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OOSTERHORN ROUTE – EEN BIJZONDERE TOCHT DOOR EEN BIJZONDER GEBIED  
Tour des Cimetières – donderdag 7 juli 2016 
 
In samenwerking met Arriva Touring organiseert Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) al een 
aantal jaren de zogenaamde ‘Tour des Cimetières’, een rondleiding langs Groninger kerkhoven. 
De Groninger kerkhoven zijn erg populair en in voorgaande jaren werden verschillende, volle 
bussen met geïnteresseerden rondgeleid. De eerstkomende tocht, uiteraard onder leiding van 
ervaren SOGK-gidsen, op donderdag 7 juli is de Oosterhornroute – een tocht door een bijzonder 
gebied met een bijzonder verhaal. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via Arriva Touring.  
 
Deze tocht begint in Farmsum. Een aantal jaren geleden is onder de vloer van de kerk in Farmsum 
een tiental zandstenen zerken gevonden uit de 16e, 17e en 18e eeuw. Deze zerken staan nu 
opgesteld in de kerk. We vervolgen de weg naar Weiwerd en Wagenborgen en daarna rijden we 
door naar Termunten. Hier gebruiken we de lunch in een visrestaurant. Na de lunch zetten we 
koers naar Oterdum, Heveskes om uiteindelijk te eindigen in de kerk van Solwerd. hier krijgen we 
nog een kopje thee/koffie aangeboden door de leden van de Plaatselijke commissie. 
 
Verschillende opstapplekken  
De deelnemers kunnen voor deze tocht opstappen in Assen en in Groningen. Vertrek station 
Assen achter bushalte A 9.15 uur, station Groningen bushalte rondvaartboot 10.00 uur. Retour 
Groningen 17.00 uur, Assen 17.30 uur. Prijs: € 42,50 pp. (inclusief lunch). Rond het middaguur 
gebruiken we de lunch in Termunterzijl. 
 
Opgave  
Aanmelden kan per e-mail via touring.groningen@arriva.nl of tijdens kantooruren telefonisch 050-
5260268.  
 
Bijzondere plekken  
Met de Tour des Cimetières willen Arriva Touring en de Stichting Oude Groninger Kerken het 
publiek laten kennismaken met de schoonheid van Groninger kerkhoven. De grafstenen in onze 
provincie zijn vaak rijk aan symboliek en poëzie en bevinden zich op bijzondere plekken. De ‘Tour 
des Cimetières’ is een samenwerkingsproject tussen Arriva Touring en de Stichting Oude 
Groninger Kerken.  
------------------------------------------------------------ 
 
EINDE BERICHT  
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke Woldring, pr-
medewerker Stichting Oude Groninger Kerken, woldring@groningerkerken.nl, of tel: 050 – 
3672042 of 06 -52102342.  
 
Bijlagen: foto’s Eltje Werkman/SOGK – Heveskes en Solwerd  
 
 
 


