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Zorggroep Drenthe:

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

www.galeriemozaiek.nl 
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Voorwoord 

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

Na zes succesvolle jaren met veel leuke reizen ligt er weer een 
nieuw programma voor u klaar. Van een voorstelling in ons 
prachtige Theater Mozaiek tot verschillende rondvaarten en 
rondritten. Van een creatieve middag tot een bezoek aan het 
Bloemencorso in Eelde. 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 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 twee 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). 

Ook kunt u zich aanmelden via onze website  
www.zorggroepdrenthe.nl/reisgids. Hier vindt u de reizen die in de 
gids staan vermeld.

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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Er is altijd iets te doen Bij de Buren!

www.bijdeburen.nl

(Advertentie)

‘Bij de Buren’ kunt u ontspannen, 
sfeervol en lekker eten en kennis  
opdoen. Het is er gezellig en er is 
altijd wat te doen. Ons team van 
medewerkers biedt u een gastvrij 
onthaal. Er vinden regelmatig leuke 
activiteiten plaats, dus kom gezellig 
eens langs bij de buren.

Eten Bij de Buren
U kunt in onze restaurants dagelijks terecht  

voor diverse dagmenu’s. Gedurende de hele dag 
is er een kleine kaart beschikbaar en daarnaast 

organiseren we regelmatig speciale thema
buffetten. Natuurlijk kunt u ook terecht voor  

een kop koffie met wat lekkers.

Op www.bijdeburen.nl vindt u ons actuele aanbod
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Verrassende rondrit
In het staartje van de lente maken we een rondrit met 
bestemming onbekend. 

Inclusief vervoer,  
koffie/thee onderweg  
en plate van de dag.

Verrassende rondrit  •  Dinsdag 4 juni 2019

€ 52,-
ALL-IN PRIJS:  

DINSDAG  
4 JUNI 2019

Vertrek: ± 13.00 uur
Thuiskomst: ± 19.30 uur

Door de jaren heen hebben er heel wat rondritten op het programma van de 
Reisgids gestaan. Maar nog nooit reisden wij met bestemming onbekend. Tot 
vandaag. 

U zult begrijpen dat wij dus geen informatie kunnen geven over de route en 
bezienswaardigheden. Zelfs geen tipje van de sluier…

Aan het einde van de rondrit stoppen we ergens voor een diner waarna  
we weer huiswaarts keren.

Uw aanmelding voor deze reis moet uiterlijk  
21 mei 2019 bij ons binnen zijn.
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Rondvaart Blauwestad
Met vier havens en vijf woongebieden is de Blauwestad 
één van de grootste meren van Nederland. Echt een  
aanrader om dit gebied eens te bewonderen.

We rijden naar de haven van Midwolda en stappen daar op de boot. In de 
Blauwestad varen we met de “Windschere”. De naam is een afkorting van  
de eerste letters van de gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland  
(tegenwoordig gemeente Oldambt) waar de Blauwestad is gesitueerd. Het 
schip heeft 50 zitplaatsen en kan rondom open. Ook heeft dit schip een  
rolstoellift en toilet aan boord.

We worden aan boord ontvangen met een lunch. Daarna begint de  
rondvaart door de woon- en natuurgebieden van de Blauwestad. Tijdens  
het varen wordt er van alles verteld over de omgeving en zijn oorsprong.

In de loop van de middag wordt aan boord nog een kop koffie of thee met 
iets lekkers geserveerd. Rond 14.30 uur meren we weer aan in de haven van 
Midwolda en stappen we weer in de bus.

Uw aanmelding voor deze reis moet uiterlijk  
28 mei 2019 bij ons binnen zijn.

Rondvaart Blauwestad  •  Woensdag 12 juni 2019

Inclusief vervoer,  
rondvaart, lunch en  

koffie/thee met  
iets lekkers.

WOENSDAG  
12 JUNI 2019

Vertrek: ± 10.30 uur
Thuiskomst: ± 18.00 uur

€ 59,-
ALL-IN PRIJS:  
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We vertrekken vanuit Zuidlaren richting het Drentse Aa gebied. Talloze water-
stroompjes vormen het beeklandschap van de Drentsche Aa. De natuur baadt er 
in stilte, maar ooit was dit de Randstad van de prehistorie. Bij hunebedden, in 
hooilanden en langs meanderende loopjes vind je flarden van een rijk verleden.

We zien een verscheidenheid aan natuur, boerderijen en brinken. Na de rondrit 
komen we aan bij Mozaiek. Hier staat voor ons een 3-gangen dagmenu klaar in 
restaurant ‘Bij de Buren’.

Uw aanmelding voor deze reis moet uiterlijk  
5 juni 2019 bij ons binnen zijn.

Rondrit door het Drentsche  
Aa gebied
We maken deze middag een rondrit door een gedeelte 
van het Drentsche Aa gebied.
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Rondrit door het Drentsche Aa gebied  •  Donderdag 20 juni 2019

€ 52,-
ALL-IN PRIJS:  

DONDERDAG  
20 JUNI 2019

Vertrek: ± 13.00 uur
Thuiskomst: ± 19.30 uur

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

Cliënten volledig in  
zorg van Mozaiek  
betalen voor  
deze reis  
€ 43,-

!
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Rondvaart over de Friese meren  •  Vrijdag 5 juli 2019

We vertrekken vanuit verschillende locaties richting Drachten. Daar ligt de boot 
‘De Harmonie’ voor ons klaar. Als we op de boot aankomen staat de koffie of thee 
met iets lekkers al voor ons klaar. 

De boot vertrekt rond 11 uur richting Nationaal Park De Alde Feanen, een prach-
tig natuurgebied in Friesland. Van het weidse uitzicht over het grote open water, 
tot de beschutting van het moerasbos, je vindt het in De Alde Feanen. De enorme 
variatie aan landschappen zorgt voor een rijke natuur met veel bijzondere bewo-
ners. Zo komen er in De Alde Feanen meer dan 450 verschillende soorten planten 
voor en broeden er ruim honderd soorten vogels. De Alde Feanen wordt door 
kenners als een van de mooiste moerasgebieden van Noordwest Europa gezien.

Rond het middaguur zal er een lunch worden geserveerd met soep, broodjes en 
fruit. We verwachten rond 15.30 uur weer aan te meren in Drachten waar de bus 
weer voor ons klaarstaat.

Uw aanmelding voor deze reis moet uiterlijk  
20 juni 2019 bij ons binnen zijn.

Rondvaart over de Friese meren
We varen vanuit Drachten naar het Nationaal Park  
de Alde Feanen 

€ 71,50
ALL-IN PRIJS:  

VRIJDAG  
5 JULI 2019 

Vertrek: ± 09.15 uur
Thuiskomst: ± 18.00 uur

Inclusief vervoer, 
rondvaart, koffie/thee 
met iets lekkers, lunch 

met soep, broodjes, 
fruit, koffie/thee of 

(karne)melk.
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Vragen?  
Neem contact op met het  
Zorgservicebureau 
T. (0592) 33 12 32

Meer dan zorg alleen
Onze services variëren van het ophangen van  
schilderijen tot aan het bezorgen van een  
maaltijd. Een greep uit ons aanbod:

Bij Zorggroep Drenthe kunt u  
ondere andere terecht voor  
verzorgingshuiszorg, verpleeg-
huiszorg en 24 uurs zorg thuis.  
Ook verhuren wij appartementen 
met zorg dichtbij en bieden we 
verschillende services die uw  
leven comfortabeler maken.  
Wij zorgen ervoor dat u zich  
thuis voelt!

zorggroepdrenthe.nl

• Personenalarmering

• Tuinonderhoud

• Klussendienst

• Maaltijdservice 

•  Boodschappenservice  

i.c.m. maaltijdservice

•  Zorg thuis 

- huishoudelijke zorg 

- wijkverpleging 

- specialistische zorg 

- dementie in thuissituatie 

- individuele begeleiding 

Wij helpen  
u graag

(Advertentie)(Advertentie)
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€ 47,-
ALL-IN PRIJS:  

Bloemencorso Eelde  •  Zaterdag 31 augustus 2019

ZATERDAG  
31 AUGUSTUS 2019

Vertrek: ± 11.00 uur
Thuiskomst: ± 19.30 uur

Inclusief vervoer, entree,  
koffie/thee met cake,  

3-gangen dagmenu en  
consumptie.

Het Bloemencorso Eelde kent een lange traditie.  
In 1957 verscheen dit corso voor de eerste keer op  
de weg. Dit corso is inmiddels uitgegroeid tot een  
van de grootste jaarlijks terugkerende culturele  
buitenevenementen van Eelde. 

Bloemencorso Eelde

Het Bloemencorso Eelde wordt door de onafhankelijke jury steevast  
betiteld als een van de mooiste corso’s van Europa. Het motto van dit jaar  
is: ‘Het witte doek’. 

Na maanden van noeste arbeid komen de rijdende kunstwerken de opbouw-
plaatsen uit en worden ze getoond aan het publiek. Samen met de marchin-
bands en de reclamekaravaan vormen ze een bonte stoet die op 1 september 
gaat rijden op het corso parcours.

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 het Corso.  
Na het corso sluiten wij af met een heerlijk diner in ons restaurant.

Uw aanmelding voor deze reis moet uiterlijk  
15 augustus 2019 bij ons binnen zijn.
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€ 62,50
ALL-IN PRIJS:  

Boottocht Giethoorn  •  dinsdag 10 september 2019

Boottocht Giethoorn
Rondvaart door het pittoreske deel van Giethoorn,
gelegen in Natuurgebied De Wieden.

Omstreeks 1230 is Giethoorn gesticht door vluchtelingen die uitgebieden rond 
de Middellandse zee kwamen. Deze eerste bewoners, flagellanten, vonden 
hier massa’s horens van wilde geiten, die waarschijnlijk tijdens een overstro-
ming waren omgekomen. Ze noemden hun nederzetting Geytenhoren. Later 
is deze naam verbasterd in Geythorn, wat nog later Giethoorn werd.

Het karakteristieke van het dorp vindt zijn oorsprong in de vervening. De 
turfgravers haalden op de voor hun gunstige plaatsen het veen uit de bodem, 
mengden dit in een mengbak en gooiden het op het land om te drogen, 
daarna werd er turf van gestoken. Door die vervening ontstonden plassen en 
meren. Om de turf te vervoeren groef men vaarten en sloten. Vele huizen zijn 
als het ware op eilandjes gebouwd die alleen, vroeger en nu nog steeds, via 
de karakteristieke boogbruggetjes te bereiken zijn.

De vaartijd van deze mooie boottocht is ongeveer een uur. De rondvaartboot 
is overdekt en verwarmbaar tijdens koude dagen. Bij zomerse temperaturen 
kunnen alle ramen worden opengeklapt. 

Uw aanmelding voor deze reis moet uiterlijk  
26 augustus 2019 bij ons binnen zijn.

DINSDAG  
10 SEPTEMBER 2019 

Vertrek: ± 13.00 uur
Thuiskomst: ± 20.00 uur

Inclusief vervoer, 
rondvaart, koffie/
thee met appelgebak, 
frites met snack, een 
drankje en ijs na.

We hebben plaats 
voor maximaal  
25 deelnemers, 
waarvan maximaal  
3 rolstoel-
gebruikers. 



 Zorggroep Drenthe   |   Reisgids 2019   |   13 

Hunsingo was een van de drie Ommelanden. Het grenst in het noorden  
aan de Waddenzee, in het oosten aan Fivelingo, in het westen aan het  
Westerkwartier en Friesland en in het zuiden aan het Gorecht. De streek 
komt overeen met de huidige gemeente Het Hogeland en de voormalige 
gemeente Middelstum (tegenwoordig gemeente Loppersum).

We rijden deze middag een mooie route langs de stad Groningen en door 
vele dorpen zoals Grijpskerk (oude Friese straatweg), Kommerzijl en Niezijl 
met het riviertje de lauwers. Ergens onderweg stoppen we voor de lunch.

We vervolgen onze route en doen o.a. Vierhuizen, Pieterburen, Baflo,  
Sauerd en Adorp aan voor we weer richting Drenthe rijden.

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

Rondrit door Hunsingo

Rondrit door Hunsingo  •  Vrijdag 27 september 2019

 

€ 44,-
ALL-IN PRIJS:  

VRIJDAG  
27 SEPTEMBER 2019

Vertrek: ± 10.30 uur
Thuiskomst: ± 17.00 uur

Inclusief vervoer,  
rondrit, lunch  

(12-uurtje) koffie/
thee en (karne)melk of 

sinaasappelsap.

Hunsingo (Gronings: Hunzego of Hunzengo) is een 
streek in de provincie Groningen gelegen tussen het 
Reitdiep en het Maarvliet.
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Herfstrondrit en stamppotbuffet  •  Donderdag 10 oktober 2019

€ 58,-
ALL-IN PRIJS:  

Herfstrondrit en stamppotbuffet
Een prachtige rondrit in het kleurrijke herfstseizoen.

We rijden deze middag via een prachtige route, langs Hijken, Hijkersmilde en 
door het Fochteloërveen. Dit 2500 hectare grote natuur gebied, op de grens 
van de provincies Friesland en Drenthe, ligt bij het dorp Veenhuizen. Het 
geldt als één van de weinige en best bewaarde hoogveen gebieden in Neder-
land.

We maken een tussenstop bij restaurant ‘Het Goudmeer’ in Appelscha  
voor een kop koffie of thee met iets lekkers. We vervolgen onze rondrit om  
uiteindelijk aan het einde van de middag bij Spectrum te arriveren waar 
een heerlijk stamppotbuffet voor ons klaar staat.

Uw aanmelding voor deze reis moet uiterlijk  
25 september 2019 bij ons binnen zijn.

DONDERDAG  
10 OKTOBER 2019

Vertrek: ± 13.00 uur
Thuiskomst: ± 20.00 uur

Inclusief vervoer, rondrit, 
koffie/thee met gebak en 
stamppotbuffet met een 
consumptie.

Cliënten volledig in  
zorg van Spectrum  
betalen voor  
deze reis  
€ 49,-

!
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Een rondrit door het gebied in de kop van Drenthe stond nog niet eerder op ons 
programma, dit jaar heeft u dus een primeur.

De gemeente Noordenveld ligt in de kop van de provincie Drenthe en grenst 
aan de provincies Friesland en Groningen. Binnen de gemeentegrenzen zijn ver-
schillende landschapstypen te vinden. In het zuiden de veenkoloniën en hoog-
veen. Dit landschap gaat in noordelijke richting over naar een dekzandland-
schap. Hier hebben zich verschillende esdorpen ontwikkeld, waaronder Roden, 
Norg en Peize. In het noorden van de gemeente ligt een gebied met laagveen, 
het Leekstermeergebied. 

We rijden onder andere langs landgoed Mensinge in Roden, Olie- en Korenmo-
len Woldzigt in Roderwolde, het Leekstermeergebied en Veenhuizen.

Na de rondrit schuiven we aan in restaurant ‘Bij de Buren’ in De Noorderkroon 
in Roden.

Uw aanmelding voor deze reis moet uiterlijk  
18 oktober 2019 bij ons binnen zijn.

Najaarstocht 
We maken een mooie najaarstocht door de kop van  
Drenthe in de omgeving van Roden en de gemeente 
Noordenveld.

Najaarstocht  •  Maandag 4 november 2019

€ 53,-
ALL-IN PRIJS:  

MAANDAG  
4 NOVEMBER 2019 

Vertrek: ± 13.00 uur
Thuiskomst: ± 19.30 uur

Inclusief vervoer, koffie/ 
thee onderweg en  

3-gangen dagmenu.

Cliënten volledig  
in zorg van  

De Noorderkroon  
betalen voor  

deze reis  
€ 44,-

!
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Wia Buze in Theater Mozaiek
Een matinee in het Gronings op een zaterdagmiddag.

€ 42,50
ALL-IN PRIJS:  

Wia Buze is geboren en getogen in het vissersdorpje Termunterzijl. Al op 
2-jarige leeftijd wist zij dat ze zangeres wilde worden. Op 15-jarige leeftijd 
(in 1985) deed ze mee aan een voorronde van de Soundmixshow, en toen 
was het hek van de dam. Daarna volgden vele talentenjachten en heel veel 
prijzen, waaronder de Jordaantrofee (1991) en het Nederlands Songfesti-
val (1995). De K. ter Laanrpries 2004 en de Ridderorde (Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau), die zij in 2015 mocht ontvangen, zijn 2 kronen op haar 
carrière.
 
Inmiddels zijn we 34 jaar verder en heeft Wia ontzettend veel optredens ver-
zorgd met haar Groninger liedjes. In 1991 maakte zij de cd ‘Ik kom van Ziel’, 
in maart 2016 leverde zij de cd ‘Thoes’ af. In totaal maakte Wia door de jaren 
heen 10 cd’s, samen met producer/arrangeur Jur Eckhardt. Op dit moment 
wordt er hard gewerkt aan cd nr. 11, samen met haar nieuwe producer/ 
arrangeur Mark Pepping. De cd zal in 2020 verschijnen om te vieren dat  
Wia 35 jaar op de planken staat.

Uw aanmelding voor deze reis moet uiterlijk  
31 oktober 2019 bij ons binnen zijn.

ZATERDAG  
16 NOVEMBER 2019

Vertrek: ± 13.30 uur
Thuiskomst: ± 18.30 uur

Wia Buze in Theater Mozaiek  •  Zaterdag 16 november 2019

Inclusief vervoer,  
voorstelling en  
pauzedrankje.

Beschikt u zelf over
vervoer, dan betaalt
u € 14,50 voor de  
voorstelling.

!

Een andere voorstelling in ons  
theater bijwonen? Tickets zijn ook  
los van de Reisgids verkrijgbaar via:  
www.theatermozaiekzuidlaren.nl
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WE ZIEN U GRAAG 
IN SEIZOEN 2019-2020!

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

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN TICKETS OP WWW.THEATERMOZAIEKZUIDLAREN.NL

HANS KAZÀN EN STEVEN KAZÀN 

HENK POORT 

KLASSIEKE MUZIEK 
IN MOZAIEK
DUO VERDES, HEXAGON ENSEMBLE
UTRECHTS HARP TRIO & DE THUISKOMST

JOCHEM NOOYEN JEUGDCIRCUS BOMBARI

WIA BUZE TRYO BRUUN EN JAN

KABARETT DAPITULET MAURICE HERMANS

JULIKA MARIJN

HANDSOME POETS

(Advertentie)
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Workshop bloemschikken
Zet de kerst alvast op tafel met uw eigen creatie.

€ 42,50
ALL-IN PRIJS:  

Een workshop bloemschikken met kerst als thema. Laat uzelf versteld staan 
van uw eigen creativiteit. 

Alle materialen voor deze workshop zijn inclusief. Bent u niet zo creatief? 
Dat is geen enkel probleem. Er is voldoende begeleiding aanwezig om te 
assisteren. 

Na een creatieve middag en een mini high tea neemt u uw eigen bloemstuk 
mee naar huis.

Uw aanmelding voor deze reis moet uiterlijk  
26 november 2019 bij ons binnen zijn.

WOENSDAG  
11 DECEMBER 2019

Vertrek: ± 13.00 uur
Thuiskomst: ± 17.30 uur

Workshop bloemschikken  •  Woensdag 11 december 2019

Inclusief vervoer, 
workshop, alle materialen 
voor uw kerststuk en een 
mini high tea met alvast 
een vleugje kerst.

Beschikt u zelf over
vervoer, dan betaalt
u € 30,00 voor de  
workshop.

!
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Datum Reis Kosten Aantal pers. Totaal

      /       /    

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

Aanmeldingsformulier reisgids 2019

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 2019. Ons incassant ID is: NL07ZZZ040871250000. 

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

Met uw aanmelding gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden Reizen (pagina 23)  
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 2019
✁
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Datum Reis Kosten Aantal pers. Totaal

      /       /    

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

      /       /   

Aanmeldingsformulier reisgids 2019

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 2019. Ons incassant ID is: NL07ZZZ040871250000. 

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

Met uw aanmelding gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden Reizen (pagina 23)  
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 2019
✁
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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.

•  U kunt uw vraag, klacht of ongenoegen het beste kwijt bij de bron. Bent u van mening dat uw vraag, 

klacht of ongenoegen na dit gesprek niet adequaat is afgehandeld, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar  

maken bij Zorggroep Drenthe o.v.v. Reisgids.

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

• 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.

•  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) en kosten onderling verrekenen.

•  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 annuleringsverzekering 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 cliënten en hun eventuele introducees.

Op alle reisovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

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

Waar u thuis bent

Locaties Zorggroep Drenthe:

* Deze locaties zijn tevens de opstapplaatsen voor onze reizen.

De Vijverhof*
Vredeveldseweg 75
9404 CC Assen
T. (0592) 31 62 25

Symphonie*
Hooiweg 18
9761 GR Eelde
T. (050) 309 26 26

Spectrum*
Esweg 40
9411 AG Beilen
T. (0593) 52 34 55

Mozaiek*
Ludinge 13
9471 JD Zuidlaren
T. (050) 409 32 00

De Wenning*
Molencamp 41
9451 GJ Rolde
T. (0592) 24 11 37

De Amstel
Amstelstraat 5 
9406 TA Assen
T. (06) 19 95 11 18 

De Noorderkroon*  
Noorderkroon 100  
9301 JV Roden
T. (050) 501 89 50 

Messchenstaete  
Hoekbree 1
9403 GR Assen
T. (0592) 33 15 97 


