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Lieve mensen, 

De donkere maanden december en januari liggen gelukkig weer achter ons: de dagen worden langer, 
en daarmee ook onze ritten. Het jaar 2022 betekende voor ons weer een voorzichtige opstart van het 
rijden met ‘het Busje’. We hebben uiteindelijk 108 ritten gereden met ca. 800 deelnemers! en we 
eindigden met een gezellig kerstdiner in Het Roode Hert met maar liefst 52 deelnemers: we moesten 5 
busjes bij huren! 

Het jaar 2022 sloten wij financieel helaas af met een klein verlies, maar we hebben geprobeerd, 
ondanks verhoogde kosten (denkt u maar even aan de dieselprijs) de prijzen voor de ritten zo laag 
mogelijk te houden. 

In 2023 zullen we ook weer aantal mooie ritten gaan rijden en door toegezegde subsidies van de 
Gemeenten Ommen én Hardenberg hebben we ook iets meer armslag gekregen. We zullen in 2023 
de ANBI-Status krijgen, dus mocht u iets aan de Stichting willen gaan schenken………….. 

In Hardenberg hebben we een Flyeractie gehouden die ons 35 nieuwe adressen heeft opgeleverd. 
Deze actie willen we ook in Dedemsvaart en Balkbrug gaan doorvoeren! 

Op het ‘Personele’ vlak kan ik u ook enige mutaties meedelen: onze trouwe chauffeur Stoffer van der 
Laan moet om privé redenen stoppen als chauffeur na een lange staat van dienst! We zullen Stoffer 
missen. Maar ook goed nieuws: we hebben een nieuwe chauffeur: Dick Schneider. Welkom en 
succes. En onze chauffeur Ed Ellermeijer stopt als chauffeur maar…..neemt de voorzittershamer over 
van Hans Keizer die gaat verhuizen en Ommen verlaat. Ook Hans stopt als chauffeur én als 
bestuurslid. Welkom in het bestuur Ed! 

Verderop in de Nieuwsbrief treft u het ritten-programma voor de komende 2 maanden aan: er zit weer 
van alles bij, van rondritten tot Museumbezoek en gezellig uit eten. Veel plezier. 

Mede namens de chauffeurs, Margriet en Petra en Hans Werlich en de andere bestuursleden groet ik 
u hartelijk,  

 

Hans Keizer, voorzitter.  
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do 2 maart 2023 S p o o r  7 ,  O m m e n .  
In een prachtig monumentaal pand op het station van Ommen vinden we Spoor 7.  
In dit gezellige restaurant genieten we van een 3-gangen keuze diner met vrije keuze 
van de kaart (enkele gerechten met bijbetaling). Daarbij komt nog eens brood met 
smeersels vooraf. We hebben een tafel om 17:30 uur gereserveerd. Beleef een 
heerlijke avond in een sfeervolle omgeving. We hebben een mooie prijs voor u 

geregeld. De ritprijs is inclusief het 3-gangen menu en exclusief drankjes. 

di 7 maart 2023 P a v a r o t t i   m e e t s   A l b e r t i .  
We gaan vanmiddag naar het Theater Geert Teis in Stadskanaal voor een dinsdag 
matinee. Als de jonge Luciano Pavarotti tijdens één van zijn eerste buitenlandse 
tournees Amsterdam aandoet, grijpt operaliefhebber Willy Alberti zijn kans om de 
Italiaanse ster in levenden lijve te zien. Alberti wordt totaal omvergeblazen door 
Pavarotti en spreekt hem aan. Wat volgt is een dialoog tussen twee emotionele 
zangers met een groot hart voor de opera en het levenslied. In dit theaterconcert 

vertolken Tony Neef & Eric Reddet de hits van deze beide onsterfelijke zangers met en voor elkaar. 
Een heerlijke middag met heel veel bekende melodieën. De voorstelling begint om 14:00 uur en we 
gaan vooraf nog een hapje eten natuurlijk. De ritprijs is inclusief toegang ad € 20,00. 

 

do 9 maart 2023 O u d e  A m b a c h t e n  &  S p e e l g o e d m u s e u m ,  Te r s c h u u r.  
Na een mooie tocht over de Veluwe met onderweg een kopje koffie, 
komen we aan in Terschuur, waar het Oude Ambachten & Speelgoed-
museum staat. U reist in het Ambachtenmuseum langs een rijke verzameling van 160 
ambachten, winkeltjes en compleet ingerichte werkplaatsen. Er zijn in het museum 
wisselende ambachten "live" te zien. In het buitenmuseum maakt u 
kennis met de landbouwwerktuigen uit vergane dagen. 

Op de 1e verdieping van het museum vindt u het Speelgoedmuseum en daar zult u 
uw ogen uitkijken, u ziet namelijk speelgoed waar u (of uw ouders) in de jonge jaren 
mee zijn opgegroeid. Een feest van herkenning en verbazing. Het museum beschikt 
over twee liften, brede doorgangen, en is dus voor een ieder toegangelijk. We lunchen 
in het museum. De ritprijs is inclusief de toegang ad € 11,95 en we rijden met een volle bus. 

di 14 maart 2023 R o n d r i t  S a l l a n d r o u t e .  
Een mooie rit door het prachtige Salland met de start in Ommen.  
Via Dalfsen, Heino, Wijhe en Olst gaat het naar Deventer. En vandaar rijden 
we naar Holten, nemen de Sallandse 
heuvelrug en komen via Den Ham weer 
terug in Ommen. 
De route voert ons afwisselend door een 

gesloten parklandschap en dan weer door een weids landschap.  
Onderweg zijn er genoeg restaurants voor een stop en een lunch. 

 



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



 

wo 15 maart 2023 H i g h  Te a ,  D e  G l o e p e ,  D i f f e l e n .  
We gaan steeds op zoek naar een nieuwe HIGH TEA locatie 
voor u. Vanmiddag zijn we te gast in een prachtige Sallandse 
boerderij genaamd “De Gloepe” om heerlijk te ontspannen en te 
genieten van een heerlijke High tea met verschillende soorten 
thee, etagères gevuld met diverse cakejes, jam, sandwiches 

belegd met hartig en zoet maar ook met diverse huisgerookte vissoorten, citroen 
en verse munt bonbons en snoeperijen. De ritprijs is inclusief de High Tea. 

vr 17 maart 2023 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. 

ma 20 maart 2023 D i j k m a n  K l o m p e n  A t e l i e r,  L u t t e n b e r g .  
Martin Dijkman deelt zijn passie graag met ons. Hij verzorgt een 
demonstratie klompen maken. We worden om 14:00 uur 
verwacht. Terwijl hij met de hand de klompen maakt, vertelt hij 
over zijn ervaringen, zijn reizen, zijn kijk op de klomp, de 
geschiedenis van het ambacht en meer, veel meer. En alles met 
de nodige humor. En wat ook bijzonder is: er hangt een 

nachtwacht gemaakt van maar liefst 30.000 (!) klompjes. De ritprijs is inclusief 
toegang, demonstratie en koffie met krentenwegge ad € 9,80.  

do 23 maart 2023 J o r i s  L i n s e n  &  C a r a m b a .  
Joris Linssen, bekend van o.a. de TV-programma's Taxi en Hello 
Goodbye, komt met zijn band Joris Linssen & Caramba naar het 
gezellige Theater Carrousel in Ommen. De voorstelling Dichterbij van 
de Nederlandstalige band is een concert vol mooie muziek, 
ontroerende teksten en heel veel lol. Uit heel Nederland hebben de vijf 
vrienden pareltjes van streekartiesten gevonden en deze liedjes uit de 

streektaal naar het Nederlands omgezet en in een Caramba-jasje gestoken. 
Daarnaast spelen ze het wel bekende Caramba repertoire in deze dampende en 
ontroerende show. En natuurlijk ontbreken het gratis kopje koffie en de bitterbal niet !!!   
De ritprijs is inclusief toegang ad € 19,50. 

di 28 maart 2023 Tu i n c e n t r u m  O o s t e r i k ,  D e n e k a m p .  
Voor wie graag ruime keuze wil hebben in onder meer tuinartikelen, bloemen, 
kamerplanten en woonaccessoires moet zeker een dagje shoppen bij 
Tuincentrum Oosterik in Denekamp. Met meer dan 50.000 m² woon- en 

tuinartikelen is Oosterik één van de grootste tuincentra van Nederland. We rijden via een mooie 
toeristische route naar Denekamp, waar we, na een eerste rondje shoppen, van de lunch genieten in 
het gezellige restaurant. Mochten we er nog zin hebben, dan doen we in een tweede ronde de laatste 
inkopen. Ook de terugreis gaat weer via mooie wegen binnendoor.  
 



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

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

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

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

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

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

Vanaf 1 februari 
zitten wij op 

onze nieuwe locatie

Jouw Printshop
Pieter Bruegelstraat 17
7731 Ommen
(0529) 45 13 51
www.jouwprintshop.nl
info@jouwprintshop.nl



 

 

dag datum Bestemming van de dag kosten start eind 
 

do 2-mrt Diner restaurant Spoor 7, Ommen, ritprijs inclusief diner, exclusief drankjes € 32,00 16:00 20:00 

di 7-mrt Pavarotti meets Alberti, matinee, ritprijs inclusief entree (€ 20,00). € 42,00 09:00 18:00 

do 9-mrt Oude ambachten en Speelgoedmuseum, Terschuur, ritprijs inclusief entree (€ 11,95). € 35,00 09:00 17:00 

di 14-mrt Rondrit Sallandroute. € 23,00 09:00 17:00 

wo 15-mrt High Tea, restaurant De Gloepe, Diffelen, ritprijs inclusief High Tea arrangement (€ 23,50). € 38,00 12:30 17:00 

vr 17-mrt Viseten, Urk. € 25,00 09:00 17:00 

ma 20-mrt Dijkman Klompen Atelier, Luttenberg, ritprijs incl. entree, demonstratie, koffie/krentenwegge(€ 9,80). € 24,00 12:00 17:00 

do 23-mrt Joris Linsen & Caramba, Carrousel, Ommen, ritprijs inclusief entree (€ 19,50). € 29,00 18:00 23:00 

di 28-mrt Tuincentrum Oosterik, Denekamp. € 21,00 09:00 17:30 

wo 29-mrt Rondrit Veen- en Woudenroute. € 28,00 09:00 17:00 

do 30-mrt Roetgerinkmode, Enter. € 15,00 12:00 17:00 
 

di 4-apr Modehaus Hoedt, Uelsen, Duitsland. € 15,00 12:00 17:30 

do 6-apr Pannenkoeken eten restaurant ’t Laarbos, Ommen, ritprijs exclusief diner en drankjes € 10,00 16:00 20:00 

wo 12-apr Reeënvaartocht, Weerribben, Ossenzijl, ritprijs inclusief rondvaart en een kopje koffie (€ 17,50). € 39,00 15:00 23:00 

do 13-apr Rondrit Sagenlandroute door Twente. € 28,00 09:00 17:00 

di 18-apr Bronkhorst en Mosterdmuseum Doesburg, ritprijs inclusief entree museum (€ 3,00). € 36,00 09:00 17:00 

wo 19-apr Oranjemuseum, Diepenheim, ritprijs inclusief koffie & Amalia-gebak, entree museum (€ 9,50). € 29,00 09:00 17:00 

di 25-apr Bollentocht NoordOostPolder. € 26,00 09:00 17:00 

vr 28-apr Bollentocht NoordOostPolder. € 26,00 09:00 17:00 

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





 

wo 29 maart 2023 R o n d r i t  Ve e n -  e n  W o u d e n r o u t e .  
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. Via Dwingelo rijden we naar Appelscha, waar de 
route start. Dan rijden we 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. 

do 30 maart 2023 R o e t g e r i n k m o d e ,  E n t e r .  
Vanmiddag gaan we uitgebreid winkelen bij Roetgerink in Enter.  
Een groter aanbod aan kleding en ook schoenen voor dames en heren 
van alle bekende merken en tegen voordelige prijzen is er in onze 
omgeving wel niet te vinden. Sla uw slag.  

Tijdens het winkelen kunnen we van een gratis kopje koffie genieten en even op adem komen. 
 

 

di 4 april 2023 M o d e h a u s  H o e d t ,  U e l s e n .  
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 6 april 2023 P a n n e n k o e k e n  e t e n ,  r e s t a u r a n t  ’ t  L a a r b o s ,  O m m e n .  
Zin in een verrukkelijke pannenkoek? Daarvoor gaan we vanavond naar het
pannenkoekenrestaurant ’t Laarbos in Ommen. In een sfeervol historisch pand 
gelegen in een prachtige bosrijke omgeving. U kunt hier kiezen uit 67 variaties. Zoet of 
hartig, of speciaal? Uw smaak zit er dus zeker bij. Of toch iets anders? Spareribs, 
kipsaté, schnitzel, ossenhaas en gebakken zalm staan ook op de menukaart. 

De ritprijs is exclusief diner en consumpties. 
 





 
 

 

wo 12 april 2023 R e e ë n v a a r t o c h t  W e e r r i b b e n ,  O s s e n z i j l .  
Vandaag gaan we wel een heel bijzondere vaartocht door de 
Weerribben maken: we gaan namelijk tijdens deze vooravondtocht op 
zoek naar reeën! Schipper Tiemen heeft een grote ervaring op dit 
gebied en kent de plekjes, waar ze zich ophouden. We vertrekken om 
19:00 uur en varen ca. 2 uur (het wordt dus een latertje). Bij mooi weer 
is de boot open, bij minder mooi weer is de boot gesloten en eventueel 

verwarmd. Gaat u mee reetjes (dieren bedoelen we!) kijken? Op weg naar de Weerribben gaan we 
nog ergens een kleinigheid eten. De ritprijs is inclusief vaartocht en een kop koffie  ad € 17,50.  

do 13 april 2023 R o n d r i t  S a g e n l a n d r o u t e ,  Tw e n t e .  
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. 

di 18 april 2023 B r o n k h o r s t  &  M o s t e r d m u s e u m  D o e s b u r g .  
We maken vandaag een mooie rit langs de IJssel naar Doesburg. Onderweg gaan we 
eerst het kleinste stad van Nederland bezoeken: Bronkhorst Het stadje is gelegen aan 
de IJssel in de provincie Gelderland. Momenteel wonen er 95 inwoners in dit stadje, dat 
in 1482 stadsrechten kreeg. We gaan een korte wandeling door de stad 
maken en we gaan ergens lunchen. Dan rijden we door naar Doesburg, 
naar de mosterdfabriek. Om 14:00 uur bezoeken we de mosterdfabriek. 

Hier kunt u zien hoe ouderwetse boeren-mosterd wordt gemaakt. U kunt ook zien hoe 
vroeger thuis mosterd werd gemaakt. En ook het afvullen van de potjes kunt u met eigen 
ogen aanschouwen. We hebben een rondleiding voor u geregeld dus met heel veel 
(mosterd)kennis gaat u weer naar huis. De ritprijs is inclusief toegang en rondleiding ad € 3,00. 

wo 19 april 2023 O r a n j e m u s e u m  D i e p e n h e i m .  
Het museum is ingericht met een ruime collectie van ruim 2000 mooie 
en bijzondere "oranje" items. Een ander onderdeel van het museum is 
Twents boerenantiek en plaatselijke volksgebruiken en tradities zoals 
die eeuwenlang in en rond Diepenheim hebben gegolden en soms nog 
gelden. Tijdens het bezoek wordt er ruim aandacht besteed aan de 
historie van het Oranjehuis en de Twentse tradities en volkscultuur. 

Het museum is voor eenieder toegankelijk met een traplift naar de bovenverdieping. 
De ritprijs is inclusief de toegang/koffie of thee en een "Amalia" gebakje ad € 9,50. 

di 25 april 2023 R o n d r i t  B o l l e n r o u t e  N o o r d O o s t P o l d e r.  
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. 
 

vr 28 april 2023 R o n d r i t  B o l l e n r o u t e  N o o r d O o s t P o l d e r.  
Zie omschrijving 25 april. 
 



 

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




