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Geachte heer, mevrouw, 

 

Kort geleden ontving u van ons een uitnodiging mee te rijden in de koetsentocht die wordt 

georganiseerd in het kader van het 60-jarig bestaan van Museum Nienoord, Borg en Nationaal 

Rijtuigmuseum. 

 

Daarop ontvingen wij verzoeken de route in te korten, omdat die te lang zou zijn voor wat oudere 

paarden. Een aantal van de paarden is de 20 jaar al lang voorbij. 

 

Graag willen wij aan dit verzoek tegemoet komen. Wij hebben de route ingekort tot 26,29 km in de 

verwachting dat deze lengte voor iedereen acceptabel  is. Tenslotte willen wij graag dat zo veel 

mogelijk rijtuigen mee kunnen doen bij deze bijzondere gelegenheid, die zo veel mensen heel veel 

plezier kan geven. 

 

Gevolg is wel dat wij niet meer, zoals in onze eerste opzet de planning was, alle vier Westerkwartier 

gemeenten kunnen aandoen. Wij hebben moeten kiezen tussen veel aanspanningen met een kortere 

route, waarbij drie gemeentegrenzen worden gepasseerd, en weinig aanspanningen met een langere 

route inclusief vier gemeentegrenzen. Wij hebben – in overleg met een aantal koetsiers – nu gekozen 

voor het eerste model. 

 

Daarnaast is de aanvangstijd een half uur verzet naar 10.30 uur om ook de koetsiers vanuit Overijssel 

in de gelegenheid te stellen mee te doen. 

 

Catering. 

Wellicht was ons inschrijfformulier niet helemaal helder. Wij sturen u hierbij een nieuw formulier in 

verband met de catering. 

 

Een hele rit is voor de koetsier en de groome inclusief koffie/thee met koek bij ontvangst, en bij de 

eerste (sherry)stop een Berenburg, borrel, sherry, appelsap, jus d’orange of Rivella. Het is de 

bedoeling dat vrijwilligers langskomen met de drankjes om ze ook in te schenken. 

 



De tweede stop is bij De Zijlen in Niekerk. Daar zijn toiletten en worden de lunchpakketten uitgereikt. 

Goed belegde broodjes, melk of karnemelk, een appel.  

 

Het tweede deel van de rit is dan inclusief een flesje water en bij de derde stop komen onze 

vrijwilligers weer langs met bovengenoemde drankjes. 

 

Het buffet is inclusief twee drankjes. Het buffet is redelijk uitgebreid met diverse salades en 

stokbrood als voorgerecht, en keuze uit meerdere hoofdgerechten. 

 

Voor de koetsier en de groome zijn aan de catering, inclusief het uitgebreide buffet, geen kosten 

verbonden. Voor de gasten van de koetsiers zijn de kosten voor de hele dag € 10,- per persoon 

exclusief het buffet. 

Opgave voor deelname aan het buffet zie het inschrijfformulier! 

 

Wij hopen u allemaal te mogen verwelkomen, en maken er een mooie dag van.  

 

Namens Museum Nienoord, 

Borg en Nationaal Rijtuigmuseum, 

 

De commissie Koetsentocht. 

 

 

 

 


