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28 MEI 
VERASSINGSBUSTOCHT 

Heerlijk om te kunnen 
terugzien op een geweldig 
vorstelijk, zonnig uitje met de 
NON! 
 
Wat een geluk... een heerlijk 
zonnetje, lekkere temperatuur 
in de bus en vrolijke mensen bij 
ons. Wat wenst een mens nog 
meer! Onderweg proberen de 
mensen mij nog over te halen 
met een snoepje...Iedereen 
nieuwsgierig... 
Waar gaat onze tocht naar toe? 
Fijn om eens niet alles te weten. 
 
De koffiestop met heerlijk gebak 
is op het fraaie erf van het 
Nieuwe Haghuis aan de 
Prinsendijk in het groene 
buitengebied Diepenheim. 
sinds september 2006 is hier een 
Oranjemuseum in een nieuwe 
Saksische schuur, pal naast een 
monumentale Gelderse 
boerderij. 
Boerderij, museum, erf en tuin 
geven de aanblik van een mini-
landgoed. 
Het museum herbergt onder 
meer een privécollectie 
Oranjeartikelen van de  

de bewoners van de boerderij. 
Bovendien wel 800 
herinnerings- en 
herdenkingsborden, allen met 
een relatie met het huis van 
Oranje, is te bewonderen. 
Met alle foto’s, bekers, lepeltjes 
zeer de moeite waard om te 
zien. Goede uitleg van twee 
vrijwilligers geven ons een 
inkijkje in de geschiedenis van 
ons land en de adel uit die tijd. 
Ook HOE er gegeten werd op 
Warmelo en de 
tafelschikking....  Niet 
fijngevoelig... 
 
Tijdens het wisselprogramma 
werd de groep gesplitst. In de 
bus vertelde weer een andere 
gids over de vele 
boerenhofsteden. De 
buitenverblijven 
van de adel en de vele branden, 
de 80-jarige oorlog en nog veel 
meer. 
Dan verlaten we Diepenheim 
en rijden via weer een prachtige 
route naar Haaksbergen waar 
ons een heerlijk diner wacht!! 

Geweldig we hebben veel 
nieuwe gezichten gezien. 
Ook danken wij de verpleging 
voor hun inzet en beschikbaar 
stellen van hun tijd!  DANK. 
Zegt het voort..... volgend jaar 
een nieuwe kans, voor mensen 
die vergeten waren zich op te 
geven. 
Wij bedenken wel weer iets 
gezelligs voor U! 

Foto’s van het uitje zijn te vinden op de 
website van de NON, onder agenda 2017 


