
Sneek & The Rolling Home
‘s Middags vertrekken we richting Sneek. Sneek is een bruisende watersportstad! We worden vanmiddag 
rondgeleid door Het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. Het museum toont de historie van de Friese 
scheepvaart van de 17de tot de 20ste eeuw. Behalve veel van de Friese scheepvaart en scheepsbouw 
geeft het museum een beeld van de watersport uit de 19de en 20ste eeuw en van de woon- en leefcul-
tuur van kooplieden en schippers uit Sneek en de Friese Zuidwesthoek. Na het bezoek aan het museum 
genieten we van een heerlijk buffet bij de Walrus in Sneek. Na het buffet begint de gezelligheid! We 
genieten van een concert van Folkkloor Rolling Home uit Sneek.

Folkkoor Rolling Home uit Sneek is een enthousiaste groep zangers en muzikanten met in hun midden 
één (op handen gedragen) vrouw. Deze vrouw bespeelt de dwarsfluit en laat ook zeer verdienstelijke 
zang solo’s horen. Het koor zingt 3-stemmig en wordt ondersteund door 3 gitaristen, een accordeonist, 
een toetsenist/accordeonist en onze fluitiste. Dit alles vormt een geweldig levendig en energiek geheel 
waardoor het voor het publiek vrijwel onmogelijk is om stil te blijven zitten. Rolling Home weet er elke 
keer weer een feestje van te maken. 

Datum: Donderdag 17 mei 2018 
 
Pluz/Dienstenpalet pashouders: € 69,00 Niet-leden: € 76,00 

Dagplanning:  
13.30 – 15.30 uur Ophaalroute  
15.30 – 17.00 uur Bezoek Fries Scheepvaart Museum  
17.15 – 19.00 uur Koud-/warm buffet De Walrus 
19.00 – 21.00 uur Concert Rolling Home (incl. half uur pauze) 
21.00 – 23.00 uur Terug bij de opstapplaats 
 
Opstapplaatsen:   
Surhuisterveen; De Lely (Zonneweide 1) 
Drachten; van Knobelsdorffplein  
Oosterwolde; Busstation (alleen bij voldoende aanmeldingen)   
Wolvega; NS-Station (alleen bij voldoende aanmeldingen)    
Heerenveen; McDonald’s   

Buitenpost; Haersmahiem    
Kollumerzwaag; van Seggeren (Foarwei)  
De Westereen; Brugchelencamp   
Burgum; Oranjestins     
Garyp; De Eendracht    
Leeuwarden; WZC Greunshiem   
Menaldum; WZC Nij Statelan (alleen bij voldoende aanmeldingen)   


