Borger, 18 februari 2019
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij het programma van de PlusBus Borger-Odoorn voor maart en april 2019.
Ook nu zult u een van de medewerkers van het coördinatieteam, Jan-Roelof of Pieter, aan de telefoon
krijgen als u vragen heeft of als u zich wilt aanmelden voor een uitstapje.
Het is druk op de “eerste beldag” en vaak zó druk dat we niet altijd direct bereikbaar zijn.
Probeert u het later op de morgen of later in die week nog eens. U kunt zich met maximaal 2 personen
per uitstapje opgeven. Na de “eerste belweek” gaan we deelnemers voor de uitstapjes indelen.
Komt u op de reservelijst dan hoort u dit z.s.m. van ons.
Vanzelfsprekend haalt ons vaste team van chauffeurs u op en brengt u ook weer thuis.
De tijd van “Ophalen vanaf” is ongeveer de begintijd bij de eerste persoon. U kunt dus wat vroeger of
later worden opgehaald. Uw chauffeur neemt 2 tot 3 dagen voor het uitje contact met u op over de tijd
wanneer hij/zij bij u is. Ook de “Thuis ca” de eindtijd is een streeftijd.
Wilt u de kosten van het uitstapje zoveel mogelijk gepast aan de chauffeur betalen.
Afmelden voor een uitstapje kan tot 4 dagen van te voren (acute situaties uitgezonderd).
Bij annuleringen korter dan 4 dagen vooraf heeft dit financiële consequenties voor u.
Kijkt u eens op onze website waar het programma ook is opgenomen. De naam van onze website
waaronder u ons kunt vinden is: www.plusbusbo.nl

U kunt zich opgeven voor de uitstapjes
door met ons te bellen. Dit kan vanaf
maandag 25 februari 2019.
Wij zijn te bereiken op ma, wo en do
tussen 9.00 en 12.00 uur op
telefoonnummer 06-31938756.

Met vriendelijke groet,
namens het coördinatieteam
PlusBus Borger-Odoorn
Kini

Di 5 maart Geert Teis: Joke Bruijs & Música Extrema
Geert Teis sluit de Dinsdag Matinees van
dit seizoen af met een topper: Joke Bruijs.
Een muziekprogramma waarin Joke
Bruijs u op haar eigen humoristische en
eigenzinnige wijze trakteert op de
pareltjes die het levenslied heeft
voortgebracht. Speciaal voor dit
programma heeft zij de handen ineen
geslagen met het veelzijdige ensemble
Música Extrema.
Elke streek, elk land en elke tijd kent zijn
eigen levenslied. Waar op de wereld je
ook komt; het leven wordt bezongen. Liederen over de liefde, over jaloezie, geluk en wanhoop. Een
lach, een traan. Overbekende thema’s die met hart en smart bezongen worden in het Café du Monde.
Geert Teis biedt ons een speciaal arrangement aan met 1 consumptie.
Ophalen vanaf 12.30 uur. Thuis ca 17.00
Kosten bus en arrangement Geert Teis: € 22,00.

Wo 6 maart Winkelcentrum MEP en/of Marktkauf in Meppen
Heerlijk shoppen in het overdekte
winkelcentrum van Meppen in Duitsland
was vorig jaar een groot succes. Maar
ook de Marktkauf in Meppen was in trek.
Daarom nu een dagje Meppen waarin u
samen met uw mededeelnemers en de
chauffeur de dagindeling kunt bepalen.
Ophalen vanaf 10.00 uur.
Thuis ca 17.00 uur.
Kosten voor de bus: € 11,00.

Do 7 maart Marjolein Bastin, Noord-Veluws Museum Nunspeet
Ter gelegenheid van het jubileumjaar van
Marjolein Bastin (1943) organiseert het
Noord-Veluws Museum een grote
tentoonstelling van haar originele
aquarellen. Marjolein Bastin wordt haar
hele leven al gegrepen door de
schoonheid van de natuur. Zij brengt met
haar schitterende tekeningen al meer dan
veertig jaar de natuur dicht bij de mensen,
onder andere via haar vaste rubriek in het
weekblad Libelle. Haar liefdevolle observaties van de natuur weet zij zorgvuldig vast te leggen in
kleurrijke voorstellingen. Vogel, grasspriet, torretje of boomstam, alles krijgt dezelfde aandacht.
Hoewel Bastins werk internationaal bekend is geworden, zijn de originele aquarellen zelden te zien.
U heeft nu de unieke gelegenheid om ruim 120 originele werken van dichtbij te bewonderen. Behalve
tekeningen zijn ook authentieke spulletjes van de kunstenares te zien, zoals een vogelnestje met
eitjes, haar tekenmaterialen enz. Onderweg naar Nunspeet komen we zeker wel een gelegenheid
tegen waar we een kopje koffie kunnen drinken en/of een hapje kunnen eten.
Ophalen vanaf 10.15 uur. Thuis ca 18.00 uur.
Kosten bus en entree museum: € 25,00.

Wo 13 maart Orchideeën Hoeve Luttelgeest
We bezoeken de
geheel overdekte
Orchideeën Hoeve
en ervaren verre
werelddelen van heel
dichtbij.
We beginnen met
een kopje koffie in
het restaurant. Dwaal
daarna door het
tropische park en laat
je verrassen door de
mooiste planten,
bloemen en dieren.
Bezoek Europa’s grootste vlindertuin, speel met de papegaaitjes en ga op avontuur in het
Mangrovebos. Waar je op het ene moment nog midden in het Amazone Regenwoud staat, word je het
andere moment meegezogen in een sprookjesachtige bloemenwereld. Vandaag is de laatste dag dat
de jungleshow wordt opgevoerd in het Jungletheater, aanvang 14.00 en dit duurt circa 20 minuten.
Tijdens deze dag is er zeker ook gelegenheid om een hapje te eten in het restaurant.
Ophalen vanaf 09.30 uur. Thuis ca 18.00 uur.
Kosten bus en entree: € 28,00.

Do 14 maart Sneeuwklokjes
Tijdens een rondrit rondom de Blauwestad
stoppen we bij Tuin Fleur in Oostwold.
Hier zijn op dit moment vele duizenden
sneeuwklokjes en een verzameling van
160 soorten te zien. We drinken hier
koffie/thee met daarbij sneeuwklokjes
gebak.
Hierna vervolgen we onze rondrit rondom
de Blauwestad en rijden we rustig weer op
huis aan.
Ophalen vanaf 12.30 uur. Thuis ca 17.00 uur.
Kosten bus, entree + 2x koffie/thee en gebak: € 15.00.

Vr 15 maart Avond met muziek en buffet in Rhede
In de “Olle Rheen”, in Rhede
Duitsland, treden “De KloosterSmartlappers” voor u op. Dit
wordt een meezing feest met
liedjes van vroeger en van nu.
U kunt tijdens het optreden
genieten van een heerlijk
schnitzelbuffet à € 9,90.
Aanvang 18.00 uur.
Ophalen vanaf 16.30 uur.
Thuis ca 22.00 uur.
Kosten voor de bus: € 11,00.

Wo 20 maart Drents Museum – Land van de Zwarte Farao’s
Vanaf 16 december 2018 presenteert het
Drents Museum de grote internationale
archeologische tentoonstelling Nubië –
Land van de Zwarte Farao’s. Farao’s uit
Egypte kennen we allemaal. Maar dat te
zuiden van Egypte – in het Nijlgebied van
het huidige Soedan – koningen en farao’s
woonden die de macht van de
Egyptenaren evenaarden, is minder
bekend. Met deze tentoonstelling toont
het Drents Museum het mysterie van het oude Nubië en maakt u kennis met de schatten van de
Nubiërs. Ruim 300 objecten – afkomstig uit de Nubische collectie van het Museum of Fine Arts,
Boston – komen hiervoor naar Assen toe.
Het programma van vanmiddag ziet er als volgt uit:
13.00 – 13.15 uur Aankomst en ontvangst door een vrijwilliger van het Nationaal Ouderenfonds en
een vrijwilliger van het Drents museum.
13.15 – 13.45 uur Koffie/thee & een Drents Turfje in Grandcafé Krul of in Statenzaal
13.45 – 14.15 uur Inleiding
14.15 – 15.15 uur Rondleiding Nubië
15.15 – 16.15 uur Vrij bezoek aan het museum
Ophalen vanaf 12.00 uur. Thuis ca 18.00 uur.
Kosten voor de bus en arrangement Drents Museum: € 24,00.

Do 21 maart Winkelen in Hoogeveen
In Hoogeveen kunt u gezellig winkelen in het
centrum met tientallen kleine en grotere
winkels. In de overdekte Tamboerpassage
vindt u tevens een groot aantal winkels maar
ook restaurants waar u gezellig vooraf of
achteraf kunt genieten van een kop koffie of
andere versnapering.
Ophalen vanaf 10.00 uur.
Thuis ca 16.00 uur.
Kosten voor de bus: € 11,00.

Wo 27 maart De Oranjerie in Zeijen
Het versieren / beschilderen van eieren
heeft een eeuwenoude traditie.
In “De Oranjerie” te Zeijen wordt voor de
33e keer deze kunstvorm tentoongesteld
tijdens de verkoopexpositie “Kunst op
Schaal”.
Aan deze bij de verzamelaar zeer
gewaardeerde expositie nemen circa 55
kunstenaars deel uit o.a. Balie, Rusland,
Duitsland, Zwitserland, Frankrijk,
Roemenië, Oekraïne, India, België en Nederland. Dagelijks is één van de exposanten aanwezig en
demonstreert een speciale techniek.
Ophalen vanaf 13.00 uur. Thuis ca 17.00 uur.
Kosten voor de bus: € 10,00.

Vr 29 maart Rondrit Groningerland en vis eten in Termunten
We gaan via een toeristische route naar
Termunten.
Onderweg een kopje koffie drinken en
daarna de lunch gebruiken in visrestaurant
Landman.
Zij hebben een speciale “PlusBus lunch à
€ 6,00 voor ons.
De lunch bestaat uit een gebakken vis of
kibbeling, frietjes, salade en 1 consumptie.
(Voor wie niet van vis houdt staan er ook diverse soepen en vleesgerechten op de kaart.)
Misschien op de terugweg nog even kijken op de dijk in Termunterzijl naar zeehonden.
Ophalen vanaf 10.00 uur. Thuis ca 17.00 uur.
Kosten voor de bus: € 11,00.

Di 2 april Modehuis Wubs Onstwedde
Op verzoek brengen we vanmiddag een bezoek aan Modehuis Heye Wubs in Onstwedde.
Misschien nog iets nieuws voor de Pasen kopen?
Ophalen vanaf 13.00 uur. Thuis ca 17.00 uur.
Kosten voor de bus: € 8,00.

Vr 5 april Hand Hobby en Creadagen Groningen
Ook nu vinden de Hand Hobby
Creadagen plaats in Martiniplaza in
Groningen. Het is de gezelligste en meest
veelzijdige knutselbeurs van het Noorden.
De beurs bestaat al sinds 2012 en groeit
nog elke editie. U vindt hier o.a. info over
kaarten maken / scrappen, borduren,
breien / haken, decoupage enz.
Ophalen vanaf 12.30 uur.
Thuis ca 18.00 uur.
Kosten bus en entree: € 20,00.

Za 6 april “Kom in de kas” regio zuid Drenthe
Evens als vorig jaar kunt u tijdens het
“Kom in de Kas weekend“ door het hele
land een kijkje nemen in de “Kas”.
In het tuinbouwgebied Erica /
Klazienaveen zullen diverse bedrijven
geopend zijn.
Bedrijven op allerlei gebied zoals groente,
fruit, bloemen, planten, perkplanten enz.
Wij zullen uit het vele aanbod van kassen
een selectie maken om te bezoeken.
Ophalen vanaf 10.30 uur. Thuis ca 17.00 uur.
Kosten voor de bus: € 11,00 .

Di 9 april Workshop bij Tuin & Hof in Borger
We gaan voor een Paas workshop naar Tuin
& Hof in Borger.
Onder het genot van koffie/thee met wat
lekkers maken we er een leuke en gezellige
middag van.
We gaan een glazen schaal opmaken met
het thema Pasen en daarna naar huis met
een zelf gemaakt bloem/paas stuk.
Ophalen vanaf 13.00 uur. Thuis ca 17.00 uur.
Kosten bus en workshop: € 20,00.

Do 11 april Bezoek Wellnessresort de Veluwse Bron te Emst
De Veluwse Bron
organiseert in samenwerking
met het Nationaal
Ouderenfonds een Ouderen
VIP Verwendag !. Tijdens
deze speciale dag wordt u
als gast in de watten gelegd
met heerlijk ontspannende
mini-schoonheidsbehandelingen en allerlei workshops om te relaxen.
Het programma ziet er als
volgt uit:
09.45 uur – 10.30 uur - Ontvangst restaurant koffie/thee en een lekkernij en daarna het
welkomstwoord en uitleg van de Ouderen VIP Verwendag.
11.00 uur – 16.00 - uur Het Beauty team verzorgt mini-schoonheidsbehandelingen.
Als u gebruik wilt maken van de sauna, dan is badkleding verplicht.
Er is een lunch in het restaurant en in de middag een optreden van Willeke Alberti.
Er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Bij veel aanmeldingen zullen we loten wie kan
deelnemen aan deze dag.
Ophalen vanaf 08.00 uur. Thuis ca 18.00 uur.
Kosten voor de bus: € 18,50.

Vr 12 april Avond met muziek en buffet in Rhede
In de “Olle Rheen”, in Rhede
Duitsland, treedt het duo Jan &
Marga voor u op. Met o.a.
Nederlandse country en liedjes uit
de oude doos maken ze er een
feestje van. U kunt tijdens het
optreden genieten van een heerlijk
schnitzelbuffet à € 9,90.
Aanvang 18.00 uur.
Ophalen vanaf 16.30 uur. Thuis ca
22.00 uur.
Kosten voor de bus: € 11,00.

Zo 14 april Fair in Loon
We gaan deze middag naar een gezellige
landelijke fair in Loon (dicht bij Assen). De
fair wordt gehouden in oude Drentse
schuren, op het erf van de boerderij, bij de
smederij, op de brink in het dorp en door
het dorp. Er komen rond de 100
standhouders, met mooie producten en
streekproducten. 3 gezellige terrassen
komen op het fair terrein, met koffie/thee
en diverse lekkernijen. Muziek zorgt voor
de gezellige noot tijdens de fair.
(Dit uitje is minder geschikt voor rollator gebruik i.v.m. oneffenheden in bestrating en aanwezigheid
van kinderkopjes.)
Ophalen vanaf 13.00 uur. Thuis ca 17.00 uur.
Kosten voor de bus: € 8,00.

Di 16 april Tuinland Assen
Wat “voorjaars bloemen” in huis halen zo vlak voor de Pasen is altijd leuk.
We gaan vanmiddag naar het Tuinland in Assen. In het restaurant van het tuincentrum kunnen we
koffie / thee drinken met wat lekkers er bij.
Ophalen vanaf 13.00 uur. Thuis ca 17.00 uur.
Kosten voor de bus: € 8,00.

Wo 17 april t/m 29 april Tulpenroute Drenthe
Door de vele belangstelling
voor de “tulpenroutes” die
we in voorgaande jaren
hebben gereden wilden we
dit uitje ook nu weer
opnemen in het
programma.
Het programma wat u nu
leest wordt in januari al
gemaakt. Wij hebben dan
ook nog geen idee
wanneer de tulpenvelden
op zijn mooist zijn. Dit jaar hebben we dan ook geen vaste datum voor dit uitje vastgelegd maar een
periode en deze is van woensdag 17 april t/m maandag 29 april.
Dit jaar hebben we gekozen voor de “Tulpenroute door Drenthe”.
Deze tulpenroute zal ons in een middag bij diverse tulpenvelden langs voeren. Onderweg zien we ook
nog velden met andere bolbloemen en we komen nog diverse andere bezienswaardigheden tegen .
Het blijft nog even een verrassing waar de route ons allemaal langs brengt want de route 2019 is nog
niet helemaal bekend. Tijdens de route komen we zeker ook horeca gelegenheden tegen waar we
een drankje en/of hapje kunnen nuttigen.
U kunt zich dus opgeven voor de tulpenroute periode. Begin april zullen we de definitieve dagen gaan
bepalen voor dit uitje. Wij nemen dan contact met u op welke dagen dit zijn en zullen u dan definitief
boeken.
Ophalen vanaf 12.30 uur. Thuis ca 18.00 uur.
Kosten voor de bus: € 10,00.

Di 30 april Kringloopwinkels Drenthe
In overleg met de chauffeur gaan we een
aantal kringloop winkels bezoeken in de
provincie Drenthe.
Heeft u voorkeur voor een speciale winkel
in een bepaalde plaats laat het ons dan
weten.
Ophalen vanaf 10.00 uur, Thuis ca 17.00
uur.
Kosten voor de bus: € 11,00.

Bent u niet zo goed ter been? Informeer
bij twijfel even bij ons of het uitje
geschikt voor u is.
De bus begint rond genoemde
vertrektijd te rijden. U wordt altijd twee
dagen voorafgaand aan het uitstapje
nog even gebeld over de tijd wanneer
de chauffeur bij u is.

PlusBus Borger Odoorn

06 31 93 87 56

De PlusBus Borger-Odoorn
wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:
@win de hoorspecialist

Den Heijer Optiek

Schutrups Schoenen BV

Veldkamp en Prins

DSG

Vakgarage Dijkstra

Prins Verkeer

