PROGRAMMA

Augustus-September
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij het programma van de PlusBus Borger-Odoorn voor augustus en september 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 25 juli 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

WO. 10 AUGUSTUS LUNCH IN RUINEN EN BEZOEK
MUSEUMBOERDERIJ PASMANS HUUS
We starten vandaag met een
lunch, voor eigen rekening, in
één van de vele restaurants in
Ruinen.
Daarna bezoeken we
“Museumboerderij Pasmans
Huus”. De inrichting van de
Museumboerderij geeft een
goed beeld van het leven op
een boerderij rond 1900.
Verder is in het museum te
bezichtigen: collectie oorijzermutsen, een groot aantal gebruiksvoorwerpen, oude
landbouwwerktuigen, boerenwagens. Op de expositiezolder worden wisselende tentoonstellingen
gehouden. U wordt door vrijwilligers rondgeleid.
• Ophalen vanaf 11.00 uur. Thuis ca 17.00 uur.
• Kosten voor de bus: € 15,00.
• Kosten entree museum: € 3,00.
• Totaal te betalen aan de chauffeur: € 18,00.

VR. 12 AUGUSTUS 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 broodjes vis, broodje
hamburger, plates en diverse snacks. Als lunch gerecht serveren ze ook het zogenaamde “PlusBus
menu” (€ 12,50) wat bestaat uit visje, lekkerbekje, kibbeling, kroket o.i.d. met patat, drankje en ijsje
toe. Voor iedereen wel iets lekkers te kiezen van de menukaart.
• Ophalen vanaf 09.00 uur. Thuis ca 17.00 uur.
• Kosten voor de bus: € 17,50.

Ook wij ontkomen er niet aan om een financiële
aanpassing te doen in onze ritprijzen.

DI. 16 AUGUSTUS TUINCENTRUM OOSTERIK IN DENEKAMP
Als een van de grootste
tuincentra van Nederland biedt
Tuincentrum Oosterik u een
verrassend veelzijdig
assortiment op gebied van tuin
en wonen. Zij gaan mee met de
seizoenen en zorgen voor een
sfeervolle entourage.
Gedurende de dag zullen we
ergens koffiedrinken en
lunchen. Dit is voor eigen
rekening.
• Ophalen vanaf 09.30 uur. Thuis ca 18.00 uur.
• Kosten voor de bus: € 17,50.

VR. 19 AUGUSTUS 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.

DI. 23 AUGUSTUS REIS RICHTING NOORDKUST VAN DUITSLAND
Vandaag maken we een leuke
tocht richting de Noordkust van
Duitsland. Via allerlei binnenweggetjes rijden we naar
Greetsiel. Dit plaatsje is vooral
bekend door zijn prachtige
haven en de tweelingmolen. Er
zijn talrijke restaurantjes, cafés
en winkels.
• Ophalen vanaf 09.00 uur.
Thuis ca 18.00 uur
• Kosten voor de bus: € 25,00.

ZA. 27 AUGUSTUS KUNST IN OOTMARSUM
Het artistieke buitengebeuren in
augustus met meer dan 225
kunstenaars uit binnen- en buitenland
in het historische en beschermde
stadscentrum van Ootmarsum is een
boeiend jaarlijks evenement dat u niet
mag missen. Het artistieke
buitengebeuren wordt alweer voor de
38e keer gehouden en heeft dit jaar
als thema “Kunst van het
Noorderlicht”.
• Ophalen vanaf 10.00 uur. Thuis ca 18.00 uur.
• Kosten voor de bus: € 17,50.

DI. 30 AUGUSTUS DIERENTUIN NORDHORN DUITSLAND
Vandaag bezoeken we de Dierentuin
in Nordhorn. Deze dierentuin is, met
meer dan 2000 dieren in 100
verschillende soorten, een bezoek
zeker waard. Bij een wandeling door
de dierentuin is zo veel te zien! In het
park zijn diverse horeca
gelegenheden aanwezig.
• Ophalen vanaf 09.30 uur. Thuis ca 18.00 uur.
• Kosten voor de bus: € 22,50.
• Kosten entree dierentuin: € 11,50.
• Totaal te betalen aan de chauffeur: € 34,00.

DO. 1 SEPTEMBER WINKELEN IN SNEEK
Via een toeristische route gaan we
naar Sneek. Sneek is met zijn vele
leuke en gezellige winkels een stad
om aangenaam en veilig te winkelen.
Onderweg zullen we koffie drinken en
ergens de lunch gebruiken. Dit voor
eigen rekening.
• Ophalen vanaf 9.30 uur.
Thuis ca 18.00 uur.
• Kosten voor de bus: € 20,00.

WO. 7 SEPTEMBER ONDERDUIK MUSEUM NIEUWLANDE EN
LUNCHEN IN AALDEN
Nieuwlande 1940 – 1945, het
dorp dat zweeg heeft veel te
vertellen.
Het onderduikersmuseum de
Duikelaar vertelt de vele
verhalen van onderduikers en
hun gastgezinnen. We worden
ontvangen met een kopje
koffie/thee en cake/koek.
Hierna volgt een presentatie
door de gids en daarna kunnen
we op eigen gelegenheid het museum bezoeken.
Na het museum bezoek gaan we richting Aalden waar we gaan lunchen in het “Grandcafe Libo”, dit
voor eigen rekening.
• Ophalen vanaf 09.00 uur. Thuis ca 17.00 uur.
• Kosten voor de bus: € 17,50.
• Kosten arrangement museum: € 10,50.
• Totaal te betalen aan de chauffeur: € 28,00.

ZA. 10 SEPTEMBER LANDELIJKE FAIR ZUIDBARGE
Vanmiddag gaan we naar de
landelijke fair die wordt
gehouden in Zuidbarge. Er zijn
rond de 50 standhouders met
diverse koopwaar zoals,
brocante, woon- en
tuindecoraties, sieraden,
bloemen en planten. Het is ook
mogelijk om een hapje en een
drankje te nuttigen op het
terrein.
• Ophalen vanaf 13.00 uur. Thuis ca 17.00 uur.
• Kosten voor de bus: € 10.00.

DI. 13 SEPTEMBER WINKELEN BIJ IKEA
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. 15 SEPTEMBER 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
broodjes vis, broodje hamburger,
plates en diverse snacks. Als lunch gerecht serveren ze ook het zogenaamde “PlusBus menu” (€ 12,50)
wat bestaat uit visje, lekkerbekje, kibbeling, kroket o.i.d. met patat, drankje en ijsje toe. Voor
iedereen wel iets lekkers te kiezen van de menukaart.
• Ophalen vanaf 09.00 uur. Thuis ca 17.00 uur.
• Kosten voor de bus: € 17,50.

WO. 21 SEPTEMBER OPENLUCHTMUSEUM HET HOOGELAND
Het openluchtmuseum geeft een
beeld van wonen en werken in een
plattelandsdorp rond 1900. Met 20
ingerichte gebouwen midden in
Warffum, is het openluchtmuseum
een dorp in een dorp. Van schilders
werkplaats tot de woning van de
koster en van het dorpscafé tot de
school: in hun samenhang bieden de
gebouwen een authentiek beeld van
een vervlogen verleden.
Het museumterrein (klinkerpaden) is redelijk tot goed toegankelijk voor mindervaliden. Door de
historische, authentieke aard van het museum zijn enkele gebouwen beperkt of niet toegankelijk voor
rollators of rolstoelen.
• Ophalen vanaf 09.30 uur. Thuis ca 18.00 uur.
• Kosten voor de bus:€ 20,00.
• Kosten entree museum: € 8,00.
• Totaal te betalen aan de chauffeur: € 28,00.
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”.

ZA. 24 SEPTEMBER LANDGOED FAIR IN DIEVER
Vanmiddag bezoeken we een
prachtige fair met lifestyle,
delicatessen en producten uit de
natuur, én volop kunst en cultuur.
Afgewisseld met vrolijke aanbieders
van heerlijke gerechtjes en
verfrissende dranken. Dit alles op dé
cultuurbrink van Drenthe in de tuinen
van Villa BlauwHemel in Diever.
• Ophalen vanaf 13.00 uur.
Thuis ca 17.00 uur
• Kosten voor de bus: € 12,50.

DI. 27 SEPTEMBER MUSEUM COLLECTIE BRANDS
Op veler verzoek brengen we
vanmiddag een bezoek aan Museum
Collectie Brands.
Vroeger was alles beter. Wie verlangt
er wel eens niet naar die goede oude
tijd? Stiekem dagdromend, zwelgend
in nostalgie. Soms hebben we nog de
foto’s, maar vaak moeten we het
enkel met de herinneringen doen.
Herinneringen die met de jaren
vervagen of diep zitten weggestopt in
ons brein. En toch duiken ze soms ineens op, die verloren gewaande herinneringen. Grote kans dat je
precies dat ervaart als je Museum Collectie Brands bezoekt. Bij ons zie je de meest uiteenlopende
voorwerpen. Van gereedschappen tot kinderspeelgoed en van koffieblikken tot serviezen. Vergaap je
aan al het bijzonders dat Jans Brands heeft verzameld en laat de herinneringen maar stromen. Deel
verhalen met elkaar en laat je verrassen door de anekdotes van onze gidsen. We worden ontvangen
met koffie of thee met een plak koek. Hierna volgt een rondleiding met gids door “De wereld van
Jans”.
• Ophalen vanaf 12.30 uur. Thuis ca 17.30 uur.
• Kosten voor de bus: € 15,00.
• Kosten arrangement museum: € 10,00.
• Totaal te betalen aan de chauffeur: € 25,00.

Wij willen u erop attenderen dat de PlusBus (inclusief
chauffeur) ook te huren is voor verenigingen/organisaties en
particulieren. De huurder moet zich wel binnen onze
doelgroep bevinden. De bus is geschikt voor vervoer van 8
passagiers.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de
PlusBus, telefoon: 06 – 31938756 of een mail sturen
naar: plusbusbo@hotmail.com.

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

