Borger, 10 december 2016
Geachte heer, mevrouw,
Bijgaand voor u het programma van de PlusBus Borger-Odoorn.
Het is het programma voor de maanden januari en februari 2017.
Hopelijk treft u in dit programma één of meerdere uitjes aan waaraan u graag wilt deelnemen.
Kijkt u ook eens op onze website waar het programma ook is opgenomen.
De naam van onze website waaronder u ons kunt vinden is: www.plusbusbo.nl.
Ook nu zult u Jan-Roelof of een van onze andere medewerkers weer aan de telefoon krijgen als u
vragen heeft of als u zich wilt aanmelden voor een uitstapje. 06-31938756.
Vanzelfsprekend haalt ons vaste team van chauffeurs u ook nu weer van huis om u met veel plezier
naar uw uitstapje te rijden. Daarna wordt u natuurlijk ook weer thuis gebracht.
Misschien is er in uw omgeving iemand (familie, vrienden, buurtgenoten) die u kennis wilt laten maken
met onze uitjes. Geeft u zich samen met een nieuwe klant op voor een uitje dan zijn de “kosten voor
de bus” op deze dag voor u gratis.
Bij aanmelding dit wel even doorgeven zodat wij de chauffeur van die dag kunnen inlichten.
U kunt zich opgeven voor de uitstapjes door met ons te
bellen. Dit kan vanaf maandag 19 december.
Wij zijn te bereiken op ma t/m vr tussen 9.00 en 12.00 uur op
telefoonnummer 06-31938756.
Op de vorige “eerste beldagen” is het vanaf 09.00 vaak zo
druk dat we niet altijd direct bereikbaar zijn. Probeert u het
later op de morgen, of de dag erna, dan nog eens.
Afmelden voor een uitstapje kan tot 3 dagen van te voren
(acute situaties uitgezonderd).
Bij annuleringen korter dan 3 dagen vooraf kan dit financiële
consequenties voor u hebben.
Met vriendelijke groet,
namens het coördinatieteam
van de PlusBus Borger-Odoorn
Kini

Tijdens en na de feestdagen zijn
we beperkt bereikbaar voor
opgave van deelname aan uitjes.
Deze periode is van 24-12-2016
tot 7-1-2017.
Het kan zijn dat u ons niet direct
aan de telefoon krijgt maar zover
mogelijk bellen wij u dan terug.
Het bestuur, de chauffeurs en
het coördinatieteam van de
PlusBus wensen u fijne
feestdagen toe.
Wij hopen dat u ook in 2017 weer
met veel plezier gebruik gaat
maken van onze “Uitjes Bus”.

Di. 3 januari Bezoek RABO bank en markt Borger
U heeft de mogelijkheid om naast de RABO bank ook de dinsdagmarkt in Borger te
bezoeken. Gratis voor klanten van de RABO bank.
Vertrek: 10.00 uur

Do. 12 januari Tentoonstelling 200 Greatest Paintings in Veendam
Het Doe Museum is blij
dat de geweldige
tentoonstelling 200
Greatest Paintings in
Veendam kan worden
getoond.
Van de 200 beroemdste
schilderijen van de
wereld zijn prints op
ware grootte gemaakt.
Zo zijn onder andere te zien werken van Da Vinci waaronder de Mona Lisa, Jeroen Bosch,
Frans Hals, Rubens en natuurlijk van Rembrandt met De Nachtwacht.
De stier van Potter en Het meisje met de parel van Vermeer ontbreken natuurlijk niet.
Verder is Van Gogh met vijf schilderijen vertegenwoordigd en ziet u werken van onder andere
Monet, Renoir, en Matisse.
De originele werken hangen in tachtig musea verspreid over de hele wereld.
Omdat elk werk is afgebeeld op ware grootte beleef je de sensatie van het echte schilderij.
Vertrek : 12.00 uur
Kosten : € 8,00 voor de bus.
Entree : € 9,00

Wo. 18 januari Museum Joure , Centrum van cultuur
Binnen het museum Joure bevinden zich vele gebouwen die onder andere huisvesting bieden
aan: Geboortehuis DE, Koperslagerij, Klokkenmakerij, Zilversmederij, Geelgieterij/drukkerij,
Friese klokken, Koffie/theehuis, Expositie hedendaagse kunst en Museumwinkel.
Op dit moment vindt er de
expositie “ Nieuw! 200
jaar innovatie en
vakmanschap” plaats.
In Nieuw! dwaal je van
het begin van de 19e
eeuw naar de 21e eeuw.
Van de tijd dat de
bedrijvigheid in Joure nog
bestond uit kleine
werkplaatsen aan huis
naar de high tech fabrieken van nu.
Vertrek : 10.00 uur
Kosten : € 12,50 voor de bus
Entree : € 6,50

Vr . 20 januari Avond met muziek en barbecue in Winschoten
In Zalencentrum Lamain
te Winschoten vindt een
optreden plaats van Het
Abel Tasman Koor uit
Sebaldeburen. Het koor
komt met 45 zangers en
zangeressen, allemaal in
17e eeuwse kledij en
zingen Nederlandse- ,
Duitse- en Grunningse
liedjes.
Tijdens het optreden kunt
u genieten van een heerlijke barbecue met salade, stokbrood, sausjes enz. inclusief een
drankje.
De eigenaar staat bij de bakplaat in de zaal en u kiest wat u graag zou willen hebben.
Aanvang 18.00 uur.
Vertrek: 16.30 uur
Kosten : € 8,00 voor de bus
Barbecue + drankje : € 9,90

Do. 26 januari Winkelen in Meppel
De winkeliers van Meppel heten u van harte welkom.
Meppel behoort tot de Nederlandse steden met het meest gevarieerde winkelaanbod,
restaurantjes, lunchrooms en cafés.
Meppel eindigde landelijk op een verdienstelijke veertiende plaats.
Vertrek: 10.00 uur
Kosten: € 10,00 voor de bus

Vr. 27 januari Eems- Oldambtroute + Vis eten in Termunten
We gaan met de bus een gedeelte van de Eems-Oldambtroute rijden. Onderweg komen we
diverse bezienswaardigheden tegen. Uiteraard ligt ook op onze route het dorpje Termunten.
Hier zullen we in
visrestaurant Landman de
lunch gebruiken.
Zij hebben een speciale
“PlusBus lunch” voor ons.
De lunch bestaat uit een
gebakken vis of kibbeling,
frietjes, salade en 1
consumptie.
Vertrek : 10.00 uur
Kosten : € 10,00 voor de bus.
Lunch : € 5,75

Do. 2 februari Eems- Oldambtroute + Vis eten in Termunten
Speciaal voor u die op de vrijdagen andere verplichtingen hebben gaan we nu op donderdag
een gedeelte van de Eems-Oldambtroute rijden. Uiteraard zullen we nu ook via diverse kleine
plaatsjes naar het dorpje Termunten toeren.
Hier zullen we in visrestaurant Landman de lunch gebruiken.
Zij hebben een speciale “PlusBus lunch” voor ons.
De lunch bestaat uit een gebakken vis of kibbeling, frietjes, salade en 1 consumptie.
Vertrek : 10.00 uur
Kosten : € 10,00 voor de bus.
Lunch : € 5,75

Vr. 3 februari Reinhart Orchideeën Haren
We brengen een bezoek aan
Reinhart Orchideeën in Haren.
We beginnen met een lezing over
het kweken van orchideeën.
Hierbij komt ook het kweken van
orchideeën in de huiskamer aan de
orde.
Na een kopje koffie/thee volgt een
rondleiding door de orchideeëntuin.
Vertrek : 13.00 uur
Kosten : € 8,00 voor de bus.
Entree: € 5,00 incl kopje koffie/thee

Di. 7 februari Bezoek RABO bank en markt Borger
U heeft de mogelijkheid om naast de RABO bank ook de dinsdagmarkt in Borger te
bezoeken. Gratis voor klanten van de RABO bank.
Vertrek : 10.00 uur

Di. 7 februari Bezoek Theater Geert Teis Stadskanaal
De Dutch Swing College Band, opgericht in 1945 ! komen naar Geert Teis.
Zij, Nederlands toonaangevende en bekendste jazzorkest, staat nog altijd borg voor heerlijke
concerten van traditionele jazzmuziek
op wereldniveau. En daar zult u deze
middag volop van kunnen genieten.
Het programma bestaat uit een selectie
van eigen composities en muzikale
hoogtepunten uit de ongelooflijk rijke
historie van de Dutch Swing College
Band.
Aanvang voorstelling 14.00 uur
Kosten: € 7,00 voor de bus
Entree: € 23,75

Wo. 8 februari Winkelen in Papenburg
In Papenburg bezoeken we een groot winkelcentrum met in de buurt nog diverse andere
filialen. Genoeg mogelijkheden voor een ieder om inkopen te doen of gezellig wat rond te
wandelen. In het centrum bevindt zich een chinees restaurant waar we tussen 12.00 en 15.00
kunnen genieten van een chinees buffet met fruit of ijs toe.
We kunnen nog even een rondje door de haven maken, misschien zijn er nog grote schepen
in aanbouw.
Vertrek : 10.00 uur
Kosten : € 10,00 voor de bus.
Chinees buffet: € 6,90

Do. 16 februari Museum de Verzamelaar Zuidhorn en het Joodse
Schooltje Leek
U vindt in een gezellig en
gemoedelijk
plattelandsmuseum een
prachtig gevarieerde
collectie, veelal van voor
de oorlog, met voor “elck
wat wils”. Maar het
verhaal achter een
voorwerp is vaak nog
veel interessanter en dat
maakt dit museum
speciaal. U wordt
ontvangen met koffie en koek waarna er een rondleiding plaats vindt.
Vanuit dit museum gaan we richting Leek. Hier kunnen we lunchen in “Eetcafe de Buren”.
Na de lunch brengen we een bezoek aan het “Joodse schooltje”.
In dit schoolgebouwtje kregen de Joodse kinderen van Leek, voor de oorlog, les in de Joodse
Religie. In 1995 werd het schooltje gerestaureerd en geopend als museum en monument ter
nagedachtenis aan de Joodse Gemeenschap van Leek. Ook hier vindt een rondleiding plaats.
Vertrek : 10.00 uur
Kosten : € 10,00 voor de bus.
Entree: € 2,00 de Verzamelaar
Entree: € 2,00 Joodse Schooltje

Vr. 17 februari Avond met muziek en buffet in Rhede
De “Olle Rheen”, in Rhede Duitsland, treedt het Shanty en Amusemenskoor ’t Kompas
voor u op. Naast veel bekende liedjes zorgen ze voor een feestelijke sfeer.
U kunt tijdens het optreden genieten van
een heerlijk schnitzelbuffet.
Aanvang 18.00 uur.
Vertrek: 16.30 uur
Kosten : € 10,00 voor de bus
Schnitzelbuffet: € 9,90

Wo. 22 februari Museum van Papierknipkunst Westerbork
Het museum van
Papierknipkunst presenteert
originele nationale en
internationale
papierknipkunst in vele
onderwerpen. De snij- en
knipkunst komt
oorspronkelijk uit China.
Tijdens de openstelling zijn
er doorlopend
knipdemonstraties.
En natuurlijk ook zelf knippen !!
In overleg met de chauffeur kunnen we op de terugweg nog ergens een hapje of pannenkoek
eten.
Vertrek: 13.30 uur
Kosten: € 8,00 voor de bus
Entree: € 3,00

Vr. 24 februari Hand Hobby Creadagen Assen
In de TT Hall Assen wordt al
weer de zevende editie van
de Hand Hobby Creadagen
georganiseerd. De
beursvloer wordt dan gevuld
met stands en kramen
waarin een breed
assortiment aan
knutselspullen verkocht
wordt. Zo vindt u er alles op
het gebied van Quilt,
decopatch, scrapbook, kaarten en sieraden maken, origami, cupcakes en taarten bakken,
bloemschikken, borduren, breien, haken en nog véél meer !.
Vertrek : 10.00 uur
Kosten : € 8,00 voor de bus.
Entree: € 8,00

Zo. 26 februari Supervlooi Leeuwarden
De grootste overdekte vlooienmarkt van Noord Nederland wordt georganiseerd in het WTC
Expo te Leeuwarden. Supervlooi is dé plek om even heerlijk te snuffelen en net datgene te
vinden waar u misschien al tijden naar op zoek bent. Allerhande tweedehands producten
worden aangeboden, soms al jaren oud maar ook producten die zo goed als nieuw zijn.
Vertrek : 10.00 uur
Kosten : € 12,50 voor de bus.
Entree: 65+ € 2,00

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.
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