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Lieve mensen, 
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf is het herfst 
geworden. De dagen worden korter en het weer krijgt soms 
een onstuimig karakter. Wij passen ons programma een 
beetje aan. En omdat de dagen korter worden blijven we 
wat dichter bij huis en organiseren wij ritjes naar 
bestemmingen in de omgeving. Én de Kerstperiode komt 
er al aan. Dat is nog even ‘wennen’, maar het is sneller kerst 
dan we denken! 

We gaan weer verschillende keren gezellig ’s-avonds eten, we 
bezoeken weer een paar musea én de kerstmarkten komen weer aan bod om te bezoeken. En om 
voor u niet langer dan nodig is in het busje te zitten, gaan we als proef de kerstmarkt in de 
Orchideeënhoeve in Luttelgeest (bij voldoende belangstelling) 2 keer bezoeken, de eerste keer rijden 
we voor inwoners uit de Gemeente Hardenberg (15 december) en de tweede keer voor de inwoners 
uit de Gemeenten Ommen en Dalfsen (16 december). 

Over één museum wil ik u iets meer vertellen: het Vliegermuseum 
in Ommen. Dit museum biedt naast een rondleiding de 

mogelijkheid om in een workshop zélf een vlieger te maken. 
Enige hulp daarbij wordt (óók door ons) aangeboden en hóe 

leuk zou het zijn dat u een vlieger maakt voor een 
kleinkind! 

En misschien doet de mogelijkheid zich weer voor om het 
Kerstconcert van het Ouderenfonds in het Concertgebouw in 

Amsterdam te bezoeken. Dit is nog niet geheel zeker op het 
moment dat wij de nieuwsbrief aan u aanbieden. Wij houden u 

daarover op de hoogte, maar u kunt zich aanmelden: gaat dit kerstconcert door dan rijden we. En 
misschien wel met meer dan één busje. 

Afscheid van Bert Vosjan. Bert was samen met Hans Werlich een van de initiatiefnemers van de 
oprichting van de Stichting Boodschappenbus Vechtdal (voorloper van de Uit Bus Vechtdal). Hij was 
jaren lang secretaris bestuurslid en u zult hem ook zeker kennen als chauffeur en organisator van 
diverse picknicks. Bert is met ‘pensioen’ gegaan. Wij bedanken hem voor de jarenlange inzet en 
wensen hem met zijn vrouw nog vele jaren in goede gezondheid. 

Tot gauw in de bus, mede namens de chauffeurs, Margriet Leemhuis, Hans Werlich en de andere 
bestuursleden, hartelijke groet, 

Hans Keizer, voorzitter. 
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di 1 november B o e r i n  A g n e s ,  G a s s e l t e r n i j v e e n .  
Voor deze dag is de bus al volgeboekt. 

wo 2 november B o e r i n  A g n e s ,  G a s s e l t e r n i j v e e n .  
Voor deze dag is de bus al volgeboekt. 

do 3 november B o e r i n  A g n e s ,  G a s s e l t e r n i j v e e n .  
Vandaag gaan we de boerderij en de advocaatproeverij van de 
bekende Nederlandse boerin Agnes (van Boer zoekt Vrouw) 
bezoeken. Alleen om die reden leuk om haar een keer te 
bezoeken en persoonlijk kennis te maken. We beginnen om 
14.00 uur met een kopje koffie/thee met iets lekkers. Op 
ambachtelijke wijze wordt hier het Drentse roomkaatje in 

diverse smaken geproduceerd en die gaan we allemaal proeven. Tijdens de presentatie wordt u door 
Agnes meegenomen in het boerenleven, de historie van de boerderij en het gebied van de Hondsrug 
en de Veenkoloniën. Afsluitend volgt er nog een rondleiding over de boerderij. Na 2,5 uur gaan we 
weer op huis aan. 
De ritprijs is inclusief het hele arrangement ad € 19,00. We rijden alleen met een volle bus. 
 

do 10 november H i g h  Te a ,  E c h t e n  ( Z u i d w o l d e ) .  
In het karakteristieke Drentse dorpje Echten staat de statige 'Witte Villa'. Deze villa 
werd in 1914 gebouwd voor de adellijke familie Van Holthe tot Echten. In 2012 nam 
Tea Time zijn intrek in dit schitterende pand. Hier gaan we een high tea gebruiken. Dit 
is een uniek restaurant geheel in Engelse sfeer en prachtig gelegen in de bossen van 
Echten. De aankleding van de villa is teruggebracht naar de beginperiode, waarbij 
zoveel mogelijk gebruik gemaakt is van historische bouwmaterialen. De toegepaste 

stijl wordt ook wel 'Late Edwardian' genoemd. Menig landhuis in Engeland is in deze stijl ingericht.
Waan u even in Engeland. U krijgt naast thee een royale keuze uit sandwiches, scones met abrikozen 
en aardbeienjam en natuurlijk Devonshire clotted cream. 
De ritprijs is inclusief een high tea-arrangement van € 26,00. 

vrij 11 november H e r f s t t i n t e n t o c h t .  
Wat is er mooier dan genieten van de prachtige kleuren die de natuur ons biedt 
voordat de bladeren gaan vallen. Uw chauffeur weet de plekjes. De rit verloopt via 
Emmen, Schoonoord, Schoonlo, Rolde, Gieten, Gasselte, Borger, Exloo en weer terug 
naar Emmen. Laat u verrassen en natuurlijk drinkt u op de heen- en terugweg een
bakkie koffie of chocola en is een eenvoudige lunch onderdeel van dit uitje (niet bij de 
ritprijs inbegrepen).  

wo 16 november M o d e h a u s  H o e d t ,  U e l s e n ,  D u i t s l a n d .  
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 winter 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. 
 





do 17 november H i s t o r i s c h  M u s e u m  O m m e n .  
In de molen Den Oordt en voormalig het tolhuis Ommen bevindt zich in het 
Streekmuseum Ommen. Tal van onderwerpen uit de streek zijn hier verzameld. Het 
museum heeft een unieke expositie voor elk wat wils. Er is een grote verzameling aan 
streekklederdrachten te zien, verder huistafereeltjes uit vervlogen tijden. Een 
brandspuit uit eind 1800 en een oud uurwerk uit de oudste kerk van Ommen zijn zo 
maar enkele voorwerpen die tentoongesteld zijn. De nog werkende korenmolen is van

binnen te bezichtigen en in het tolhuis zijn enkele werkplaatsen ingericht met historische ambachten. 
Daarnaast gaan we natuurlijk ergens onderweg gezellig een kopje koffie drinken. 
De ritprijs is exclusief toegang ad € 7,00 (MuseumJaarKaart € 3,50). 

vr 18 november V i s e t e n ,  U r k .  
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 22 november V l e c h t m u s e u m ,  N o o r d w o l d e .  
Het Nationaal Vlechtmuseum in Noordwolde vertelt een bijzonder verhaal over de 
geschiedenis van mensen die een bestaan opbouwden door gebruik te maken van de 
natuurlijke grondstoffen die de omgeving hen bood. Het vlechtmuseum heeft een 
brede collectie van zowel traditioneel als eigentijds vlechtwerk. Denk hierbij aan 
mandvlechtwerk, sieraden, kunstnijverheid, gebruiksvoorwerpen, designobjecten en 
verpakkingen. Kortom in dit museum is heel veel te zien. 

De ritprijs is exclusief toegang ad € 7,50 (MuseumJaarKaart gratis). 

wo 23 november B e e k  e n  B r i n k r o u t e .  
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. Op de 

heenweg gaan we natuurlijk eerst ergens gezellig koffiedrinken, tussen de middag gaan we lunchen
en op de terugweg maken we nog een stop voor een kopje thee (niet bij de ritprijs inbegrepen). 
 

do 24 november S t a m p p o t  &  H u t s p o t  e t e n ,  D e  B a r o n e s ,  D a l f s e n .  
Sommige van u kennen het gezellige restaurant De 
Barones te Dalfsen van een kopje koffie met wat lekkers. 
En vanavond gaan we daar genieten van een heerlijk 
stamppotbuffet. We gaan eerst een korte rondrit maken. 

Daarna gaan we gezellig eten. Zij serveren 2 soorten stamppot (andijvie en hutspot) 
met gehaktballetjes en worst.   We hebben een mooi prijsje kunnen afspreken. 
De ritprijs is inclusief stamppot en hutspot, exclusief drankjes. 

za 26 november T h e a t e r  C a r r o u s e l ,  L i e d j e s  d i e  n i e t  m o c h t e n .  
In dit tijdperk van vrije meningsuiting is het ondenkbaar dat een liedje niet gezongen mag 
worden. Maar ooit had Nederland zijn heilige huisjes zoals fatsoen, religie en het 
koningshuis. Wie daarover wilde zingen in het theater, op de grammofoonplaat, voor de 
radio of op de televisie, kreeg te maken met de handhavers van de goede zeden. Het 
Railroad-liedje van Wim Kan mocht niet op de plaat! Wat was er mis met Milord van Corry 
Brokken? Een verrassend en eigenlijk "verboden" liedjesprogramma. Natuurlijk ontbreekt 
het gratis kopje koffie en na afloop de bitterbal niet. De ritprijs is inclusief toegang ad € 17,50. 



Kijk voor de mogelijkheden
en openingstijden op:

Trakteer een ander
of gewoon u zelf...



  

 

 
dag datum Bestemming van de dag kosten start eind 

 

di 1-nov Boerin Agnes, Gasselternijveen, ritprijs incl. arrangement ad € 19,00. IS AL VOLGEBOEKT € 40,00 12:00 17:00 

wo 2-nov Boerin Agnes, Gasselternijveen, ritprijs incl. arrangement ad € 19,00. IS AL VOLGEBOEKT € 40,00 12:00 17:00 

do 3-nov Boerin Agnes, Gasselternijveen, ritprijs incl. arrangement ad € 19,00. € 40,00 12:00 17:00 

do 10-nov High Tea, Echten (Zuidwolde), ritprijs incl. HighTea-arrangement ad € 26,00. € 42,00 12:00 17:00 

vr 11-nov Herfsttintentocht. € 24,00 09:00 17:00 

wo 16-nov Modehaus Hoedt, Uelsen, Duitsland. € 14,00 12:30 17:00 

do 17-nov Historisch Museum Ommen, ritprijs excl. toegang ad € 7,00 (MJK € 3,50) € 12,00 12:30 17:00 

vr 18-nov Viseten, Urk, ritprijs excl. kosten lunch en drankjes. € 27,00 09:00 17:00 

di 22-nov Vlechtmuseum Noordwolde, ritprijs excl. toegang ad € 7,50 (MJK gratis). € 21,00 09:00 17:00 

wo 23-nov Beek en Brinkroute. € 21,00 09:00 17:00 

do 24-nov Stamppot en hutspot eten, De Barones, Dalfsen, ritprijs incl. stamppot, excl. drankjes. € 24,00 15:00 20:00 

za 26-nov Theater Carrousel, Liedjes die niet mochten, ritprijs incl. toegang ad € 17,50. € 28,00 18:30 23:00 

di 29-nov Vliegermuseum & Pannenkoeken eten, ritprijs incl. toegang/workshop ad € 12,50, excl. consumpties. € 22,00 15:00 20:00 

wo 30-nov Bolletje Winkel en Museum, Almelo, ritprijs incl. rondleiding/toegang ad € 10,00, excl. consumpties. € 16,00 12:30 18:00 
 

do 1-dec Drents Museum, Assen, ritprijs excl. toegang ad € 15,00 (MJK gratis). € 19,00 09:00 17:00 

di 6-dec Modehaus Hoedt, Uelsen, Duitsland. € 14,00 12:30 17:00 

do 8-dec Hutspot eten, Het Roode Hert, Dalfsen, ritprijs incl. hutspot, excl. drankjes. € 27,00 15:00 20:00 

wo 14-dec Kerstconcert Ommer Mannenkoor, ritprijs incl. toegang ad € 10,00. € 21,00 18:00 22:30 

do 15-dec Kerstmarkt Orchideeënhoeve, Luttelgeest, ritprijs incl. toegang ad € 16,50. € 38,00 13:30 21:00 

vr 16-dec Kerstmarkt Orchideeënhoeve, Luttelgeest, ritprijs incl. toegang ad € 16,50. € 38,00 13:30 21:00 

di 20-dec Kerstmarkt, Nordhorn, Duitsland, ritprijs excl. het avondeten. € 18,00 15:00 21:00 

do 22-dec Kerstconcert NOF, Concertgebouw, Amsterdam. € 33,00 09:15 21:00 

  We rijden alleen met een volle bus.  Er moet (veel) gelopen worden. 



 

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



 

di 29 november V l i e g e r m u s e u m  &  P a n n e n k o e k e n  e t e n ,  O m m e n .  
Het is de enige van zijn soort in Nederland: het Vliegermuseum in Ommen. 
"En misschien wel de grootste van Europa", volgens eigenaar Riks 
Siemons. Hij heeft wel honderden vliegers in het museum en die zal hij ons 
laten zien. Volgens Riks is een kleine vlieger niet moeilijk om te maken.  
En dat gaan we vanmiddag in een workshop dan 

ook doen. In een uurtje zal zo’n vlieger (met een beetje hulp van ons) 
gemaakt zijn.  Tip: misschien zelf een vlieger maken voor een kleinkind? 
Daarna gaan we (net om de hoek) naar het nieuwe restaurant ’t Laarbos 
om gezellig een pannenkoek (of iets anders) te eten. Ze hebben meer dan 
40 smaken op de kaart staan, dus uw smaak zit er ook vast wel tussen.  
De ritprijs is inclusief toegang museum en de workshop en exclusief 
pannenkoek(en) (of iets anders) en consumpties. 

wo 30 november B o l l e t j e  W i n k e l  e n  M u s e u m ,  A l m e l o .  
 "ik wil Bolletje", wie kent die uitspraak niet? En dat is ook niet zo gek want de 
geschiedenis van Bolletje voert terug tot 1867. In het oude fabriekspand, ook wel het 
"geboortehuis van Bolletje" genoemd, is sinds 1992 de Bolletjeswinkel gevestigd. Een 
nostalgisch, prachtig pand, waar u heerlijk kunt winkelen (mooie cadeautjes!), van een 

kopje koffie/thee met wat erbij kunt genieten en het Bolletje museum kunt bezoeken. In het 
bakkerijmuseum is prachtig te zien hoe vroeger in de bakkerij werd gewerkt. We hebben een 
rondleiding geregeld, dus u krijgt alles haarfijn uitgelegd. Het museum bevindt zich op de eerste etage 
en is alleen per trap bereikbaar.  
De ritprijs is inclusief rondleiding en toegang museum en exclusief consumpties. 
 

do 1 december D r e n t s  M u s e u m ,  A s s e n .   
Met ruim 90.000 voorwerpen geldt de collectie van het Drents Museum als relatief
groot in Nederland. In omvang en kwaliteit is de collectie Archeologie één van de 
belangrijkste in Noordwest-Europa. Een deel hiervan wordt permanent gepresenteerd. 
De collectie Drentse geschiedenis geeft een goed beeld van de gewone man in de 
periode 1750-1950. Daarnaast herbergt het museum Het Grootste Poppenhuis van 
Nederland. Een bezoek is een belevenis en brengt je 250 jaar terug in de tijd.  

De bijzondere (extra) tentoonstelling gaat over Pompeï en Herculaneum, twee Romeinse stadjes die in
79 n. Chr. vernietigd werden door een uitbarsting van de Vesuvius. De Pompeï-tentoonstelling in het 

Drents Museum vertelt dit dramatische verhaal, maar gaat 
vooral over de mensen die in deze twee steden woonden en 
werkten. Wie waren zij en hoe leefden ze voordat de vulkaan 
uitbarstte? Hun verhaal wordt verteld aan de hand van 
bijzondere objecten uit de collecties van de Italiaanse musea 
waar het Drents Museum mee samenwerkt. Deze collecties 

bevatten unieke topstukken, waaronder een aantal objecten die nog nooit eerder getoond zijn. 
De ritprijs is exclusief toegang museum ad € 15,00 (MuseumJaarKaart gratis). 

di 6 december Modehaus Hoedt, Uelsen,  D u i t s l a n d .  
Zie omschrijving 16 november. 
 



Jouw zekerheid,
goed geregeld.
www.terhaarendunnink.nl

Brugstraat 34
7731 CVOmmen
Tel. 0529 - 46 73 68

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



 
 

do 8 december H u t s p o t  e t e n ,  h e t  R o o d e  H e r t ,  D a l f s e n .  
We gaan eerst een korte rondrit maken en sluiten deze af met een 
borrel. Nou ja een borrel daar moet je van houden natuurlijk. Het mag 
ook iets anders zijn. Daarna gaan we gezellig eten. De kok heeft een 
lekkere hutspot gemaakt en serveert er 2 stukjes vlees bij. 
De ritprijs is inclusief hutspot, exclusief drankjes. 

wo 14 december K e r s t c o n c e r t  O m m e r  M a n n e n k o o r.  
Het traditionele Kerstconcert van het Ommer Mannenkoor, 
staat na twee jaar weer op het programma. 
De dirigent Gezinus Veldman heeft weer een mooi programma 
samengesteld. Naast en samen met het koor treedt ook het 
kwartet Che-Vanno (met o.a. de bekende Ommer violiste  
Chloe Elsenaar) op. Zij zullen de instrumenten: "Ferryman Strings" (twee violen en een cello, gebouwd 
door één van de koorleden) bespelen. Het concert vindt plaats in de Gereformeerde Kerk in Ommen. 
De ritprijs is inclusief toegang concert.  
 

do 15 december K e r s t m a r k t  O r c h i d e e ë n h o e v e ,  L u t t e l g e e s t .  
U komt vandaag in een magische winterwereld terecht en warm uzelf op tussen de
talloze bijzondere planten, bloemen en dieren. Er is een speciale knusse kerstmarkt 
ingericht voor uw kerstinkopen en geniet van de winterse lekkernijen. Het hoogtepunt 
is de kaarsjesavond in de tuinen. De duizenden(!) kaarsjes, lampjes en lantaarns 
worden door elfjes om 16:30 uur aangestoken. Dit is werkelijk een hartverwarmende 
belevenis. Daarnaast zijn er romantische fonteinen, een lichtshow en live muziek, alles 

overdekt.  De ritprijs is inclusief toegang Orchideeënhoeve ad € 16,50. 
Voorkeur voor deelnemers uit de gemeente Hardenberg. 

vr 16 december K e r s t m a r k t  O r c h i d e e ë n h o e v e ,  L u t t e l g e e s t .  
Zie omschrijving 15 december. 
Voorkeur voor deelnemers uit de gemeenten Dalfsen en Ommen. 

di 20 december K e r s t m a r k t ,  N o r d h o r n ,  D u i t s l a n d .  
Net over de grens bij Almelo/Oldenzaal vind je Nordhorn. De Kerstmarkt staat bekend 
om zijn duizenden kerstlampjes. Er zijn veel houten hutjes waar van alles te koop is 
aan kerstartikelen. Maar ook aan de inwendige mens wordt natuurlijk gedacht. De 
kerstmarkt is niet massaal maar wel heel traditioneel. Het betekent wel natuurlijk een
beetje lopen of beter slenteren en de lucht van Bratwurst opsnuiven. We gaan ook 
lekker eten in een typisch Duits restaurant. De ritprijs is exclusief het avondeten. 

do 22 december K e r s t c o n c e r t  N O F,  C o n c e r t g e b o u w,  A m s t e r d a m .  

Dit evenement wordt georganiseerd en voor een deel gefinancierd door het Nationaal 
Ouderen Fonds. Bij het drukken van deze nieuwsbrief was dat nog niet helemaal rond.
Maar ervaring leert ons dat er ieder jaar veel belangstelling voor is. Wacht daarom niet 
te lang met opgeven. Het concert begint om 14:30 uur en zal tot ongeveer 16:15 uur 

duren. Op de heenreis plannen we één lunch/koffie-stop in en op de terugweg zullen wij in de buurt 
van Dalfsen (vanaf 18u30?) op eigen rekening nog gaan genieten 
van een “Kerstmenu”. De ritprijs is inclusief toegang concert. 



Dalfsen, Kerkplein 25
Tel. (0529) 43 00 43

Ommen, Varsenerpoort 9
Tel. (0529) 45 17 53
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