
  

U kunt zich opgeven voor de uitstapjes 
door met ons te bellen. Dit kan vanaf 
maandag 28 oktober 2019. 
Wij zijn te bereiken op ma, wo en do 
tussen 9.00 en 12.00 uur op 
telefoonnummer 06-31938756. 
E-mailen kan ook naar: 
plusbusbo@hotmail.com 

 

 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Hierbij het programma van de PlusBus Borger-Odoorn voor november en december 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. Hoort u niets dan bent u geboekt op het uitstapje. 
 
Aandachtspunt : Gaat u met een uitje mee naar Duitsland dan is het belangrijk dat u in het bezit bent van een 
Europese zorgpas. Daarnaast is het altijd noodzakelijk dat u uw paspoort of identiteitsbewijs bij u heeft. 
 
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 
 

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

mailto:plusbusbo@hotmail.com
http://www.plusbusbo.nl/


  
 

 Di. 12 november   Nederlands Strijkijzermuseum in Noordbroek 
 

Het Nederlands strijkijzermuseum 
herbergt de geschiedenis van een 
“doodgewoon” huishoudelijk voorwerp. 
Dan zou u vermoeden dat er weinig 
bijzonders te zien is. Maar dat blijkt toch 
een misrekening. Neem bijvoorbeeld het 
beroemde portret van Willem van Oranje 
uit de les van onze vaderlandse 
geschiedenis. Wat heeft hij met het 
strijkijzer museum te maken? Hij zelf 

niets.., maar heeft u die ingewikkelde plooikraag van hem wel eens bekeken?  
Wij worden om 14.00 uur in Noordbroek verwacht en beginnen met een rondleiding. Na de rondleiding 
is er koffie/thee met gebak. 
Ophalen vanaf 12.30 uur. Thuis ca 17.00 uur. 
Kosten bus en arrangement museum: € 18,00. 
 
 

 Vr. 15 november   Avond met muziek en buffet in Rhede 
 

In de “Olle Rheen”,in Rhede 
Duitsland, treedt het Shanty Koor “De 
Rundezangers” uit Emmer-
Compascuum voor u op.  
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 november   Kaasboerderij en Schilderijenhuis Heileuver in 
Dalmsholte (Ommen) 
 

Via een toeristische route rijden 
we richting Dalmsholte. We 
kunnen in Ommen of omgeving 
gaan lunchen.  
Om 14.00 uur worden we 
ontvangen in de expositie ruimte 
van het Heileuvers 
Schilderijenhuis wat het decor is 
van een veelzijdige expositie van 
Marjoke van der Kamp en Ingrid 
Mertens.  

Wat betreft kleur is het een ingetogen stijlvolle expositie maar de kunst is zeer divers wat betreft 
materiaalgebruik, vorm, formaat en onderwerp. 
 
Al 40 jaar wordt er op de Heileuver rauwmelkse boerenkaas gemaakt. Favoriet is de Sallandse 
kruidenkaas met paprika, bieslook en knoflook. “Hoe wordt kaas gemaakt”? Dit ziet u tijdens een 
rondleiding. De rondleiding gaat onder begeleiding van de kaasmaker via de kaasmakerij, de 
pekelruimte, de coatingruimte en het pakhuis. Afsluitend is er een kaasproeverij. 
Ophalen vanaf 10.00 uur. Thuis ca 17.30 uur. 
Kosten bus en rondleiding kaasboerderij: € 20,00. 



  
 

 Vr. 22 november   Bezoek Emmer markt 
 
U kunt gezellig uw boodschappen doen op de markt in Emmen. Er zijn meer dan honderd kramen met 
diverse vers producten, stoffen, schoenen enz. Na de markt is het goed vertoeven bij een van de 
gastvrije horeca gelegenheden in het centrum van Emmen.  
Ophalen vanaf 10.00 uur. Thuis ca 15.00 uur. 
Kosten voor de bus: € 7,00. 
 
 

 Di. 26 november   Geert Teis: Grand Old Country 
 

 
Vijf gepassioneerde muzikanten/zangers om een old time microfoon voeren u terug naar de jaren 50 
en 60 met de grote successen van Johnny Cash, Hank Williams, John Denver, Don Williams, Bill 
Monroe, Elvis Presley, Ricky Nelson enz. The Blue Grass Boogiemen en Cor Sanne: 
hartverscheurende muziek uit ‟t gouden tijdperk voor country en rock „n‟ roll. Authentieke zang en 
virtuoze instrumentatie en dat alles 100% akoestisch. Kleding als in oude USA films. 
Grand Old Country: een hartzaak…! Zo puur hoor je het nergens! 
Geert Teis biedt ons een speciaal arrangement aan met 1 consumptie.  
Ophalen vanaf 12.30 uur. Thuis ca 17.00 uur. 
Kosten bus en arrangement Geert Teis: € 22,00.  
 

 Do. 28 november   De Oranjerie Zeijen 
 
De Oranjerie te Zeijen brengt 
kerst zoals kerst moet zijn. 
Soms traditioneel, maar juist 
ieder jaar toch weer anders en 
dus bijzonder. Overdadig 
versierde bomen, ruim 3000 
lichtjes en alles in de landelijke 
en nonchalante klassieke 
sfeer. Hier vindt u ook 
kransen, kerstgroen, bloemen, 
sfeervolle verlichting en 
eenvoudige ideeën voor een 
feestelijk kersthuis. 
Ophalen vanaf 13.00 uur. Thuis ca 17.00 uur. Kosten voor de bus: € 10,00. 



  
 

 Ma. 2 december   Tuinland Assen 
 

 
Tuincentrum Tuinland Assen is al helemaal in Kerstsfeer. Even ideeën opdoen om het thuis gezellig te 
maken in de donkere dagen voor Kerstmis. 
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. 4 december   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. 10 december   Winkelen: Leer in kerstsfeer, Duitsland 
 
Veel winkels in Leer zijn gevestigd in het 
voetgangersgebied. In het historische 
centrum zijn veel kleine winkels te vinden. 
Leer in kerstsfeer kan heel gezellig zijn. 
Ophalen vanaf 10.00 uur.  
Thuis ca 18.00 uur. 
Kosten voor de bus: € 14,00. 
 
 
 
 

 Vr. 13 december   Avond met muziek en buffet in Rhede 
 
In de “Olle Rheen” in kerstsfeer, in Rhede 
Duitsland, treedt het Amusement/Shanty 
Koor “For Fun” voor u op.  
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. 
 
 

 Za. 14 december   Kerstmarkt Wezup 
 

 
In het Drentse Wezup, een schilderachtig dorpje tussen Emmen en Westerbork, is elk jaar een unieke 
kerstmarkt. De markt wordt gehouden in vaak eeuwenoude boerderijen. Zie je het al voor je? 
Nostalgische klinkerstraatjes, boerderijen met rietgedekte daken… een ouderwetse kerstsfeer dus.  
‟s Avonds verlichten honderden waxinelichtjes de route en creëren een sprookjesachtige sfeer.  
Er staan veel standhouders ingeschreven en dorpsverenigingen serveren warme hapjes en drankjes. 
In het gehele dorp worden dezer dagen de bekende kniepertjes gebakken. 
U dient goed te kunnen lopen en rekening te houden met de klinkerstraatjes. 
Ophalen vanaf 17.30 uur. Thuis ca 21.30 uur. 
Kosten voor de bus: € 10,00.  
 



  
 

 Zo. 15 december   Dickens Day in Beerta 
 

 
Ieder jaar in december verandert het centrum van het Oldambtster dorp Beerta voor één dag in de 
magische wereld van Charles Dickens. De gezellige kerstmarkt is inmiddels uitgegroeid tot voor Oost-
Groningen uniek en sfeervol kerstevenement met rond de honderd standhouders. Het aanbod aan 
marktkramen is divers: van sfeervolle kerstdecoraties tot ambachtelijke streekproducten. De markt 
wordt o.a. opgeluisterd met muziek, oude ambachten en straattheater. Ruim honderd vrijwilligers zijn 
die dag gekleed in de tijd van Dickens. 
Ophalen vanaf 10.30 uur. Thuis ca 16.00 uur. 
Kosten voor de bus: € 11,00. 
 
 

 Di. 17 december   Kerstconcert Concertgebouw Amsterdam  
 

 
Ook dit jaar organiseert het nationaal Ouderenfonds, i.s.m. het Nederlands Philharmonisch Orkest 
voor de 11e keer het kerstconcert in Amsterdam. Het Nederlands Philharmonisch Orkest voert onder 
leiding van dirigent Ivan Meylemans een prachtig programma uit van onder andere Johann Strauss jr, 
Johannes Brahms en Elmer Bernstein. Solist: David Kutz – tuba. Het orkest staat bekend om haar 
actieve betrokkenheid bij de culturele en maatschappelijke omgeving en met hun omvangrijke 
programma NedPhO Go! wordt klassieke muziek bereikbaar voor iedereen. 
Het ontvangst is vanaf 13.30 uur met een kopje koffie of thee. Het concert begint om 14.30 uur en zal 
tot ongeveer 16.15 uur duren inclusief pauze. Op de terugweg zullen we nog ergens, op eigen kosten, 
een hapje gaan eten. 
Er zijn een beperkt aantal kaarten beschikbaar gesteld door het Nationaal Ouderenfonds. 
Bij te veel aanmelding zal er worden geloot. 
Ophalen vanaf 09.00 uur. Thuis ca 22.30 uur. 
Kosten voor de bus: € 30,00.  



  
 

 

Eerste Kerstdag woensdag 25 december 
 

 
Wij geven u ook dit jaar de gelegenheid om deel te nemen aan een Kerstbrunch op de eerste 
Kerstdag bij restaurant Bieze te Borger. 
De Kerstbrunch wordt u door restaurant Bieze aangeboden tegen een speciale PlusBus prijs met na 
afloop een presentje. Het menu ziet er als volgt uit: 
 
 
 
 

 
 

SOEPEN 
Drentse mosterdsoep & tomatensoep 

 

SALADES EN KOUDE GERECHTEN 
Pasta salade met tonijn, rode ui, olijf en kappertjes 

Tomaat-Mozzarella salade met pesto en rucola 

Schaal met luxe gerookte vissoorten 

Schaal met luxe vleessoorten 

Schaal met diverse boerenkazen 

 

WARME GERECHTEN 
Vegetarische quiche 

Kip met zoet-zure saus 

Gehaktballetjes met tomatensaus 

 

ZOETE INVAL 
Huisgemaakte brownie 

Diverse bavarois en taarten 

Mini donuts 

 

De High brunch wordt geserveerd op een  

étagère en aan tafel, per gezelschap geserveerd. 

Bij de brunch serveren wij diverse soorten boerenbrood, 

 heerlijke croissants, zoete broodjes en ambachtelijke kerststol 

 
 

 
Aanvang van de Kerstbrunch is rond 12.00 uur. 
Speciale PlusBus prijs, aangeboden door Bieze, voor de Kerstbrunch: € 20,00 (exclusief drankjes) 
U wordt kosteloos van huis gehaald en weer thuis gebracht. 



  
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De PlusBus Borger-Odoorn  

wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van: 
 
@win de hoorspecialist 

 
Schutrups Schoenen BV 

 
 
DSG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PlusBus Borger Odoorn 
 

06 31 93 87 56 
email: plusbusbo@hotmail.com 

Den Heijer Optiek 

 
 
Vakgarage Dijkstra 

 
 
Prins Verkeer 

 
 

Maakt u gebruik van de “Webwinkel Meedoen Borger-Odoorn” dan kunt u daar uw tickets 
kopen ter hoogte van het bedrag van het uitje waarmee u mee wilt.  

Voordat u tickets koopt via de webwinkel dient u zich op te geven voor een uitje zoals vermeld 
staat in dit programmaboekje. U geeft daarbij aan dat u met tickets van de Gemeente Borger-
Odoorn het uitje wilt betalen. De PlusBus laat daarna z.s.m. weten of u mee kunt met het uitje. 
Houdt u er rekening mee dat bijkomende kosten, bv koffie drinken / lunchen voor uw eigen 
rekening komen. 

Drouwenerzand 

 


