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De leukste  
all-in reizen!

Reisgids
2017

BLoemencorso Eelde

Rondvaart en High Tea  
in Assen

Workshop schilderen
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Zorggroep Drenthe:

• Ledenpas
•  Huishoudelijke hulp 
•  Verzorging en verpleging 
•  Volledig Pakket Thuis 
•  Dagverzorging 
•  Specialistische Verpleging 
•  Dementie, Ambulant Geheugen Team (AGT) 
•  Professionele alarmopvolging
•  Maaltijdservice
•  Boodschappenservice i.c.m. maaltijdservice
•  Klussendienst
•  Tuinonderhoud
•  Vakantiezorg
•  Tijdelijk verblijf
•  Appartement huren
•  Verzorgingshuiszorg
•  Verpleeghuiszorg

Meer informatie?
Kijk op onze website  
www.zorggroepdrenthe.nl  
of bel T. (0592) 33 12 32.

www.theatermozaiekzuidlaren.nl  

www.messchenstaete.nl/
restaurant

www.bijdeburen.nl  

www.messchenstaete.nl

GALERIE MOZAIEK 
Mozaiek beschikt naast een intiem  

theater over een galerie. Op onze website  
www.zorggroepdrenthe.nl vindt u de actuele 

expositie.  
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Voorwoord 

Met veel trots en enthousiasme presenteren wij u de reisgids  
van Zorggroep Drenthe! 

Na vier succesvolle jaren met veel leuke reizen ligt er weer een 
nieuw programma voor u klaar. Van voorstellingen in ons prachtige 
Theater Mozaiek tot verschillende rondvaarten en rondritten. Van 
een middag schilderen tot een bezoek aan het Holland Casino in 
Groningen. Kortom, voor elk wat wils!
 
Op reis met de zekerheid van verzorgende of verpleegkundige 
ondersteuning; dát is waar Zorggroep Drenthe zich onderscheidt 
van andere reisaanbieders. 
 
Als cliënt en/of lid van Zorggroep Drenthe kunt u, eventueel met 
een introducee, deelnemen aan de reizen. Per reis staat vermeld 
wanneer uw aanmeldformulier uiterlijk bij ons binnen moet zijn. 
Onze locaties doen dienst als opstapplaatsen.

Er zijn drie aanmeldingsformulieren toegevoegd aan deze reisgids, 
zodat u zich op verschillende momenten kunt aanmelden voor de 
diverse reizen. Natuurlijk kunt u zich ook voor meerdere reizen in 
één keer aanmelden. Stuur het formulier op, of lever het in op één 
van onze locaties (zie achterzijde reisgids). 

Op onze website vindt u de reizen die in de gids staan vermeld. Ook 
kunt u zich hier aanmelden (www.zorggroepdrenthe.nl/reisgids).
 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact 
opnemen met de activiteitenbegeleider van één van onze locaties.

Wij wensen u veel reisplezier!
Zorggroep Drenthe
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Aanmeldingsformulier 1   5

Voorjaarstocht door Drenthe  Donderdag 20 april 2017 7

Starreveld, De Adelhart Toorop & Van Dam in Theater Mozaiek  Zaterdag 22 april 2017 8

Rondrit door het Hoogeland  Dinsdag 2 mei 2017 9

Marc de Hond in Theater Mozaiek  Zaterdag 13 mei 2017 10

Rondvaart door het Oosterwijtwerdermaar en het Damsterdiep Donderdag 18 mei 2017 11

Camping De Roggeberg in Appelscha  Diverse data 12

Rondvaart en High Tea in Assen  Dinsdag 4 juli 2017 13 

Pluktuinen Zeldenrust in Wapse  Donderdag 6 juli 2017 14

Bloemencorso Eelde  Zaterdag 2 september 2017 15

Herfsttocht  Donderdag 28 september 2017 17

Rondrit door het Staatsbos en het Drentse Aa gebied  Vrijdag 27 oktober 2017 18

Workshop schilderen bij Atelier uiT de kunsT  Donderdag 9 november 2017 19

Het Holland Casino in Groningen   Donderdag 28 december 2017 20

Aanmeldingsformulier 2   21

Aanmeldingsformulier 3   23

Algemene voorwaarden    26

Inhoudsopgave
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Aanmeldingsformulier reisgids 2017

Wanneer dit formulier niet door u zelf is ingevuld kunnen onderstaand eventueel  
de gegevens van deze (contact)persoon worden ingevuld.

Contactpersoon

Dhr/ Mevr*

Adres

Telefoon

Email
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Uw gegevens
Graag volledig en duidelijk invullen s.v.p.

Dhr/ Mevr*

Adres

Telefoon

Email

Datum

Rekeningnummer  
(IBAN) 

Handtekening

Ik gebruik: **   

Zijn er bijzonderheden omtrent uw eetpatroon, medicatie, gezondheid of eventuele  
begeleiding waar wij rekening mee moeten houden **

Eventueel kunt u de bijzonderheden onderstaand kort uiteen zetten. Mochten wij daarna nog 
vragen hebben, dan nemen we telefonisch contact met u op.

* Doorhalen wat niet van toepassing is.  ** Aankruisen wat van toepassing is

Eenmalige machtiging  

Ondergetekende machtigt Zorggroep Drenthe tot eenmalige afschrijving van zijn/haar 
bankrekening t.g.v. rekening NL75 RABO 0306 5004 69 van Zorggroep Drenthe voor  
reizen seizoen 2017. Ons incassant ID is: NL07ZZZ040871250000. 

Uiterlijk een week voor iedere reis plaats vindt, wordt het verschuldigde bedrag per reis 
van uw rekening afgeschreven.

H
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s 
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Met uw aanmelding gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden Reizen (pagina 26)  
van Zorggroep Drenthe.

Dit formulier kunt u opsturen naar, of afgeven op één van onze locaties (zie achterzijde reisgids).

Bedankt voor uw aanmelding.
Graag tot ziens!

  ja

  nee

  loophulpmiddelen

  rollator

  rolstoel ik ben rolstoelgebonden / ik kan ook in een normale stoel zitten*

  anders namelijk: 

Aanmeldingsformulier reisgids 2017
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Voorjaarstocht door Drenthe  •  Donderdag 20 april 2017

Inclusief vervoer,  
koffie/thee met  

gebak, 3-gangen  
dagmenu en een  

consumptie.

DONDERDAG 
20 APRIL 2017

Vertrek: 13.00 uur
Thuiskomst: ± 19.00 uur

€ 47,-
ALL-IN PRIJS:  

De zon gaat steeds meer schijnen en alle planten, bomen en bloemen gaan 
weer groeien en bloeien. In de lente zien we ook veel jonge dieren, die we 
onderweg natuurlijk ook hopen te zien in de wei. 

We rijden onder andere door Gasselte, Anloo, Anderen, Rolde en Balloo. 
Onderweg maken we een tussenstop en staat er koffie of thee met gebak 
voor ons klaar. 

We vervolgen onze route om uiteindelijk rond vijven aan te komen bij de 
Vijverhof. In restaurant ‘Bij de Buren’ schuiven we aan voor een 3-gangen 
dagmenu.

Uw aanmelding voor deze reis moet uiterlijk  
5 april bij ons binnen zijn.

Voorjaarstocht door Drenthe
We maken een mooie tocht door Drenthe dat zich hult  
in prachtige voorjaarskleuren.

            Cliënten volledig  
in zorg van  

de Vijverhof betalen  
voor deze reis: 

€ 38,-   

!



Zaterdag 22 april 2017 • Starreveld, De Adelhart Toorop & Van Dam in Theater Mozaiek

€ 32,-
ALL-IN PRIJS:  
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Een joodse jonge vrouw vlucht naar Londen en wordt de stem van Radio 
Oranje. Een beginnend chansonnière meldt zich aan bij de Kultuurkamer. Een 
joodse violiste en zangeres zingt in het cabaret van Kamp Westerbork. Jetty 
Paerl, Conny Stuart en Jetty Cantor. Drie vrouwen die al zingend de oorlog 
doorkomen. In tijd van oorlog blijkt entertainment van levensbelang te zijn.

Jetta Starreveld, Monique de Adelhart Toorop en Mirjam van Dam brengen 
al zingend hun verhalen tot leven. Ed Boekee begeleidt op piano.

Uw aanmelding voor deze reis moet uiterlijk  
7 april bij ons binnen zijn.

Starreveld, De Adelhart  
Toorop & Van Dam in  
Theater Mozaiek

‘Door de nacht klinkt een lied.’  Een voorstelling over 
drie zangeressen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Inclusief vervoer, 
voorstelling en een 
drankje in de pauze.

Vol = Vol, dus 
meld u snel aan!

ZATERDAG  
22 APRIL 2017

Vertrek: 18.30 uur
Thuiskomst: ± 22.30 uur

            Beschikt u zelf  
            over vervoer,  
dan betaalt u:
€ 17,-   

!

fotografie: Elisabeth Melchior



 Zorggroep Drenthe   |   Reisgids 2017   |   9 

Eén van de oudste cultuurlandschappen van Nederland, dat is het  
Hoogeland. 600 jaar voor Christus vestigden de eerste bewoners zich in het 
kustgebied. De strijd tegen het water bepaalde de ontstaansgeschiedenis; nu 
nog prijken middeleeuwse kerken op het hoogste punt in de dorpskernen, 
de wierden. Het landschap van het Hoogeland kent een ongekend hoge 
concentratie middeleeuwse kerken, schitterende borgen, en fraaie, vaak 
opgeknapte oude molens. 
Het Hoogeland is een uniek, oud en ongeschonden weids landschap met 
wierden, maren, borgen, oude kerken met hun orgels en in het voorjaar en 
de zomer fraaie wuivende koolzaad- en graanvelden. De van oudsher zeer 
vruchtbare klei zorgde voor een welvarend akkerbouwgebied.

We rijden langs de wierden dorpen Wirdum, Loppersum, Zeerijp, Eenum 
(2 terpen), Leermens en Godlinze. In het dorpje Spijk stoppen we voor een 
lunch bij wegrestaurant Eemshaven. Door de Eemshaven gaan we weer  
richting de stad Groningen.

Uw aanmelding voor deze reis moet uiterlijk  
17 april bij ons binnen zijn.

Rondrit door het Hoogeland
Het Hoogeland is de streek in de provincie Groningen  
ten noorden van het Reitdiep en het Damsterdiep.

     Rondrit door het Hoogeland  •  Dinsdag 2 mei 2017

Inclusief vervoer, 
koffie/thee, lunch met 
soep en warme snack.

DINSDAG  
2 MEI 2017

Vertrek: 10.30 uur
Thuiskomst: ± 15.00 uur

€ 38,-
ALL-IN PRIJS:  



Het leven van Marc de Hond werd overheerst door angsten. Totdat alles  
waar hij bang voor was hem vijftien jaar geleden overkwam: zijn internet-
miljoenen verdampten, zijn geliefde grootouders stierven en tot overmaat 
van ramp kreeg hij een dwarslaesie. Tot zijn eigen verbazing kwam hij 
optimistischer en sterker dan ooit uit deze periode. In zijn tweede theater-
programma ‘Wie bang is, krijgt ook klappen’ legt Marc uit hoe het hem lukte 
zijn angsten te overwinnen en hoe het grote oorlogsgeheim van zijn opa 
daar een belangrijke rol in speelde.

Een inspirerend en optimistisch verhaal voor iedereen die bang is voor  
terroristische aanslagen, vluchtelingen, angstzaaiende politici, spinnen,  
slangen, wilde dieren, exotische ziektes, de dood, Prem Radhakishun of  
mannen in rolstoel. Marc de Hond legt uit waar angst vandaan komt, wat je 
er tegen kunt doen en hoe hij zelf zijn angsten weer terug wist te brengen 
tot de juiste proporties. 

Urgent en relevant.

Het inspirerende vervolg van Marc’s succesvolle en veelgeprezen  
debuutvoorstelling ‘Scherven Brengen Geluk’. Wederom geregisseerd  
door Silvester Zwaneveld, met muziek van Ivo de Wijs.

Uw aanmelding voor deze reis moet uiterlijk  
28 april bij ons binnen zijn.

Marc de Hond in Theater Mozaiek
‘Wie bang is krijgt klappen’.

Zaterdag 13 mei 2017  •  Marc de Hond in Theater Mozaiek

ZATERDAG  
13 MEI 2017

Vertrek: 18.30 uur
Thuiskomst: ± 22.30 uur

€ 35,50
ALL-IN PRIJS:  
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Inclusief vervoer, 
voorstelling en een 
drankje in de pauze.

Vol = Vol, dus 
meld u snel aan!

            Beschikt u zelf  
            over vervoer,  
dan betaalt u:
€ 19,50   

!
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     Rondvaart door het Oosterwijtwerdermaar en het Damsterdiep  •  Donderdag 18 mei 2017

DONDERDAG  
18 MEI 2017

Vertrek: 13.00 uur
Thuiskomst: ± 18.00 uur

€ 43,50
ALL-IN PRIJS:  

Na aankomst in eetcafé ‘De Boerderij’ stappen we in de rondvaartboot. 
We varen via het Oosterwijtwerdermaar en het Damsterdiep naar  
Appingedam waar we een rondje door het centrum maken.

Aan boord wordt een kopje koffie of thee met gebak geserveerd. Onderweg 
kunnen we genieten van het prachtige uitzicht op de beroemde hangende 
keukens, historische panden, de nieuwe jachthaven en de Nicolai kerk. Dit 
alles onder muzikale begeleiding. 

Daarna zetten we weer koers naar Oosterwijtwerd waar we, na ongeveer 
twee tot twee en een half uur varen, weer voet aan vaste wal zetten en  
huiswaarts zullen keren. 

Uw aanmelding voor deze reis moet uiterlijk  
3 mei bij ons binnen zijn.

Rondvaart door het  
Oosterwijtwerdermaar  
en het Damsterdiep

Eetcafé ‘De Boerderij’, ons vertrekpunt voor deze  
rondvaart, is gevestigd in een karakteristieke  
negentiende-eeuwse boerderij. Omgeven door een  
ruime gracht, welke is verbonden met het Ooster-
wijtwerdermaar.

Inclusief vervoer, 
rondvaart, koffie/thee 

met gebak en live  
muziek op de boot.

Helaas is deze 
bestemming 
niet rolstoel-
toegankelijk.



Even een dagje op de camping geeft een gevoel van vrijheid. Niks moet, alles 
mag. Een druk programma hebben we niet, maar daar is het natuurlijk ook 
vakantie voor. Heerlijk in de buitenlucht, niemand vindt het erg om na het 
eten even af te wassen. Ook dat geeft gezelligheid.

Bijzonderheden:
Bij slecht weer kan de reis een dag voor vertrek door de organisatie geannu-
leerd worden. Per dag hebben we slechts plaats voor 6 deelnemers, waarvan 
maximaal twee personen in een rolstoel. Meld u daarom snel aan voor een 
dagje genieten op de camping. Per datum wordt de genoemde locatie als 
enige opstapplaats gehanteerd en rijden we rechtstreeks naar Appelscha.

Uw aanmelding voor deze reis moet uiterlijk
bij ons binnen zijn op: 

• Symphonie:   22 mei 2017
• De Wester Es:  12 juni 2017
• De Wenning:  28 juni 2017

Camping De Roggeberg  
in Appelscha
Heeft u zin om een dagje te genieten op de camping?

Symphonie: Di 6 juni 2017, Wester Es: Di 27 juni 2017, De Wenning: Do 13 juli 2017  •  Camping De Roggeberg in Appelscha
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Inclusief vervoer,
koffie/thee met koek,
lunch, hapje, drankje
en warme maaltijd.

            Cliënten volledig  
            in zorg van  
genoemde locaties  
betalen voor  
deze reis 
€ 30,- 

!

SYMPHONIE  
DI 6 JUNI 2017
WESTER ES  
DI 27 JUNI 2017
DE WENNING  
DO 13 JULI 2017

Vertrek: 10.00 uur
Thuiskomst: ± 19.00 uur

€ 39,-
ALL-IN PRIJS:  
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Symphonie: Di 6 juni 2017, Wester Es: Di 27 juni 2017, De Wenning: Do 13 juli 2017  •  Camping De Roggeberg in Appelscha    Rondvaart en High Tea in Assen  •  Dinsdag 4 juli 2017

DINSDAG  
4 JULI 2017

Vertrek: 10.00 uur
Thuiskomst: ± 14.30 uur

€ 44,-
ALL-IN PRIJS:  

De rondvaartboot functioneert als sociale onderneming. De bemanning 
bestaat uit mensen die een leerwerkplek ambiëren. Stichting Varen in Assen 
heeft gerealiseerd dat “de Fluisteraar” gemaakt is met behulp van jeugdige 
werklozen en derhalve de wateren in de regio Assen kan bevaren. 

We stappen om 11.00 uur in de rondvaartboot bij de kop van de vaart en 
varen ongeveer twee uur in en om de stad Assen. Onderweg gaat u genieten 
van een high tea, met keus uit 30 soorten thee (of koffie), hartige en zoete 
hapjes.

Stichting Varen in Assen en de mensen die werkzaam zijn op de rondvaart-
boot heten u van harte welkom op “de Fluisteraar”.

Uw aanmelding voor deze reis moet uiterlijk  
19 juni bij ons binnen zijn.

Rondvaart en High Tea  
in Assen
Graag nemen wij u mee op rondvaartboot  
“de Fluisteraar” in Assen.

Inclusief vervoer, 
rondvaart en high tea.

We hebben plaats 
voor maximaal 

30 deelnemers, 
waarvan maxi-

maal 3 rolstoel-
gebruikers. Er is 

een toilet aan 
boord



Zeldenrust is een blauwe bessenkwekerij in Wapse (Drenthe) en gespeciali-
seerd in het kweken van blauwe bessen. Naast de blauwe bessen is er nog 
meer klein fruit te plukken. 

Na jaren aardbeien en bessen geteeld te hebben, werd in 2005 een prachtige 
bloemenpluktuin aangelegd. Vele bloemenliefhebbers hebben er al hun boe-
ket kunnen plukken. Liefhebbers krijgen een schaartje mee en struinen door 
de tuin op zoek naar hun geliefde bloemen. 

Op het terras of in de schuur schuiven we aan voor een kopje koffie of thee 
met een blauwe bessen taartje. Later op de middag genieten we nog van een 
ijscoupe met vers fruit.

U heeft de mogelijkheid om een prachtig boeket (á € 5,50) of heerlijk fruit 
(á € 4,50 per kilo) zelf te plukken, dit is niet bij de kosten inbegrepen. In 
de winkel kunt u onder meer de eigen gemaakte blauwe bessen producten 
kopen, maar ook diverse andere producten of cadeaus. 

Uw aanmelding voor deze reis moet uiterlijk  
21 juni bij ons binnen zijn.

Pluktuinen Zeldenrust in Wapse
Indien u een heerlijk ontspannen dagje wilt beleven en 
wilt genieten van heerlijk fruit en prachtige bloemen, dan 
is dit het perfecte uitje!  

Donderdag 6 juli 2017  •  Pluktuinen Zeldenrust in Wapse

Inclusief vervoer, 
koffie/thee met blauw 
bessen taartje, en ijs-
coupe met vers fruit.

Helaas is deze 
bestemming niet 
rolstoeltoegan-
kelijk en hebben 
we slechts plaats 
voor 14 deel-
nemers. 

DONDERDAG 
6 JULI 2017

Vertrek: 13.00 uur
Thuiskomst: ± 17.00 uur

€ 32,-
ALL-IN PRIJS:  
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Het motto van dit jaar is “60 jaar verleden in het heden”. Alle ontwerpen  
zijn gebaseerd op de winnende wagens van de afgelopen zestig jaar. Het  
resultaat: 23 tekeningen en maquettes van onder meer het eiland van  
Robinson Crusoe, Zonnegod Helios en een bewegend T-rex geraamte.  
Elk ontwerp wordt voorzien van een praatje. Niet alle ontwerpen zijn in  
september te aanschouwen. Zestien van de wagens gaan daadwerkelijk  
de straat op. In maart zullen de winnende ontwerpen zijn gekozen.

Deze dag zorgen wij ervoor dat u (bij mooi weer) eerste rang zit voor het  
terras van restaurant ‘Bij de Buren’. U kijkt uit op de route van de Corso.  
Na het corso sluiten wij af met een heerlijk diner in ons restaurant.

Uw aanmelding voor deze reis moet uiterlijk  
18 augustus bij ons binnen zijn.

Bloemencorso Eelde
Voor het ontstaan van de Bloemencorso Eelde moeten 
we terug naar het jaar 1957. Daarna heeft het corso  
zich in hoog tempo ontwikkeld en kan thans worden 
aangemerkt als een van de leidende Bloemencorso’s  
in Europa. 

Bloemencorso Eelde  •  Zaterdag 2 september 2017

Inclusief vervoer, 
koffie/thee met cake, 

3-gangen dagmenu en 
consumptie.

We hebben plaats 
voor maximaal 30 

deelnemers.

ZATERDAG  
2 SEPTEMBER 2017

Vertrek: 11.00 uur
Thuiskomst: ± 19.00 uur

            Cliënten volledig  
in zorg van  

Symphonie betalen  
voor deze reis: 

€ 33,50   

!

€ 42,50
ALL-IN PRIJS:  

foto: Anne Haandrikman



N I E U W S G I E R I G ? 
K I J K  O P  W W W. M E S S C H E N S T A E T E . N L 

V O O R  E E N  G R AT I S  I N F O R M AT I E PA K K E T.

C O M F O R T A B E L  W O N E N  M E T  Z O R G  D I C H T B I J ?

A P PA R T E M
E N T E N

D I R E C T  B
E S C H I K B A A R

M E S S C H E N S T A E T E . N L

Hoekbree 1, 9403 GR Assen.  T. (0592) 33 15 97   
E. restaurant@messchenstaete.nl   www.messchenstaete.nl/demesschen

Restaurant ‘de Messchen’ is dagelijks 
geopend vanaf 10.00 uur. U kunt hier terecht 

voor lunch gerechten, plates of een diner à 
la carte. U bent ook van harte welkom voor 

een heerlijk kopje koffi  e met wat lekkers 
erbij of om te komen borrelen.

NIEUW IN ASSEN!

(Advertentie)
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De tijd kleurt herfst
Gerangschikt in een rij
Aan weerszijden van de weg
Hun lange, zware stammen
Met takken hoog in de lucht
Bladeren die verwelken
Tot een rood tafereel
Hun kastanjes uitwerpen
De herfst is weer begonnen

Genieten van de prachtige kleuren die dit seizoen ons biedt. Na een mooie 
rit komen we rond vijven aan bij Mozaiek in Zuidlaren waar we plaats nemen 
in restaurant ‘Bij de Buren’ voor een 3-gangen dagmenu. Hierna zetten we 
iedereen weer af bij de locatie waar men is opgestapt.

Uw aanmelding voor deze reis moet uiterlijk  
13 september bij ons binnen zijn.

Herfsttocht
We maken een prachtige herfsttocht door de kop  
van Noord Drenthe.  

Herfsttocht  •  Donderdag 28 september 2017

Inclusief vervoer, 
3-gangen dagmenu  

en consumptie.

DONDERDAG 
28 SEPTEMBER 2017

Vertrek: 13.30 uur
Thuiskomst: ± 18.30 uur

            Cliënten volledig  
in zorg van  
Mozaiek betalen  

voor deze reis: 
€ 33,-   

!

€ 42,-
ALL-IN PRIJS:  



Gezien de tijd van het jaar kunnen we vast en zeker genieten van mooie 
herfstkleuren, zowel in het bos als op de landerijen.

We vertrekken vanuit Rolde richting het Staatsbos. Het bos is ongetwijfeld 
gehuld in mooie herfsttinten. Vanuit het Staatsbos gaan we richting het 
Drentse Aa gebied. We rijden door het mooie natuurgebied en kleine  
dorpen. 

We zien een verscheidenheid aan natuur, boerderijen en brinken. Aan het 
eind van de rondrit komen we weer bij de Wenning in Rolde. Hier staat voor 
ons een 3-gangen dagmenu klaar in restaurant ‘Bij de Buren’.

Uw aanmelding voor deze reis moet uiterlijk  
12 oktober bij ons binnen zijn.

Rondrit door het Staatsbos  
en het Drentse Aa gebied
We maken deze middag een rondrit door een gedeelte 
van het Drentse Aa gebied en de Staatsbossen van  
Borger.

Vrijdag 27 oktober 2017  •  Rondrit door het Staatsbos en het Drentse Aa gebied

Inclusief vervoer, koffie/
thee met koek, 3-gangen 
dagmenu en consumptie.

VRIJDAG  
27 OKTOBER 2017

Vertrek: 13.00 uur
Thuiskomst: ± 19.30 uur

€ 47,-
ALL-IN PRIJS:  
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            Cliënten volledig  
             in zorg van  
de Wenning betalen 
voor deze reis: 
€ 38,-   

!

fotografie: Anne Haandrikman
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Het atelier waar we gaan schilderen ligt aan de TT baan even buiten Assen. 

We maken een kleurrijk schilderij van 40 x 40 cm, dat we aan het eind van de 
middag natuurlijk meenemen naar huis. We krijgen deskundige hulp bij het 
schilderen. We kunnen putten uit een aantal voorbeelden, met bijvoorbeeld 
kippen, bloemen, koeien et cetera, die in het atelier aanwezig zijn. 
Tijdens het schilderen krijgen we een kop koffie of thee met wat lekkers 
erbij. Alle benodigde materialen zijn aanwezig in het atelier.

Voor de deelnemers; draag geen nieuwe kleding. We krijgen wel een short 
om, maar toch!

Uw aanmelding voor deze reis moet uiterlijk  
25 oktober bij ons binnen zijn.

Workshop schilderen bij  
Atelier uiT de kunsT
Het motto is gezelligheid en ontspanning. Even uit  
de dagelijkse sleur worden gehaald. Want wat is er  
nu leuker dan creatief bezig zijn! En dat gaan we doen 
deze middag, schilderen.

Workshop schilderen bij Atelier uiT de kunsT  •  Donderdag 9 november 2017

Inclusief vervoer,  
koffie/thee, begeleiding 

en materiaal.

I.v.m. de persoon lijke 
aandacht en beschik-

bare ruimte is er  
maximaal plaats  

voor 14 deelnemers.

DONDERDAG 
9 NOVEMBER 2017

Vertrek: 12.30 uur
Thuiskomst: ± 17.00 uur

€ 46,-
ALL-IN PRIJS:  
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Na een rondje langs de opstapplaatsen om iedereen te verzamelen schuiven 
we rond 17.00 uur aan voor een 3-gangen dagmenu in restaurant ‘Bij de 
Buren’ in Zuidlaren. Daarna vertrekken we richting het Holland Casino in  
Groningen.

Eenmaal binnen krijgen we een korte uitleg over de speelautomaten en mag 
u -indien u dat wilt- uw geluk beproeven. Alleen kijken en (mee)genieten 
kan uiteraard ook.

We genieten natuurlijk van een kopje koffie of thee en completeren de 
avond later nog met een drankje in het casino. Rond half elf zoeken we de 
bus weer op en keren we huiswaarts. 
 
Het casino kan bij de toegang vragen om uw legitimatiebewijs, zorg ervoor 
dat u deze bij zich heeft.

Uw aanmelding voor deze reis moet uiterlijk  
13 december bij ons binnen zijn.

Het Holland Casino  
in Groningen 
Een avond uit naar het casino blijft een unieke  
ervaring in een uitzonderlijke ambiance.  
Dus... haal uw mooie jurk of pak uit de kast en ga mee.

Donderdag 28 december 2017  •  Het Holland Casino in Groningen

Inclusief vervoer,  
3-gangen dagmenu,  
entree casino, koffie/thee 
en een drankje.

We hebben plaats 
voor maximaal 14 
deelnemers.

DONDERDAG  
28 DECEMBER 2017

Vertrek: 16.30 uur
Thuiskomst: ± 23.00 uur

€ 42,50
ALL-IN PRIJS:  
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            Cliënten volledig  
             in zorg van  
Mozaiek betalen 
voor deze reis: 
€ 33,50   

!
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Aanmeldingsformulier reisgids 2017

Wanneer dit formulier niet door u zelf is ingevuld kunnen onderstaand eventueel  
de gegevens van deze (contact)persoon worden ingevuld.

Contactpersoon

Dhr/ Mevr*

Adres

Telefoon

Email
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Uw gegevens
Graag volledig en duidelijk invullen s.v.p.

Dhr/ Mevr*

Adres

Telefoon

Email

Datum

Rekeningnummer  
(IBAN) 

Handtekening

Ik gebruik: **   

Zijn er bijzonderheden omtrent uw eetpatroon, medicatie, gezondheid of eventuele  
begeleiding waar wij rekening mee moeten houden **

Eventueel kunt u de bijzonderheden onderstaand kort uiteen zetten. Mochten wij daarna nog 
vragen hebben, dan nemen we telefonisch contact met u op.

* Doorhalen wat niet van toepassing is.  ** Aankruisen wat van toepassing is

Eenmalige machtiging  

Ondergetekende machtigt Zorggroep Drenthe tot eenmalige afschrijving van zijn/haar 
bankrekening t.g.v. rekening NL75 RABO 0306 5004 69 van Zorggroep Drenthe voor  
reizen seizoen 2017. Ons incassant ID is: NL07ZZZ040871250000. 

Uiterlijk een week voor iedere reis plaats vindt, wordt het verschuldigde bedrag per reis 
van uw rekening afgeschreven.

H
ie
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an

g
s 

af
sc

h
eu

re
n

Met uw aanmelding gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden Reizen (pagina 26)  
van Zorggroep Drenthe.

Dit formulier kunt u opsturen naar, of afgeven op één van onze locaties (zie achterzijde reisgids).

Bedankt voor uw aanmelding.
Graag tot ziens!

  ja

  nee

  loophulpmiddelen

  rollator

  rolstoel ik ben rolstoelgebonden / ik kan ook in een normale stoel zitten*

  anders namelijk: 

Aanmeldingsformulier reisgids 2017
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Datum Reis Kosten Aantal pers. Totaal

      /       /    

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

Aanmeldingsformulier reisgids 2017

Wanneer dit formulier niet door u zelf is ingevuld kunnen onderstaand eventueel  
de gegevens van deze (contact)persoon worden ingevuld.

Contactpersoon

Dhr/ Mevr*

Adres

Telefoon

Email

Zi
t e

r g
ee

n 
aa

nm
el

d
in

gs
fo

rm
ul

ie
r m

ee
r i

n 
d

ez
e 

re
is

gi
d

s?
  

Vr
aa

g 
d

an
 g

er
us

t e
en

 n
ie

uw
 fo

rm
ul

ie
r a

an
 v

ia
 T

. (
05

92
) 3

3 
12

 3
2 

of
 in

fo
@

zo
rg

gr
oe

p
d

re
nt

he
.n

l.



24   |   Reisgids 2017   |  Zorggroep Drenthe

Uw gegevens
Graag volledig en duidelijk invullen s.v.p.

Dhr/ Mevr*

Adres

Telefoon

Email

Datum

Rekeningnummer  
(IBAN) 

Handtekening

Ik gebruik: **   

Zijn er bijzonderheden omtrent uw eetpatroon, medicatie, gezondheid of eventuele  
begeleiding waar wij rekening mee moeten houden **

Eventueel kunt u de bijzonderheden onderstaand kort uiteen zetten. Mochten wij daarna nog 
vragen hebben, dan nemen we telefonisch contact met u op.

* Doorhalen wat niet van toepassing is.  ** Aankruisen wat van toepassing is

Eenmalige machtiging  

Ondergetekende machtigt Zorggroep Drenthe tot eenmalige afschrijving van zijn/haar 
bankrekening t.g.v. rekening NL75 RABO 0306 5004 69 van Zorggroep Drenthe voor  
reizen seizoen 2017. Ons incassant ID is: NL07ZZZ040871250000. 

Uiterlijk een week voor iedere reis plaats vindt, wordt het verschuldigde bedrag per reis 
van uw rekening afgeschreven.

H
ie
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an
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Met uw aanmelding gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden Reizen (pagina 26)  
van Zorggroep Drenthe.

Dit formulier kunt u opsturen naar, of afgeven op één van onze locaties (zie achterzijde reisgids).

Bedankt voor uw aanmelding.
Graag tot ziens!

  ja

  nee

  loophulpmiddelen

  rollator

  rolstoel ik ben rolstoelgebonden / ik kan ook in een normale stoel zitten*

  anders namelijk: 

Aanmeldingsformulier reisgids 2017



Waar u thuis bent

Word lid van
Zorggroep Drenthe

en profiteer van
de voordelen met

uw ledenpas.

U bent al lid  voor slechts

per kalenderjaar!

€ 17,50

zorggroepdrenthe.nl

Meer Informatie? 
Inschrijfformulieren en meer informatie  
zijn te verkrijgen op onze locaties de Vijverhof,  
de Wester Es, Symphonie (Else van der Laanhuis),  
de Wenning, Mozaiek, de Noorderkroon en het  
Centraal Bureau. Daarnaast bij onze thuiszorg-
teams, de Amstelflat en de Vegro  
thuiszorgwinkel in Assen.Waar u thuis bent

Ledenpas



Algemene voorwaarden reisgids Zorggroep Drenthe

•  Bij elke reis is een prijs vermeld. Alleen wat vermeld staat onder ‘inclusief’ is inbegrepen.  

Alle overige uitgaven zijn voor eigen rekening.

• Met diëten kan rekening gehouden worden, mits bij opgave vermeld.

•  Deelnemers zijn verzekerd overeenkomstig de bepaling van de wet aansprakelijkheidsverzekering 

motorrijtuigen en bepalingen in de wet autovervoer personen.

•  Wordt het minimum aantal reizigers niet gehaald, dan kan de reis geannuleerd worden door Zorggroep 

Drenthe. Bericht van niet doorgaan van de reis, i.v.m. onvoldoende deelname, ontvangt u uiterlijk twee 

weken vóór de reis plaatsvindt.

• Z.s.m. na opgave ontvangt u een brief ter bevestiging van uw aanmelding voor de betreffende reis/reizen.

•  Uiterlijk een week vóór vertrek ontvangt u een brief met daarin informatie over de opstapplaats en de 

vertrek- en thuiskomsttijd.

•  Zorggroep Drenthe behoudt zich het recht voor de reisroute of het reisprogramma te wijzigen wanneer 

onvoorziene omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Dit is uitsluitend ter beoordeling van Zorggroep 

Drenthe.

•  De vermelde vertrek- en thuiskomsttijd is een indicatietijd. De juiste tijden zijn afhankelijk van de  

opstapplaatsen. De vertrektijd kan eventueel aangepast worden.

•  Deelnemers dienen 10 minuten voor de afgesproken tijd op de opstapplaats aanwezig te zijn.  

Indien een deelnemer te laat is kan deze geen enkel recht doen gelden op enigerlei schadevergoeding  

of terugbetaling van de reissom.

•  Voor eventuele vertraging, ontstaan door welke oorzaak dan ook of de gevolgen daarvan, dragen wij geen 

enkele verantwoording.

• Voor verlies van persoonlijke eigendommen tijdens de reis, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.

• In de touringcar is roken niet toegestaan.

• Plaatsen reserveren in de touringcar is niet mogelijk. U kunt wel uw voorkeur aangeven.

•  Indien de reis buiten Nederland plaats vindt, dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig  

legitimatiebewijs.

•  De (eventuele) toegangsbewijzen worden in de touringcar uitgereikt. Deze krijgt u dus niet vooraf  

toegezonden.

•  Deelname met een scootmobiel is helaas niet mogelijk. Ook kunnen wij geen bedlegerige cliënten  

vervoeren.

•  Wij kunnen geen persoonlijke (één op één) begeleiding verzorgen. Een persoonlijk begeleider kan u  

uiteraard vergezellen. Deze kunt u aanmelden als introducee tegen de vermelde kosten.

•  Annulering: 

- Tot twee weken vóór de reis plaatsvindt kunt u kosteloos annuleren. 

- Wanneer u de reis om welke reden dan ook binnen twee weken voor aanvang annuleert, zijn wij  

genoodzaakt de volledige reissom bij u in rekening te brengen. Eventueel kan de deelnemer iemand in  

zijn/haar plaats aan de reis laten deelnemen (in-de-plaats-stelling).

•  Annuleringen kunnen alleen telefonisch behandeld worden van maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.00 uur 

T. (0592) 33 12 32, met uitzondering van feestdagen.

•  Eventueel kan de deelnemer zelf een (doorlopende) reis- en annulerings¬verzekering afsluiten.  

Een annuleringsverzekering kan eventueel uitkomst bieden bij een eventueel gedwongen afzegging van de 

reis door de deelnemer.

•  Bij de reservering van één van de gepubliceerde reizen uit de reisgids aanvaardt u automatisch de  

hierboven beschreven voorwaarden.

• Onze reizen zijn voorbehouden aan onze leden, cliënten en hun eventuele introducees.

Op alle reisovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
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HET MEEST INTIEME THEATER  
VAN NOORD-NEDERLAND
Sinds de opening van Theater Mozaiek in oktober 2015  
hebben we tot onze vreugde al veel enthousiaste  
bezoekers mogen ontvangen. In samen werking met  
Theater De Nieuwe Kolk stellen we mooie programma’s 
samen. Theater Mozaiek is een intiem theater en biedt 
plaats aan 115 gasten.

Kijk voor ons programma op  
www.theatermozaiekzuidlaren.nl.  
Kaarten kunt u online of bij de balie  
van Mozaiek reserveren.

In Mozaiek kunt u ook genieten van een theaterdiner op de avond van de voorstelling.  
Dit kan in Restaurant Bij de Buren. Het restaurant is dagelijks geopend en  

serveert naast de dagmenu’s ook heerlijke lunch gerechten en een diner à la carte.  
Ook voor een lekker drankje of koffie met gebak kunt u bij ons terecht.

We hopen u snel een keer te zien Bij de Buren!
Mozaiek Ludinge 13, 9471 JD Zuidlaren   www.bijdeburen.nl

DE NIEUWE  THEATERGIDS  ONTVANGEN ZODRA  DEZE UIT IS? BEL 050-317 24 10

Ludinge 13, 9471 JD Zuidlaren. T. 050-317 24 10  E. info@theatermozaiekzuidlaren.nl



Locaties Zorggroep Drenthe en opstapplaatsen reizen:

Industrieweg 15  9402 NP  Assen  T (0592) 33 12 32   
E info@zorggroepdrenthe.nl I www.zorggroepdrenthe.nl

Waar u thuis bent

Symphonie Else van der Laanhuis  
Hooiweg 18, 9761 GR Eelde

T. (050) 309 26 26 

De Wenning
Molencamp 41, 9451 GJ Rolde 

T. (0592) 24 11 37

Mozaiek  
Ludinge 13, 9471 JD Zuidlaren 

T. (050) 409 32 00 

De Wester Es
Esweg 40, 9411 AG Beilen 

T. (0593) 52 34 55

De Vijverhof
Vredeveldseweg 75, 9404 CC Assen 

T. (0592) 31 62 25 

De Noorderkroon 
Noorderkroon 100, 9301 JV Roden 

T. (050) 501 89 50

KOM EENS LANGS EN MAAK KENNIS MET UW BUREN!

Ditzelfde geldt voor onze woon zorg centra. Ook wij hebben  
buren, waar we graag een goede band mee opbouwen en  
onderhouden. Bij ons is er altijd wat te doen. Zo hebben we  
o.a. een winkel, een kapsalon, een pedicure en een gezellig 
restaurant waar u heerlijk kunt eten. Regelmatig is er een 
themabuffet,ditkondigenweo.a.aanindeactiviteitenagenda.
Reserveer tijdig, want vol = vol!

Daarnaast bieden wij tal van services op het gebied van catering. 
Van roomservice voor onze cliënten op locatie, tot de verzorging van 
een groepslunch, viering van een verjaardag, een jubileum of een 
groepsdinerindevormvaneenbuffet.Binnendelocatiesworden
diverse activiteiten georganiseerd. U kunt gebruik maken van al  
deze gemakken en faciliteiten bij u in de buurt. 

Buren kunnen veel voor elkaar betekenen. Niet alleen maken buren deel uit van ons sociale netwerk, ook doen we klusjes voor 
elkaar en zijn we er voor elkaar in moeilijke tijden. Dat geeft ons een goed en veilig thuisgevoel. 

www.bijdeburen.nl


