
Nieuwsbrief april / mei / juni 2022

Secretariaat: Jan Meijer
Patrijsstraat 19

7731 ZL Ommen
Mob.: 06 - 170 759 52

E-mail: secretaris@bbvechtdal.nl
Website: www.bbvechtdal.nl

Dankzij sponsorbijdragen van de 
Rabobank, het Maagdenhuis /
Brentano en het Oranjefonds rijden wij 
in onze mooie bus met lage ritprijzen!

Lieve mensen, 

Het is zover: eindelijk weer een Nieuwsbrief in de vorm van een boekje met de ritten voor maar liefst 3 
maanden: april, mei en juni.

En ja, we gaan weer voor u èn met u rijden en fijne tochtjes maken. Ook wij, de chauffeurs en het bestuur 
zien daar naar uit! We beginnen met een klein aantal ritten in april. Ook de chauffeurs hebben 2 jaar niet 
kunnen rijden en we moeten er allemaal weer een beetje ‘inkomen’. En ja, er gaan toch een paar dingen 
veranderen. Dat is nodig vanwege onze financiële positie: 2 jaar stil staan heeft voor onze bus gevolgen. De 
bus moet grondig schoon gemaakt worden en we krijgen nieuwe banden. We willen de ritprijs zo vriendelijk 
mogelijk aan u allen blijven aanbieden. Voorlopig gaan we daarom rijden met tenminste 6 betalende 
deelnemers. Op een aantal verre ritten rijden we alleen met een volle bus. En we moeten kosten besparen: 
wie van u de Nieuwsbrief digitaal (per mail) ontvangt, krijgt geen Nieuwsbrief meer in ‘hard copy’.

Maar vergeet u nu maar dat wij financiële problemen hebben, want die lossen wij met hulp van de Gemeente 
Ommen, die ons een extra coronasubsidie heeft doen toekomen, onze sponsors én onze adverteerders wel 
op! We gaan weer rijden en mooie tochten maken: dat is voor nu het belangrijkste!

Zoals het er tijdens het schrijven van dit voorwoord uitziet kunnen we vanaf 4 april weer zonder beperkingen 
(bijv. mondkapje) rijden. De dienstdoende chauffeur zal u op de hoogte stellen van de actuele voorschriften 
die wij moeten volgen.

Tot slot: uit de winnende oplossingen van de mooie Kerstpuzzel hebben wij een winnares getrokken, en dat 
is : mevrouw I. Tameeris uit Ommen! Hartelijk gefeliciteerd en u ontvangt een leuk prijsje van ons: één gratis 
rit met het Busje!

Vanaf 15 maart zit Margriet er weer klaar voor om uw telefoontjes en verzoeken te behandelen. Graag: per 
mail óf per telefoon op de dinsdagochtend. 

Tot gauw, in de bus, mede namens de andere bestuursleden.

Hans Keizer, Voorzitter



APRIL
ma 4 april Hoedt Uelsen
Eigenlijk behoeft deze bestemming geen nadere toelichting omdat we hier al zo vaak geweest zijn. 
Maar we doen het toch voor onze nieuwe deelnemers. Hoedt is een mooi en groot kledingmagazijn in 
Duitsland. De familie Hoedt heeft de afgelopen maanden hun winkel verbouwd. Er is heel veel keuze en 
de prijzen zijn laag. We rijden er bijna elke maand naar toe en iedere keer met een volle bus. Dat zegt 
wel genoeg. Midden in de winkel kunnen we koffie drinken en we krijgen er gebak bij dat door mevrouw 
Hoedt zelf gebakken is. En dat is allemaal gratis en daar houden we Hollanders wel van.

di 5 april Kaasboerderij Heileuver Dalmsholte
Kaas, wie houdt hier nu niet van? Waar heerlijke dingen gemaakt worden, is het natuurlijk ook fijn als je 
ze kan proeven. We zullen om 14:30 aanwezig zijn.  We krijgen een rondleiding onder leiding van een 
kaasmaker via de kaasmakerij, de pekelruimte, de coating- rijpingsruimte en het pakhuis. Aansluitend 
volgt een kaasproeverij. Maar er is ook een winkel en daar verkopen ze niet alleen kaas. Nee er is ook 
vlees, meel, jam, boter, honing en chocolade, bier en eieren. Het is eigenlijk een mini supermarkt met 
alleen lokale producten. De ritprijs is inclusief toegang, rondleiding en proeverij.

di 6 april Hondsrugroute
De Hondsrug vormt en scheiding tussen het Drentse zandplateau en de Drents-Groningse venen. De 
hoge ligging maakte het gebied duizenden jaren geleden tot een veilige woonplaats voor prehistorische 
volken. Het is niet toevallig dat juist dit deel van Drenthe het land van de hunebedden is. Een rit door het 
esdorpen-landschap waarbij de boerderijen om de brink liggen, een onbebouwde ruimte vaak begroeid 
met machtige eikenbomen. De dorpen bevinden zich vaak op hoge, droge zandgronden. We starten in 
Schoonoord en rijden via Rolde en Gieten naar Gasselte. Van hier voert de rit naar Borger en Exloo en 
eindigt in Emmen. En onderweg gaan we lekker lunchen.

do 7 april Stamppoteten bij De Barones, Dalfsen
Wat is er dan lekkerder dan te genieten van een heerlijk stamppotbuffet bij De Barones in Dalfsen? Het 
buffet zal bestaan uit twee soorten stamppot, hutspot en andijvie met daarbij gehaktballetjes en worst. Dit 
alles gegarneerd met bijbehorende garnituren. We hebben een mooi prijsje kunnen afspreken. Aanvang 
diner 17:30. Ritprijs is inclusief stamppotbuffet exclusief drankjes.

vr 8 april Beek en Brinkroute
De Beek en Brinkroute is een rondrit door zeer gevarieerde landschappen. We rijden door beekdalen en 
langs typisch oud-Drentse brinkdorpen zoals Ruinen, Dwingeloo en Diever. Boerderijen zijn dicht langs 
de brink gebouwd. Maar we rijden ook door de domeinen van de herder: de uitgestrekte heidevelden. 
Kortom een rit die de moeite waard is. We starten in Fort en rijden via Zuidwolde, Ruinen en Dwingeloo 
naar Frederiksoord. Vanaf hier gaat het via Havelte en Meppel terug naar De Wijk. Onderweg vinden we 
vast wel een mooi plekje voor de lunch.

wo 13 april Kop van Overijsselroute
Dit is een unieke gelegenheid om ons mooie Overijssel met al zijn water te kunnen bewonderen. 
Van Hasselt rijden we via Zwartsluis en Blokzijl naar Muggenbeet. Vanaf hier rijden we via Ossenzijl, 
Oldemarkt en Steenwijkerwold terug naar Meppel en rijden vanaf hier naar huis. Onderweg gaan we 
ergens lunchen.

wo 20 april Bollenroute Noord Oost Polder
We gaan van de fraaie bollenvelden in de Noord Oost Polder genieten.  We volgen de uitgezette  route 
van de organisatie , zodat we een goede indruk krijgen van de verscheidenheid van de tulpen. Onderweg 
natuurlijk weer lekker lunchen. Onderweg is er zeker een gelegenheid om een mooi bosje tulpen te kopen 
of eventueel  zelf te plukken. We rijden met een volle bus.

do 21 april Hoedt Uelsen
Zie omschrijving 4 april.

De Uit Bus Vechtdal rijdt voor alle jongeren van 55+ en daarboven.
Gaat u ook gezellig een (mid)dagje mee?



Kijk voor de mogelijkheden
en openingstijden op:

Trakteer een ander
of gewoon u zelf...



vr 22 april High Tea, Koperen Hoogte
We gaan op hoogte genieten van een High Tea in de Koperen Hoogte. In het draaiende Panorama-
restaurant kunt u gaan genieten van zoete en hartige heerlijkheden met natuurlijk keuze uit vele soorten 
thee. Vanaf grote hoogte heeft u een prachtig uitzicht op de omgeving, die langzaam onder u doordraait. 
Echt fenomenaal om dit een keertje mee te maken. De High Tea start om 14:30 en we schatten in dat u 
vanavond niet meer hoeft te koken want het buikje zit vol! Ritprijs is inclusief High Tea.

vr 29 april Pionier, 2 kulturenroute
Een rit door Zuidoost-Drenthe en een gebied met vroegmiddeleeuwse Duitse stadjes. Zuidoost-Drenthe 
was de grootste turfleverancier van Nederland. Vele hoofd- en zijkanalen werden gegraven om de turf 
af te kunnen voeren en dat is dan ook tijdens deze rit goed te zien. De dorpen liggen in een lang lint 
langs inmiddels vele gedempte kanalen. Typisch veenkoloniale dorpen die we passeren zijn Emmer-
Compascuum en Klazienaveen. De rit start in Emmen en gaat vervolgens naar Emmer Compascuum, 
Haren (D), Meppen (D) en Zwartemeer terug naar Emmen. En natuurlijk zoekt de chauffeur een mooi 
plaatsje voor u om onderweg een hapje te eten.

MEI
ma 2 mei Viseten op Urk
Waar kan je nu beter vis eten dan op Urk. U leest het goed: op Urk en niet in Urk. Urk was vroeger 
immers een visserseiland. We rijden via Zwolle, Zalk en Ketelhaven naar Urk. We gaan vis eten in het 
gezellige visrestaurant Baarssen. Hier wordt uitstekende vis geserveerd door uiterst vriendelijk personeel. 
U kunt hier ook nog een visje kopen voor thuis. Na de lunch rijden we via een toeristische route weer 
naar huis.

di 10 mei Sagenlandroute
Een route door het mooie Twenteland. Bossen, weiden en akkers, doorsneden door riviertjes en beken, 
wisselen elkaar voortdurend af. We rijden door een heuvellandschap dat gevormd is in de voorlaatste 
ijstijd (180.000- 130.000 jaar geleden). We starten in Tubbergen en rijden via Vasse en Tilligte naar 
Denekamp. Vandaar gaat het via Oldenzaal en Hengelo naar Borne om via Weerselo weer in Tubbergen 
te eindigen. Ook tijdens deze rit zoeken we een mooie plek om te lunchen.

wo 11 mei Rondrit Noord Veluwe en lunchen in Boshuis Drie
De rit voert naar Elburg en gaat vervolgens via Staverden en Speuld naar Drie. Hier gaan we lunchen. 
Hierna rijden we naar Garderen, Uddel, Hoogsoeren en Ughelen naar Beekbergen en brengen u 
vervolgens naar huis. Het wordt een prachtige rit door dit fraaie natuurpark. De ritprijs is exclusief lunch.

vr 13 mei High Tea, Koperen Hoogte
Zie omschrijving 22 april

ma 16 mei Koesafari Erve Vechtdal
Ik zie u denken. Koesafari, wat is dat nou weer? Heel simpel: we gaan op safari in een boerenwagen  
brandrode runderen bekijken. We starten op de gloednieuwe locatie van Erve Vechtdal in Varsen, waar 
u koffie en iets lekkers uit de streek krijgt. Dan gaan we in de wagen waar Simone ons wel bij elke koe 
een prachtig verhaal kan vertellen. Tijdens de safari van 2 uur krijgen we nog een keer koffie of thee. 
We sluiten af in Erve Vechtdal met een uitgebreide lunch met alleen maar Vechtdalproducten. Simone 
garandeerde ons dat het instappen op de wagen voor niemand een belemmering hoeft te zijn! De ritprijs 
is inclusief safari en lunch. Deelname minimaal 8 personen.

di 17 mei Sagenlandroute
Zie omschrijving 10 mei

wo 18 mei Aspergeseten bij De Barones, Dalfsen
Het is aspergetijd. De kok van De Barones gaat ze voor ons bereiden. De asperges worden geserveerd 
met beenham of zalm. Smullen maar. Aanvang diner 17:30. Ritprijs is inclusief diner exclusief drankjes. 

 

exclusief drankjes. 

OONNZZEE  CCHHAAUUFFFFEEUURRSS  RRIIJJDDEENN  GGRRAAAAGG  VVOOOORR  UU  
Ronnes Soenveld 
Berry Wieland 
Ed Ellermeijer 

Roel Smelt 
Jan Meijer 

Bert Vosjan 
Henk Tempert 
Hans Keizer 

Renger van Lindenberg 
Stoffer van der Laan 

di 2 juni Hondsrugroute 
Zie omschrijving 6 april 

wo 8 juni Museum Schokland, NoordOostPolder 
Museum Schokland ligt op de Middelbuurt, één van de middeleeuwse terpen op het voormalig eiland. 
Geologische, archeologische en historische voorwerpen geven een beeld van de ontstaansgeschiedenis 
van het Noordoostpoldergebied, het leven van de Schokkerbevolking en de uiteindelijke drooglegging van 
de polder. Op een aantal plaatsen liggen de restanten van de vroegere bewoning nog aan het oppervlak. 
De houten zeewering en het karakteristieke kerkje zijn nog altijd een baken in het nieuwe land. Vooraf gaan 
we in het restaurant rond 12:30 de lunch gebruiken. De ritprijs is inclusief een rondleiding, maar 
exclusief toegang. Entree € 8,00. Met museumjaarkaart gratis. 

vr 10 juni Voorjaarsconcert Ommer Mannenkoor 
Het Ommer Mannenkoor heeft meer dan twee jaar niet kunnen optreden en men staat te trappelen om voor 
u een gezellig en fruitig voorjaarsconcert te kunnen uitvoeren.  
Dit concert vindt plaats in het openluchttheater Avereest in Balkbrug met medewerking van Jan Veneman 
(trompet) en Obed Redder (slagwerk) o.l.v. Gezinus Veldman. Bij slecht weer vindt e.e.a. plaats in de 
Reestkerk in Balkbrug. De ritprijs is incl. toegang. 

ma 13 juni Marker Wadden 
De Marker Wadden is een prachtig natuurgebied, dat steeds verder ontwikkeld wordt. In de afgelopen jaren 
zijn de voorzieningen, waaronder het restaurant om te lunchen, verder uitgebreid, zodat er voor een ieder 
van alles te beleven is, afhankelijk van uw mobiliteit. We moeten wel vroeg op, maar het is zomer en voor 
de ware natuurliefhebber geen probleem. De boot vertrekt om 10.00 uur vanaf Lelystad en na een uur 
varen zijn we dan op de Markerwadden, waar we om 14.30 weer vertrekken. Genoeg tijd om het ‘eiland’ te 
verkennen en te lunchen. De ritprijs is incl. overtocht en toegang tot het eiland (leden natuur-
monumenten betalen € 5,—minder). We rijden met een volle bus. 

di 14 juni SomerWende, Rheeze 
Een middagrit. We gaan naar een theeplantage, en wel in Rheeze. Daar krijgen wij, nadat we eerst met een 
film uitleg over de thee van theeplant naar kopje thee gekregen hebben, een rondleiding over de plantage 
en de droogkamer. Ze hebben wel 6 mooie smaken thee ontwikkeld. Dit alles wordt natuurlijk afgesloten 
met twee kopjes thee van het seizoen met 2 kleine hapjes. Ritprijs is incl. rondleiding en proeverij. 

vr 17 juni Rondvaart Hardenberg/Loozen 
Rondvaarten zijn een populair reisdoel. Nieuw in ons programma: rondvaart over de Vecht vanaf Loozen.  
Het wordt een middagrit met een vaartocht vanaf Loozensche Linie naar en door de stad Hardenberg. Een 
tocht van 1,5 uur in een overdekte, makkelijk toegankelijke Loozensche platbodem. Na afloop nog een leuk 
kort rondritje? Gaan we bij mooi weer ergens een ijsje eten? We rijden met een volle bus. Ritprijs is 
inclusief rondvaart. 

wo 22 juni Rondvaart Appingendam 
Wegens succes geprolongeerd! We varen met een karakteristieke houten punter door het sfeervolle 



 

Brasserie Tante Pos

Markt 17  7731DB  Ommen
Tel: 0529 – 451 813  Fax: 0451 258

info@tantepos.nl

Brugstraat 24  -  7731 CT  Ommen
(Tegenover de Witte kerk in het centrum)

DROGISTERIJ  |  PARFUMERIE

Wij bezorgen ook!
Bel ons voor de mogelijkheden.

Tel.  0529 451 414



 

 

A G E N D A  
dag datum Bestemming van de dag Kosten start eind 

A P R I L  

ma 4-apr Hoedt, Uelsen. € 14,00 12:30 17:00 
di 5-apr Kaasboerderij Heileuver. Ritprijs is incl. toegang, rondleiding, proeverij. € 16,00 12:30 17:00 
wo 6-apr Hondsrugroute. € 26,00 09:00 18:00 

do 7-apr Stamppoteten bij De Barones Dalfsen. Ritprijs incl. stamppotbuffet, excl. drankjes € 28,00 16:00 19:30 
vr 8-apr Beek en Brinkroute. € 21,00 09:00 18:00 
wo 13-apr Kop van Overijsselroute. € 22,00 09:30 17:00 
wo 20-apr Bollenroute NoordOostPolder. € 26,00 09:00 17:00 

do 21-apr Hoedt, Uelsen. € 14,00 12:30 17:00 
vr 22-apr High Tea, Koperen Hoogte. Ritprijs is incl. High Tea. € 34,00 12:30 17:00 
vr 29-apr Pionier, 2 Kulturenroute. € 26,00 09:00 17:00 

M E I  

ma 2-mei Viseten op Urk. € 27,00 09:00 17:00 
di 10-mei Sagenlandroute. € 23,00 09:00 17:00 
wo 11-mei Rondrit Noord Veluwe / Boshuis Drie, Ritprijs excl. lunch. € 22,00 09:00 17:00 
vr 13-mei High Tea, Koperen Hoogte. Ritprijs is incl. High Tea. € 34,00 12:30 17:00 
ma 16-mei Koesafari, Ritprijs incl. safari en lunch. € 38,00 09:00 15:00 
di 17-mei Sagenlandroute. € 23,00 09:00 17:00 
wo 18-mei Aspergeseten bij De Barones Dalfsen, Ritprijs is incl. diner, excl. drankjes. € 36,00 16:00 19:30 
do 19-mei t Zielhoes, Noordpolderzijl. € 29,00 09:00 17:00 
di 24-mei Eems-Oldambtrondrit. € 29,00 09:00 17:00 
wo 25-mei Hoedt, Uelsen. € 14,00 12:30 17:00 
vr 27-mei Viseten op Urk. € 27,00 09:00 17:00 

di 31-mei Rondrit Veen en Wouden. € 29,00 09:00 17:00 

J U N I  

wo 1-juni 3-gangen verrassingsdiner in restaurant De Nieuwe Brug.  
Ritprijs incl. diner, excl. drankjes. € 31,00 15:00 19:30 

do 2-juni Hondsrugroute. € 26,00 09:00 17:00 

wo 8-juni Museum Schokland,        Ritprijs is excl. entree en lunch, incl. rondleiding. € 23,00 09:00 17:00 
vr 10-juni Optreden Ommer Mannenkoor. Ritprijs incl. toegang. € 15,00 18:00 22:00 

ma 13-juni Marker Wadden,                                               Ritprijs is incl. overtocht en entree. € 46,00 07:30 18:00 

di 14-juni SomerWende, Rheeze,        Ritprijs is incl. excursie-arrangement en thee. € 28,00 12:30 17:00 

vr 17-juni Rondvaart Hardenberg-Loozen,                                          Ritprijs incl. rondvaart. € 24,00 12:30 17:00 

wo 22-juni Rondvaart Appingendam,m                                    Ritprijs incl. lunch & rondvaart. € 47,00 09:00 17:00 

vr 24-juni Tuinen Mien Ruys.        Ritprijs is incl. entree. € 22,00 12:30 17:00 

wo 29-juni Slingelandroute. € 29,00 09:00 17:00 

do 30-juni Rondvaart, Nordhorn, Ritprijs incl. rondvaart. € 26,00 10:00 17:00 

RRIITTTTEENNPPLLAANNNNIINNGG  EENN  SSEECCRREETTAARRIIAAAATT  WWOORRDDTT  VVEERRZZOORRGGDD  DDOOOORR 

Margriet Leemhuis 





do 19 mei ’t Zielhoes, Noordpolderzijl
Het wordt een lange rit maar we gaan vandaag naar Noordpolderzijl, een buurtschap in de gemeente 
Het Hogeland, ten noorden van Usquert in de provincie Groningen. Noordpolderzijl heeft aan de 
Waddenzeekant van de Zeedijk de kleinste zeehaven van Nederland. We rijden met de bus de dijk op, 
zodat u alles goed kunt zien. We lunchen in ‘t Zielhoes (sluishuis), de voormalige dienstwoning van de 
sluiswachter. We rijden met een volle bus.

di 24 mei Rondrit Eems-Oldambtrit
De route voert ons door het gebied van Eems en Dollard. Grootschalige open polders vormen het 
karakteristieke deel van Oldambt. De boerderijen van de herenboeren zijn hier uitgegroeid tot ware villa’s. 
Onderweg gaan we ergens lunchen. Na de lunch rijden we van Termunten binnendoor naar Siddeburen 
en pakken daar de route weer op. We korten de route een beetje in omdat u anders te lang in de bus zou 
moeten zitten, maar de moeite is hij absoluut waard. We rijden met een volle bus.

wo 25 mei Hoedt Uelsen
Zie omschrijving 4 april

vr 27 mei Viseten op Urk
Zie omschrijving 2 mei

di 31 mei Rondrit Veen en Wouden
Wij weten inmiddels wel dat u rondritten mooi vindt. Daarom hebben we de Veen en Woudenrit in 
ons programma opgenomen. Deze route voert door een deel van het Nationaal Park Drentse-Friese 
Wold. Bossen, heide, zandverstuivingen en weilanden karakteriseren dit park. De vele hoofd- en 
zijkanalen herinneren nog aan de turfwinning. We starten in Appelscha en rijden via Elsloo, Makkinga en 
Wijnjeterpverlaat naar Gorredijk. Vanaf hier gaat het naar Beetsterzwaag, Wijnjewoude en Haulerwijk via 
Oosterwolde naar Appelscha. Onderweg gaan we natuurlijk ergens lunchen. We rijden met een volle bus.

JUNI
wo 1 juni Diner in restaurant De Nieuwe Brug
We maken er een mooie middagrit naar toe. We hebben om 17.30 uur bij restaurant De nieuwe Brug in 
Om-men voor u een driegangen verrassingsdiner afgesproken. U kunt natuurlijk ter plaatse te kennen 
geven als u iets absoluut niet lust; dan houdt de kok daar rekening mee. Als u uw buikje vol heeft gegeten 
gaan we weer op huis aan. Het belooft een gezellige middag en avond te worden. De ritprijs is inclusief 
diner, ex-clusief drankjes.

di 2 juni Hondsrugroute
Zie omschrijving 6 april

wo 8 jun Museum Schokland, NoordOostPolder
Museum Schokland ligt op de Middelbuurt, één van de middeleeuwse terpen op het voormalig eiland. 
Geologische, archeologische en historische voorwerpen geven een beeld van de ontstaansgeschiedenis 
van het Noordoostpoldergebied, het leven van de Schokkerbevolking en de uiteindelijke drooglegging van 
de polder. Op een aantal plaatsen liggen de restanten van de vroegere bewoning nog aan het oppervlak. 
De houten zeewering en het karakteristieke kerkje zijn nog altijd een baken in het nieuwe land. Vooraf 
gaan we in het restaurant rond 12:30 de lunch gebruiken. De ritprijs is inclusief een rondleiding, maar 
exclusief toegang. Entree € 8,00. Met museumjaarkaart gratis.

 

 

 
 

 

do 19 mei ’t Zielhoes, Noordpolderzijl  
Het wordt een lange rit maar we gaan vandaag naar Noordpolderzijl, een buurtschap in de gemeente Het 
Hogeland, ten noorden van Usquert in de provincie Groningen. Noordpolderzijl heeft aan de Waddenzee-
kant van de Zeedijk de kleinste zeehaven van Nederland. We rijden met de bus de dijk op, zodat u alles 
goed kunt zien. We lunchen in ‘t Zielhoes (sluishuis), de voormalige dienstwoning van de sluiswachter. We 
rijden met een volle bus. 

di 24 mei Rondrit Eems-Oldambtrit 
De route voert ons door het gebied van Eems en Dollard. Grootschalige open polders vormen het 
karakteristieke deel van Oldambt. De boerderijen van de herenboeren zijn hier uitgegroeid tot ware villa's. 
Onderweg gaan we ergens lunchen. Na de lunch rijden we van Termunten binnendoor naar Siddeburen en 
pakken daar de route weer op. We korten de route een beetje in omdat u anders te lang in de bus zou 
moeten zitten, maar de moeite is hij absoluut waard. We rijden met een volle bus. 

wo 25 mei Hoedt Uelsen 
Zie omschrijving 4 april 

vr 27 mei Viseten op Urk 
Zie omschrijving 2 mei 

di 31 mei Rondrit Veen en Wouden 
Wij weten inmiddels wel dat u rondritten mooi vindt. Daarom hebben we de Veen en Woudenrit in ons 
programma opgenomen. Deze route voert door een deel van het Nationaal Park Drentse-Friese Wold. 
Bossen, heide, zandverstuivingen en weilanden karakteriseren dit park. De vele hoofd- en zijkanalen 
herinneren nog aan de turfwinning. We starten in Appelscha en rijden via Elsloo, Makkinga en 
Wijnjeterpverlaat naar Gorredijk. Vanaf hier gaat het naar Beetsterzwaag, Wijnjewoude en Haulerwijk via 
Oosterwolde naar Appelscha. Onderweg gaan we natuurlijk ergens lunchen. We rijden met een volle bus. 

J U N I  

wo 1 juni Diner in restaurant De Nieuwe Brug 
We maken er een mooie middagrit naar toe. We hebben om 17.30 uur bij restaurant De nieuwe Brug in 
Ommen voor u een driegangen verrassingsdiner afgesproken. U kunt natuurlijk ter plaatse te kennen geven 
als u iets absoluut niet lust; dan houdt de kok daar rekening mee. Als u uw buikje vol heeft gegeten gaan 
we weer op huis aan. Het belooft een gezellige middag en avond te worden. De ritprijs is inclusief diner, 

BELANGRIJK: 
Dit zijn ritprijzen. Deze zijn exclusief alle andere uitgaven die u doet op deze dag (tenzij anders vermeld)! 

LET OP: bellen met  06 – 17 07 59 52  op dinsdag van 9:00 – 12:00 uur. 

De starttijd is het begintijdstip bij de eerste persoon. Afwijkingen kunnen mogelijk zijn als gevolg van 
het aantal op te halen deelnemers en/of plaatsen waar de deelnemers opgehaald moeten worden.  
U wordt daags voordat u wordt opgehaald gebeld door de chauffeur!  Ook de eindtijd is een streeftijd. 

Indien u een rit annuleert waarvoor we al kosten hebben gemaakt (bijv. toegang museum of rondvaart) 
en we kunnen geen vervanger vinden, dan dient u de door ons gemaakte kosten te betalen.   
De buskosten zijn voor onze rekening. 

Wilt u met gepast geld aan de chauffeur betalen A.U.B.? 
Dit krantje is met de meeste zorg samengesteld, drukfouten en fouten in prijzen voorbehouden. 



Jouw zekerheid,
goed geregeld.
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Bewegen
ONTMOETEN

ANWB AUTOMAATJE

MELDPUNT EENZAAMHEID

Ommen

WijZ is er voor iedereen. We verbinden mensen en groepen in de samenleving en dagen mensen van 
alle leeftijden uit om actief te zijn en om de regie over het eigen leven te houden, balans te vinden in 
het leven, talenten te ontdekken en te gebruiken om de zelfredzaamheid te houden of te versterken.

OMMEN

WijZ welzijn Ommen
Gebouw Punt - Chevalleraustraat 18
Openingstijden kantoor: maandag t/m woensdag 
van 09.00 uur tot 12.00 uur
0529 – 71 25 00 / ommen@wijz.nu / www.wijz.nu

Vrijwilligerspunt Ommen 
Inloopspreekuur: dinsdag van 13.30 uur tot 15.00 uur 
in gebouw Punt 
0529 – 71 25 00 / vrijwilligerspuntommen@wijz.nu

Met als uw gastheer

Rijk Brosius

Hessenweg 41   
7721 PJ  Dalfsen

Tel: 0529 - 433 043
Fax: 0529 - 430 877

www.hetroodehertdalfsen.nl
info@hetroodehertdalfsen.nl



vr 10 juni Voorjaarsconcert Ommer Mannenkoor
Het Ommer Mannenkoor heeft meer dan twee jaar niet kunnen optreden en men staat te trappelen om 
voor u een gezellig en fruitig voorjaarsconcert te kunnen uitvoeren. 

Dit concert vindt plaats in het openluchttheater Avereest in Balkbrug met medewerking van Jan Veneman 
(trompet) en Obed Redder (slagwerk) o.l.v. Gezinus Veldman. Bij slecht weer vindt e.e.a. plaats in de 
Reestkerk in Balkbrug. De ritprijs is incl. toegang.

ma 13 juni Marker Wadden
De Marker Wadden is een prachtig natuurgebied, dat steeds verder ontwikkeld wordt. In de afgelopen 
jaren zijn de voorzieningen, waaronder het restaurant om te lunchen, verder uitgebreid, zodat er voor een 
ieder van alles te beleven is, afhankelijk van uw mobiliteit. We moeten wel vroeg op, maar het is zomer 
en voor de ware natuurliefhebber geen probleem. De boot vertrekt om 10.00 uur vanaf Lelystad en na 
een uur varen zijn we dan op de Markerwadden, waar we om 14.30 weer vertrekken. Genoeg tijd om 
het ‘eiland’ te verkennen en te lunchen. De ritprijs is incl. overtocht en toegang tot het eiland (leden 
natuur-monumenten betalen € 5,—minder). We rijden met een volle bus.

di 14 juni SomerWende, Rheeze
Een middagrit. We gaan naar een theeplantage, en wel in Rheeze. Daar krijgen wij, nadat we eerst met 
een film uitleg over de thee van theeplant naar kopje thee gekregen hebben, een rondleiding over de 
plantage en de droogkamer. Ze hebben wel 6 mooie smaken thee ontwikkeld. Dit alles wordt natuurlijk 
afgesloten met twee kopjes thee van het seizoen met 2 kleine hapjes. Ritprijs is incl. rondleiding en 
proeverij.

vr 17 juni Rondvaart Hardenberg/Loozen
Rondvaarten zijn een populair reisdoel. Nieuw in ons programma: rondvaart over de Vecht vanaf Loozen. 

Het wordt een middagrit met een vaartocht vanaf Loozensche Linie naar en door de stad Hardenberg. 
Een tocht van 1,5 uur in een overdekte, makkelijk toegankelijke Loozensche platbodem. Na afloop nog 
een leuk kort rondritje? Gaan we bij mooi weer ergens een ijsje eten? We rijden met een volle bus. 
Ritprijs is inclusief rondvaart.

wo 22 juni Rondvaart Appingendam
Wegens succes geprolongeerd! We varen met een karakteristieke houten punter door het sfeervolle 
Appingedam. U ontdekt vanaf het water de vele steegjes die Appingedam rijk is, de gangen en de 
bruggetjes en niet te vergeten de typische keukens die aan de woningen lijken te hangen. De rondvaart 
duurt ca. 1 uur en vooraf gaan we lunchen en krijgt u een twaalfuurtje inclusief soep geserveerd. Ritprijs 
is inclusief rondvaart en lunch. We rijden met een volle bus.

vr 24 juni Tuinen Mien Ruys
Maar liefst 30 tuinen kunt u gaan bewonderen. Mien Ruys heeft geëxperimenteerd met 
plantencombinaties, vormgeving en materialen. Sinds 2014 hebben tien tuinen de status van 
rijksmonument. In het theehuis gaan we wat drinken om de benen weer even rust te gunnen. Er is ook 
een winkel met tuinboeken, gereedschap en geschenkartikelen. Maar ook planten zijn er te koop. Ritprijs 
is inclusief toegang.

wo 29 juni Slingelandroute
Een prachtige route door het oostelijk deel van de Achterhoek. Een landschap dat door riviertjes, onder 
andere de Slinge, wordt doorsneden. U treft er een afwisseling van kleine bossen, houtwallen, weide 
en bouwland aan. Het gebied staat bekend als een parklandschap. We starten in Borculo en rijden via 
Groenlo, Winterswijk, Aalten, Breedenbroek, Varsen en Ruurlo terug naar Borculo. Onderweg wordt er 
ergens geluncht. We rijden met een volle bus.

do 30 juni Rondvaart Nordhorn
Er was altijd veel animo voor de rondvaart in het Duitse Nordhorn! Daarom hebben we die opnieuw 
opgenomen in ons programma. De boottocht voert langs de oude kerk op de markt en onder lage 
bruggen door. Aansluitend vaart de boot door het vroegere industriegebied dat thans vele grachten kent 
en waar nu veel woningen aan het water zijn gebouwd. Vooraf gaan we nog ergens gezellig lunchen. 
Ritprijs in inclusief rondvaart.
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