
 

  

‘Breek er eens         

  uit’……! 
Hallo allemaal 

We gaan weer op stap! Wanneer?    Zaterdag 20 januari 2018.      Waar gaan we heen?  
Naar het Gevangenismuseum in Veenhuizen, (Oude Gracht 1, 9341 AA)  

 

Is dat niet saai ?     Nee,  beslist niet!  
Het gevangenismuseum laat even zien hoe er vroeger gestraft werd. En dan gaan we snel naar het 
NU. Je maakt mee wat een verdachte/gearresteerde mee maakt. Hoe recht wordt gesproken. Je mag 
op de stoel van de rechter zitten of voor even de  cel in. In het gevangenismuseum kan het allemaal 
en is ook veel te doen!  Wat ook heel bijzonder is: we maken kennis met een ex-gevangene. Hij/Zij 
vertelt ons zijn/haar levensverhaal. Knap hè? Zo iets vergeet je nooit meer! 

 
De boevenbus 
 
Ons programma:        groep 1            groep 2 
12.00 u. – 13.00 u. rondleiding.      in gesprek met ex-gedetineerde 
13.00 u. -  13.30 u.  rode pannen                                   pauze 
13.30 u. – 14.00 u.     pauze                                             rode pannen   
14.00 u. – 15.00 u.  in gesprek met ex-gedetineerde     rondleiding 
 

 
We gaan met een touringcar (lijkt wel een schoolreisje, haha !) 
Het vertrek is om 10.00 u. op de parkeerplaats bij boekhandel Brummelhuis in Denekamp. 
Verzamelen om 9. 45 u. 
De terugreis is om 16.00 u. gepland (tenzij eerder mogelijk) Terug in Denekamp: 18.00 u. 
 
De eigen bijdrage is 5 euro  p.p. 
(te voldoen bij instappen in de bus, graag gepast betalen in een enveloppe met naam, 
er is geen wisselgeld! ) Wat moet je meenemen: lunchpakketje en drinken.  
 

In dit programma en in de bus is plaats voor 50 personen.  
(uitgaande van 40 jongeren en 10 begeleiders)  

Opgave is noodzakelijk. 
  

Opgave voor 17 december 2017 uitsluitend per e-mail: joinus.denekamp@gmail.com 
(wordt toegekend in volgorde van aanmelding)    Iedereen krijgt bericht terug.  
Voor informatie ook bovenstaand e-mailadres of 06 30958689 gebruiken.  
 
 
Namens de organisatie: Ans te Lintelo.  
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