
 
 
Borger, 4 april 2020 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Wat een onwerkelijke periode, nu het corona virus ons dagelijks leven (zo goed als) plat heeft gelegd. 
Dit betekent helaas ook dat de uitstapjes die wij hadden bedacht voor u in de maanden maart en april 
niet doorgaan. Ook voor de komende maanden zullen we geen leuke uitstapjes met u kunnen maken. 
We willen toch voor de Pasen nog van ons laten horen en wel door deze speciale uitgave van de 
PlusBus Borger-Odoorn. 
 
We besteden in deze speciale uitgave aandacht aan diverse onderwerpen, o.a.: 
 

 Het Nationaal Ouderenfonds en het corona virus 

 Thuis en toch eropuit met www.plusbusbo.nl 

 In beweging met TV Drenthe 

 Wie zijn onze vrijwilligers van de PlusBus een naam bij een gezicht 

 Een verhaaltje over het ontstaan van de Waddeneilanden 

 Waar komt de naam Drenthe vandaan? 

 Een woordzoeker met prijs 

 Presentatie sponsoren 
 
Alle vrijwilligers van de PlusBus Borger-Odoorn 
wensen u gezondheid en sterke toe voor de komende 
periode. 
 
Met vriendelijke groet,  
namens het coördinatieteam   
PlusBus Borger-Odoorn 
Kini 
 
 

 

Ook de komende periode zullen we 
telefonisch bereikbaar zijn op 
maandag, woensdag en donderdag 
tussen 09.00 en 12.00 uur op 
telefoonnummer 06-31938756. 
U zult ook nu een van de mede-
werkers van het coördinatieteam,  
Jan-Roelof of Pieter, aan de telefoon 
krijgen.

 

 SPECIALE  UITGAVE 
 



 

Het Nationaal Ouderenfonds en het corona virus 
 
Omdat het voor velen nu niet mogelijk is om de deur uit te gaan en 
anderen te ontmoeten, zet het Nationaal Ouderenfonds in op waardevol 
contact op afstand.  
Het Ouderenfonds biedt u de mogelijkheid om met u te bellen of te 
schrijven.  
Er zitten vele honderden vrijwilligers klaar om ouderen in het hele land te 
bellen via de Zilverlijn of om u een kaartje of een brief te sturen. 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z I L V E R L I J N 
 

  
Wat is de Zilverlijn?  
De Zilverlijn is een speciale belservice voor 
ouderen. 
Deelnemers worden iedere week op een vast 
dagdeel gebeld door een van onze getrainde 
vrijwilligers. 
Vrijwilligers bieden een luisterend oor, een 
gezellig praatje of een goed gesprek.  
Precies waar behoefte aan is. 
  
Voor wie is de Zilverlijn?  
De Zilverlijn is voor alle ouderen die het leuk 
vinden om regelmatig een praatje te maken aan 
de telefoon. 
Of het nu gaat om een gezellig praatje, een goed 
gesprek of een luisterend oor, iedereen is 
welkom. 
De onderwerpen van het gesprek bepalen 
deelnemer en vrijwilliger uiteraard zelf. 
Deelname is gratis en vrijblijvend. 
Een telefoontje duurt ongeveer 20 minuten. 
Uiteraard zijn alle gesprekken vertrouwelijk. 

S C H R I J F M A A T J E 
 

 
 
Tijdelijk extra post voor alle ouderen 
Kan u als oudere wel een opbeurend moment 
gebruiken? Bij het Ouderenfonds melden zich 
dagelijks vrijwilligers die u heel graag post willen 
sturen! Wij vragen of zij u wekelijks een brief of 
een kaart willen sturen. Geef u op voor een hart 
onder de riem in deze moeilijke tijd. 
 
Hoe werkt het? 
• U meldt zich aan bij het Ouderenfonds via  
 088-344 2000 
• U geeft aan dat u een wens heeft voor ‘Meer  
 post tijdens de coronacrisis’ 
• Het Ouderenfonds koppelt een vrijwilliger aan  
 uw wens. Zij geven uw adres direct door. 
• Zij vragen de vrijwilligers om u, zolang de  
 coronacrisis duurt, ongeveer 1 keer in de week  
 een kaartje, brief of tekening te sturen. 
• U kan veilig thuis blijven en hoeft niets terug te  
 sturen 
• Het contact eindigt als de coronacrisis voorbij  
 is. 
 

Z I L V E R L I J N E X T R A  P O S T 

Wilt u gebruik maken van de Zilverlijn? 
De PlusBus Borger-Odoorn wil u in contact brengen met de Zilverlijn van het Ouderenfonds. 
U kunt zich hiervoor aanmelden door met ons te bellen op het vertrouwde telefoonnummer 
06-31938756 van de PlusBus Borger-Odoorn. 
Wij zullen dan uw gegevens en telefoonnummer doorgeven aan het Zilverlijn-belteam zodat zij 
contact met u zullen opnemen. 
Kijk ook op www.ouderenfonds.nl 
 



 

 Thuis en toch eropuit met www.plusbusbo.nl 

Doordat we samen niet meer met de bus 
op stap kunnen naar onze geplande uitjes 
in o.a. de provincies Groningen en 
Drenthe presenteren wij u op onze 
website www.plusbusbo.nl virtuele 
uitjes. 

Filmpjes over bijvoorbeeld een bezoek 
aan het Museum de Proefkolonie in 
Frederiksoord of het Jan Kruis Museum in 
Orvelte. Beelden van de Tulpenroute, 
“Kom in de Kas”, of een rondritje door 
Drenthe achterop een motor. 

Ook laten we in het kort zien waar we in 
mei en juni onze uitjes naar toe hadden 
gepland. 

Met behulp van de computer, een tablet 
of iPad zo vanuit uw eigen stoel eventjes 
eropuit.  
Heeft u zelf geen computer of tablet, vraag aan een familielid of bekende u de website te laten zien. 

Veel plezier en tot gauw weer in de ‘echte’ PlusBus. 

 

Niet op stap met de PlusBus maar in beweging met TV Drenthe 
gesproken beweeggroepen les geeft (Rechten: Sport Drenthe) 
Thuiszitten betekent natuurlijk niet automatisch 
stilzitten. Om te voorkomen dat u te weinig 
beweging krijgt nu u verplicht thuis moet 
blijven, is er Drenthe Beweegt. Het programma 
op TV Drenthe is een samenwerking met Sport 
Drenthe. 
 
Elke werkdag om 10.00 uur is het nieuwe 
televisieprogramma Drenthe Beweegt te zien 
op TV Drenthe. Een kwartier lang bewegen om 
een beetje fit te blijven, nu veel mensen 
thuiszitten.   

Het zijn conditionele en fysieke oefeningen, 
maar dan wel in zeer lichte vorm. Belangrijke onderdelen zijn balans-, hand- en oogcoördinatie en het 
trainen van de voorste hersenhelft. Dingen die je dus nodig hebt in het dagelijkse leven. 
 

www.plusbusbo.nl 



 

De vrijwilligers van de PlusBus Borger-Odoorn 

 
 

Chauffeurs 

Barth Hooghoudt [23] 

Frans Vennink [1] 

Frits Langeland [14] 

Henk van den Broek [7] 

Henk Rosing [4] 

Lies Vreugdenhil [18] 

Miep Steen [16]   

Peter Hoedeman [21] 

René Rekker   

Sjoerd Elsinga [8] 

 

Begeleiders 

Dora Jansen [15] 

Kitty Warmink  

Pia de Vries [9] 

Aly Polling [12] 

Suze v/d Molen [17] 

Nelly de Groot [19] 

Betsie Vennink [20] 

Joke Rosing [3] 

 

 

 

 

Coördinatieteam 

Jan Roelof Hoiting [2] telefoon 

Pieter Fluiter [10] telefoon 

Wietske Tjoelker [22] programma 

Kini Kokenberg [13] coördinator  

Jurjen Pinkster programma  

 

 

Bestuur 

Fien Heeringa [6] voorzitter  

Hans van Ewijck [11] secretaris 

Jaap Dost penningmeester  

Jan Vijfschagt [5] bestuurslid 

Kini Kokenberg [13] bestuurslid  

 



 

 
 

In plaats het geplande uitje ‘De zeehondentocht op de Waddenzee’ van 18 Mei, een oerverhaal over 
het ontstaan van de Waddeneilanden 
 

Het verhaal van Gefion en het ontstaan  

van de Waddeneilanden 

O E R V E R H A L E N 

door Yvonne Ording (www.hunebednieuwscafe.nl) 



  
 

 Waar komt de naam Drenthe vandaan? 
 

Waar en wanneer is de naam 
van onze provincie ontstaan? 
We gaan op pad met Jan Bos, 
oud-medewerker van het 
Drents Archief. Hij weet veel 
over Drenthe. 
"De naam Drenthe komt voor 
het eerst voor in de mistige 
middeleeuwen. Ergens in de 
tweede eeuw duikt voor het 
eerst de naam Tubantia op, 
dat slaat op Twente. Twente is 
een twee-eenheid", legt Bos 
uit. "De eerste twee letters 
'TW' staat voor twee. En volgens de geleerden is in die tijd ook de naam Drenthe ontstaan als drie-
eenheid." 
 
De eerste letters 
In de naam Drenthe staan de eerste twee letters 'DR' voor drie. Maar waar komt het laatste stukje 
'enthe' dan vandaan? "Enthe, of vroeger ente zonder de 'H' staat voor entiteit of eenheid. En Drenthe 
bestond oorspronkelijk uit drie delen." 
 
Die drie delen werden later de zes dingspelen. Eerst had je alleen Noordenveld met Rolde als centrale 
plaats, Zuidenveld met Sleen of Emmen als centrale plaats en Westerveld met Diever. Rond 1050 
werden die drie delen opgesplitst in zes. 
 
Waar komt dan de letter 'H' vandaan? 
Opvallend is dat Twente zonder de letter 'h' geschreven wordt, maar dat 'ie bij Drenthe wel is 
toegevoegd. "Dat is na de oorlog gedaan', aldus Bos. "Na de oorlog kwam de opbouw van het 
zelfbewustzijn en toen vond men het wel mooier en chiquer om die 'h' toe te voegen. En het 
onderscheid ons ook, want Twente heeft hem niet." 
 
De 'h' is dus eigenlijk alleen maar een stukje versiering. "Maar wel een mooie versiering, niets mis 
mee." 
 

W I S T  U  D A T ? 

door Ineke Kemper (www.rtvdrenthe.nl) 

     

door Huus van de Taol 



  
 

De brieven van Van Gogh in Drenthe 

 
De oplossing van deze woordzoeker kunt u d.m.v. het u bekende telefoonnummer 06-31938756  
van de PlusBus Borger-Odoorn doorgeven. U zult dan Jan Roelof of Pieter aan de telefoon krijgen.  
De uiterlijke datum van het doorgeven van de oplossing is 1 mei a.s.  
Onder de goede oplossingen wordt er “een uitje naar keuze voor 2 personen” verloot.  
 
 
 
  

W O O R D Z O E K E R 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De PlusBus Borger-Odoorn  

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

 
Schutrups Schoenen BV 

 
 
DSG 

 
 
Drouwenerzand 

 
 

PlusBus Borger Odoorn 

06 31 93 87 56 
website: www.plusbusbo.nl 

email: plusbusbo@hotmail.com 

Den Heijer Optiek 

 
 
Vakgarage Dijkstra 

 
 
Prins Verkeer 

 
 
MobiVit 

 


