PROGRAMMA

JUNI–JULI
Geachte heer/mevrouw,
Nadat we vanaf 1 april 2022 weer, met groot succes, uitstapjes voor u hebben mogen organiseren ziet
u hierbij het vervolg van onze tweede doorstart van de PlusBus. We hopen samen met u dat we alle
coronamaatregelen achter ons kunnen laten.
Hierbij het programma van de PlusBus Borger-Odoorn voor juni en juli 2022.
Ook nu zult u een medewerker van het coördinatieteam 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.
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.
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
Hartelijke groet, Kini

U kunt zich opgeven voor de uitstapjes
door met ons te bellen. Dit kan vanaf
maandag 23 mei 2022.
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

ZA. 4 JUNI URKERDAG, URK IN KLEDERDRACHT
Een dag in het teken van de Urker
klederdracht. Er heerst op diverse
locaties in het oude dorp en aan de
havens een bedrijvig en gezellig Urker
sfeertje. Oude gebruiken en
gewoonten zullen herleven. Waslijnen
gespannen, kleren in de wastobbe,
spinnen, zeil tanen, garnalen pellen,
enz. Wie goed zoekt en zijn neus
gebruikt zal daar zeker ergens Urker
lekkernijen als Dikkoek, gebakken en gerookte vis, grauwe erwten, koolmoes ontdekken.
Verspreid door het dorp en langs de haven vinden diverse activiteiten plaats oa: optredens van koren,
modeshow klederdracht, aankomst Urkerboot, optocht kappewagens.
Houdt u er rekening mee dat de activiteiten verspreid liggen. Er zal dus wel veel gelopen dienen te
worden.
• Ophalen vanaf 09.00 uur. Thuis ca 18.00 uur.
• Kosten voor de bus: € 17,50.

VR. 10 JUNI BEZOEK EMMERMARKT
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: € 10,00.

Belangrijke
informatie m.b.t.
Corona.

Op dit moment is het dragen van
een mondkapje in de bus niet meer
verplicht !
Heeft u klachten met betrekking
tot verkoudheid/hoesten/grieperig
gevoel dan blijft u thuis.
Afhankelijk van eventuele nieuwe
coronamaatregelen kunnen
wijzigingen doorgevoerd moeten
worden.

WO. 15 JUNI RONDJE LAUWERSMEER
We gaan via een toeristische route,
onderweg een kopje koffie drinken,
richting het noorden. Tijdens het
maken van een rondje rond het
Lauwersmeer maken we een stop om
te gaan lunchen.
Dit doen we in het restaurant
Schierzicht in Lauwersoog. We
hebben hier een keuze uit diverse
lunch gerechten. O.a. broodjes vis,
broodje hamburger, plates voor de kleine en grote trek zowel vis als vlees en diverse snacks. Voor
iedereen wel iets lekkers te kiezen van de menukaart.
• Ophalen vanaf 09.30 uur. Thuis ca 17.00 uur.
• Kosten voor de bus: € 15,00.

DI. 21 JUNI TUINEN MIEN RUYS DEDEMSVAART
Tuinarchitect Mien Ruys
heeft zeventig jaar lang
haar ideeën over
beplantingen en
tuinarchitectuur
gebruikt om een
fascinerende tuin te
maken.
Na haar overlijden is het
werk van Mien Ruys
door anderen
overgenomen.
Deze beroemde tuinen,
prachtig gelegen in Dedemsvaart, onderscheiden zich van andere open tuinen in Nederland om
meerdere redenen. De drie oudste tuinen zijn sinds 2004 rijksmonumenten en in 2014 zijn daar 6
tuinen aan toegevoegd. De tuinen geven een chronologisch overzicht van de tuinarchitectuur van de
20e eeuw. Er zijn diverse proeftuinen waarin nieuwe plantencombinaties worden uitgeprobeerd. In
het theehuis en op het terras is er gelegenheid om koffie/thee te drinken en eventueel te lunchen. U
kunt hier genieten van diverse lokale lekkernijen.
• Ophalen vanaf 10.00 uur. Thuis ca 17.00 uur.
• Kosten bus en entree tuinen: € 22,50.

VR. 24 JUNI ZANDSCULPTUREN OP DE VELUWE IN GARDEREN
Vandaag gaan we naar
’t Veluws
Zandsculpturenfestijn in
Garderen. Het thema
dit jaar is “Onze
Vaderlandse
Geschiedenis”.
De geschiedenislessen
vroeger op school
waren òf saai, òf heel
boeiend; afhankelijk of
de leraar goed kon
vertellen. Tijdens de
tentoonstelling in Garderen hoef je je nooit te vervelen, want je staat letterlijk oog in oog met de
hunebedbouwers, de Bataven en de Romeinen. Beleef de geschiedenis van Nederland tijdens het
Veluws Zandsculpturen Festijn! Zie hoe men woonde en werkte in de Middeleeuwen, hoe men handel
dreef in Hanzesteden en wordt zelf onderdeel van de Beeldenstorm. Naast zandsculpturen is er een
prachtige tuin aangelegd en zijn er vele unieke diorama’s die onze geschiedenis op een verrassende
manier weten uit te beelden. Ook vinden we hier nog een Beeldentuin met daarbij een
houtsculpturententoonstelling en horeca.
• Ophalen vanaf 09.00 uur. Thuis ca 18.00 uur
• Kosten bus en entree zandsculpturen festijn: € 30,00.

DI. 28 JUNI IKEA GRONINGEN
Vanmiddag gaan we naar IKEA om te
shoppen.
In het restaurant kunnen we
koffie/thee drinken met eventueel
iets lekkers er bij.
• Ophalen vanaf 12.30 uur.
Thuis ca 17.30 uur.
• Kosten voor de bus: € 12,50.

DO. 30 JUNI ORCHIDEEËN HOEVE LUTTELGEEST
We bezoeken de geheel overdekte
Orchideeën Hoeve en ervaren verre
werelddelen van heel dichtbij.
We starten ons bezoek aan de
Orchideeën Hoeve met een stop in
het serre-restaurant of we nemen in
het zonnetje plaats op het
buitenterras. Zowel het serrerestaurant als het terras vind je aan
het begin van het park. 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.
Onder een wolk van honderden bloemen even op adem komen, gezellig bijkletsen of helemaal
wegdromen. Na het afhalen van een vers belegd broodje of een snack bij bistro ‘De Sakura’, gelegen
midden in de ‘Zwevende’ Bloementuin, heb je weer volop energie om je tropische reis te vervolgen.
Een bezoekje aan de winkel, waar diverse orchideeën in allerlei kleuren te koop zijn, brengt ons aan
het einde van een bloemrijke dag.
• Ophalen vanaf 09.30 uur. Thuis ca 18.00 uur.
• Kosten bus en entree: € 30,00.

WO. 6 JULI TUINLAND ASSEN
We gaan vanmiddag naar het Tuinland
in Assen. Hier kunnen we wat “zomer”
bloemen voor in huis, terras of balkon
halen. 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: € 10,00.

ZA. 9 JULI SCHILDERSFESTIVAL MONTMATRE IN SELLINGEN
Sellingen verkeert ook
dit jaar weer in Franse
sferen tijdens het
schildersfestival
Montmartre.
U kunt er genieten van
een veelzijdig aanbod
van (amateur) kunst
zoals driedimensionaleen schilderkunst, maar
ook straattheater,
portrettekenaars en
muzikanten. Er zijn
heerlijke hapjes en drankjes verkrijgbaar op de sfeervol ingerichte terrassen. Wilt u rekening houden
met een oneffen terrein voor wat betreft het lopen op de locatie.
• Ophalen vanaf 13.00 uur. Thuis ca 17.30 uur.
• Kosten voor de bus: €12,50.

DI. 12 JULI RONDVAART DE WEERRIBBEN OSSENZIJL

We maken een rondvaart van 1¼ uur door kleine en ondiepe slootjes en vaartjes in Natuur Park De
Weerribben-Wieden met de speciaal gebouwde platbodem rondvaartboot Sylvia. De Sylvia komt op
plaatsen waar soortgelijke of grotere rondvaartboten niet mogen komen of kunnen komen en vaart
dwars door de rietlanden, hooilanden en moerasbossen. Voordat we aan boort gaan kunnen we in
het restaurant De Kluft in Ossenzijl lunchen. Dit is voor eigen rekening. Na de tocht gaan we via een
toeristische route weer richting Borger.
• Ophalen vanaf 10.30 uur. Thuis ca 17.00 uur.
• Kosten bus en rondvaart: € 29.00.

DO. 14 JULI TUIN FLEUR OOSTWOLD
Via een toeristische route
komen we bij Tuin Fleur in
Oostwold. Hier kunnen we
genieten van een, 5000 m2
aan de oever van het
Oldambtmeer gelegen,
prachtige zomer tuin met
bloeiende rozen en alle vaste
planten. We drinken hier
koffie/thee met daarbij wat
lekkers erbij. Hierna
vervolgen we onze route en
maken nog een stop bij het Rosarium in Winschoten. Het Rosarium in Winschoten staat op de tweede
plaats als mooiste rosarium van Nederland. We kunnen hier een half uurtje door heen lopen om
vervolgens rustig weer richting huis te gaan.
• Ophalen vanaf 12.30 uur. Thuis ca 17.00 uur.
• Kosten bus, entree + 2x koffie/thee met iets lekkers: € 18,00.

DI. 19 JULI RONDJE LAUWERSMEER
We gaan via een toeristische
route, onderweg een kopje
koffie drinken, richting het
noorden. Tijdens het maken
van een rondje rond het
Lauwersmeer maken we een
stop om te gaan lunchen.
Dit doen we in het restaurant
Het Booze Wijf in
Lauwersoog. Op de
lunchkaart staan o.a. diverse
broodjes zowel met vis als
vlees, soepen en snacks. Voor iedereen wel iets lekkers te kiezen van de lunchkaart.
• Ophalen vanaf 09.30 uur. Thuis ca 17.00 uur.
• Kosten voor de bus: € 15,00.

Lees dit goed door.
Betaling uitjes:
Vanaf 1 september 2021 is het voor ons niet meer mogelijk om in Borger contant geld af te
storten.
Het bestuur heeft daarom besloten dat de betaling van uitjes aan de chauffeur alleen nog via
pinbetaling kan.
Dit betekent voor u dat u met uw bankpas, in plaats van contant, uw uitje kan betalen aan de
chauffeur.
Ons mobiele pinapparaat is ook geschikt voor “contactloos betalen”.

VR. 22 JULI ’T ZIELHOES EN MUSEUM HELMANTEL
We gaan via een toeristische route
naar het ’t Zielhoes in Noordpolderzijl.
In de voormalige sluiswachters woning
van Noordpolderzijl is sinds jaar en
dag het nostalgisch bruin café
gevestigd. Hier kunnen we lunchen.
(op eigen rekening)
Na de lunch gaan we richting
Westeremden. In Westeremden
bezoeken we het Museum Helmantel.
U ziet in de Weem (Museum Helmantel) de schilderijen van interieurs van kerken en kloosters uit
Groningen en Europa maar ook stillevens met voorwerpen uit de late Middeleeuwen. De
tentoonstelling bestaat verder uit beelden, meubels en voorwerpen uit dezelfde periode.
• Ophalen vanaf 10.30 uur. Thuis ca 18.00 uur.
• Kosten bus en entree museum: € 22,50.

WO. 27 JULI ZANDSCULPTUREN OP DE VELUWE IN GARDEREN
Vandaag gaan naar ’t Veluws Zandsculpturenfestijn in Garderen. Het thema dit jaar is “Onze
Vaderlandse Geschiedenis”.
De geschiedenislessen vroeger op school waren òf saai, òf heel boeiend; afhankelijk of de leraar goed
kon vertellen. Tijdens de tentoonstelling in Garderen hoef je je nooit te vervelen, want je staat
letterlijk oog in oog met de hunebedbouwers, de Bataven en de Romeinen. Beleef de geschiedenis
van Nederland tijdens het Veluws Zandsculpturen Festijn! Zie hoe men woonde en werkte in de
Middeleeuwen, hoe men handel dreef in Hanzesteden en wordt zelf onderdeel van de Beeldenstorm.
Naast zandsculpturen is er een prachtige tuin aangelegd en zijn er vele unieke diorama’s die onze
geschiedenis op een verrassende manier weten uit te beelden. Ook vinden we hier nog een
Beeldentuin met daarbij een houtsculpturententoonstelling en horeca.
• Ophalen vanaf 09.00 uur. Thuis ca 18.00 uur
• Kosten bus en entree zandsculpturen festijn: € 30,00.

VR. 29 JULI RONDRIT DRENTHE EN PANNENKOEK IN GASSELTE
We maken een toeristische rondrit
door ons eigen Drenthe. We drinken
koffie/thee in het Theehuis
Anserdennen. Daarna gaan we,
natuurlijk via binnenwegen, richting
Gasselte waar we in restaurant
’t Maotie een pannenkoek, of als u
wilt iets anders, kunnen eten.
Consumpties en eten bij Anserdennen
en ‘t Maotie zijn voor eigen rekening.
• Ophalen vanaf 12.30 uur. Thuis ca 19.00 uur.
• Kosten voor de bus: € 10,00.

PlusBus Borger Odoorn

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

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.
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.

De PlusBus Borger-Odoorn

Den Heijer Optiek

wordt mede mogelijk gemaakt
door bijdragen van:

@win de hoorspecialist

Vakgarage Dijkstra

Schutrups Schoenen BV

Prins Verkeer

Drouwenerzand

MobiVit

