Assen/Annen of 
Groningen (lijn 5).  Veel overnachtingsmogelijkheden 
Het Drentsch Dames Daggie wordt, sinds 2002, éénmaal per jaar in juni georganiseerd. 

 
Optie 1  Wandelen 4, 6 of 8 km 

zonder 
Molen De Wachter 

 

Optie 2 Wandelen (2 of 4) 
Incl. bezoek/rondleiding 

Molen De Wachter 
Van ± 2½ uur Kosten €6,50 rondleiding  

Afstand naar de molen 1 km 
Opgave voor 25 mei is noodzakelijk.  

Optie 3     kegelen of kaarten etc.  
en/of  

bezoek/rondleiding aan de molen De Wachter ± 2½ 
uur 

 Optie 4  Gezellig samen eten en  
dit Drentsch Dames Daggie afsluiten. 

Ook als je eerder op de dag niet kon ben je 
welkom! 

Inloop/inschrijving: Tussen 11.00 uur en 11.45 uur inschrijving Grand Café Zuidlaren :  
kosten 5 euro, met Drents wandelspeldje € 1,00 korting.  Inclusief 1 kopje koffie of thee met iets lekkers. 
De opening van het DDD: Rond 11.45 – 12.00 uur.  
Vertrek: Gezamenlijk vertrek rond 12.15 uur, behalve de achterblijvers (kegelen, spel, kaarten).    
Wandelen: de keuze uit 4 of 6 of 8 km  
Doe even lekker waar je zin in hebt. Kletsen met de aanwezige vrouwen of kaarten of kegelen. Je hebt de 
ruimte binnen of buiten. Je kunt voor die tijd ook mee naar de Wachter wandelen voor een rondleiding. 
 Laat ons weten wat je leuk lijkt en geef je z.s.m. op. De wachter is 1 km wandelen 
Maaltijd: Rond 17.30  voor eigen rekening (Opgave is noodzakelijk voor locatie) 
PUBFood ook vega: Kosten 10.50 euro. Of iets anders van de kaart. 

DE WACHTER EEN WONDER  
Museum De Wachter. Bijna 200 vrijwilligers zorgen er voor dat Museum De Wachter en alles wat daarbij 
hoort wordt onderhouden en gerund. Zij zorgen er voor dat alles beweegt en in werking is te zien. 
Het is een museum waar de molen een onderdeel van is. 
Maar het zou ook zomaar stoommuseum De Wachter of ambachtenmuseum De Wachter kunnen heten. 
Adres: Bolwerk 11 te Zuidlaren.  

OPGAVE alle activiteiten:    GROEP7152ASSEN@GMAIL.COM 
Tot Ziens op het Drentsche Dames Daggie (Onderdeel van Het Damespad.nl) 
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