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Zorggroep Drenthe:
•
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•
•
•
•
•
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•
•

Ledenpas
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

www.bijdeburen.nl

www.messchenstaete.nl

www.messchenstaete.nl/
restaurant

www.theatermozaiekzuidlaren.nl

Meer informatie?
Kijk op onze website
www.zorggroepdrenthe.nl
of bel T. (0592) 33 12 32.
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Mozaiek beschikt naast een intiem
theater over een galerie. Op onze website
www.zorggroepdrenthe.nl vindt u de actuele
expositie.

Voorwoord
Met veel trots en enthousiasme presenteren wij u de reisgids van
Zorggroep Drenthe!
Na vijf 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 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 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.
De aangegeven locaties op de achterzijde van de gids 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).
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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Zit er geen aanmeldingsformulier meer op deze plek? Zie dan pagina 25 en 27 voor extra aanmeldingsformulieren.
Zit er geen aanmeldingsformulier meer in deze reisgids? Vraag dan gerust een nieuw formulier aan via T. (0592) 33 12 32 of info@zorggroepdrenthe.nl.

Aanmeldingsformulier reisgids 2018
Datum

Reis

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Kosten

Aantal pers. Totaal

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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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 2018. Ons incassant ID is: NL07ZZZ040871250000.
Uiterlijk een week voor iedere reis plaats vindt, wordt het verschuldigde bedrag per reis
van uw rekening afgeschreven.

Uw gegevens
Graag volledig en duidelijk invullen s.v.p.
Dhr/ Mevr*
Adres
Telefoon
Email
Datum
Rekeningnummer
(IBAN)

Handtekening
Ik gebruik: **

loophulpmiddelen
rollator
rolstoel ik ben rolstoelgebonden / ik kan ook in een normale stoel zitten*
anders namelijk:

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

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
Met uw aanmelding gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden Reizen (pagina 30)
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!
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Hierlangs afscheuren

Aanmeldingsformulier reisgids 2018

Joep Onderdelinden • Vrijdag 13 april 2018

ALL-IN PRIJS:

€ 35,50

Joep Onderdelinden - Ooit

VRIJDAG
13 APRIL 2018

OOIT, een krakend nieuwe voorstelling van ras-verteller
en entertainer Joep Onderdelinden; meerdere malen
geroemd om zijn beeldende, hilarische manier van
vertellen en wordt zelfs vergeleken met Toon Hermans.

Vertrek: ± 18.30 uur
Thuiskomst: ± 22.30 uur
Inclusief vervoer,
voorstelling en een
drankje in de pauze.

In OOIT zoekt Joep op zijn eigen absurde wijze, samen met zijn publiek het
antwoord op de vragen: Hoe blijf ik een ‘blij ei’? Komt het OOIT nog goed?
En, was het OOIT eigenlijk beter?
Joep heeft zich de laatste jaren in allerlei disciplines laten zien als theatermaker. Vorig seizoen was hij (in zowel Nederland als België) betrokken bij
elf theaterproducties. Hij regisseerde vier musicals, schreef en speelde in zes
muziektheaterproducties, was als Postbode Siemen actief op Facebook met
meer dan 30.000 trouwe volgers en toerde ondertussen met zijn tompouce
langs de theaters voor zijn solovoorstelling TAART.

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

De publieksreacties logen er niet om: “Ik heb de klemmen van m’n tepels
gelachen”, “Joeps beste programma tot nu toe!”, “Echt hilarisch!” en
“mooie liedjes!”.
Dit seizoen regisseert hij The Addams Family, Het bos vol gemaren en is als
spelcoach betrokken bij de nieuwe musicals VAMOS, My Fair Lady en
Opvliegers (in België en Nederland).
Spel en tekst: Joep Onderdelinden

Uw aanmelding voor deze reis moet uiterlijk
31 maart 2018 bij ons binnen zijn.

Een andere voorstelling in ons
theater bijwonen? Tickets zijn ook
los van de Reisgids verkrijgbaar via:
www.theatermozaiekzuidlaren.nl
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Woensdag 25 april 2018 • Voorjaarstocht

ALL-IN PRIJS:

€ 47,50

WOENSDAG
25 APRIL 2018

Voorjaarstocht

Vertrek: ± 13.00 uur
Thuiskomst: ± 19.30 uur

We maken een mooie tocht door Drenthe dat zich
hult in de prachtige kleuren van het voorjaar.

Inclusief vervoer, koffie/
thee met iets lekkers,
3-gangen dagmenu en
een consumptie.

Nadat iedereen vanaf de opstapplaatsen bij Mozaiek in Zuidlaren is aangekomen drinken we gezellig een kop koffie of thee. Daarna stappen we in de
bus voor een mooie rondrit.
We vertrekken richting Schipborg. Onderweg zien we vast bloeiende fruitbomen in de tuinen en de eerste groene blaadjes aan de bomen. Het gras is
groener en misschien bloeien er al paardenbloemen in de wei.

!
Cliënten volledig in
zorg van Mozaiek
betalen voor
deze reis:
€ 38,50
€ 33,50

Nadat we Schipborg hebben aangedaan rijden we naar Anloo en Annen
waarna we via een mooie route weer eindigen in Zuidlaren bij Mozaiek.
In restaurant ‘Bij de Buren’ schuiven we aan voor een 3-gangen dagmenu.

Uw aanmelding voor deze reis moet uiterlijk
10 april 2018 bij ons binnen zijn.
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Opera Della Casa • Zaterdag 12 mei 2018

ALL-IN PRIJS:

€ 35,50

Opera Della Casa - Overtijd

ZATERDAG
12 MEI 2018

Na 20 jaar te hebben opgetreden voor meestal besloten
gezelschappen vonden ze het tijd worden het doek van
Opera della Casa op te laten gaan voor iedereen!
Operaliefhebber of niet, u zult genieten en huilen van
het lachen of van ontroering.

Vertrek: ± 18.30 uur
Thuiskomst: ± 22.30 uur

In ‘Over Tijd’ spelen ze alle drie de rol die hun inmiddels op het lijf is geschreven.
Marlies de Waard als de altijd aanwezige Tilly Talsma, Angelique Wardenier als
de Hongaarse Diva Irina Mutsikôva en Ineke Geleijns als de ontwapenende
Dolores van den Broek achter de piano.

Vol = Vol, dus
meld u snel aan!

Met ‘Over Tijd’ hopen zij u te verrassen met muzikale hoogtepunten uit de
afgelopen 20 jaar, maar ook met mooi nieuw muzikaal materiaal en hilarische
momenten.

Inclusief vervoer,
voorstelling en een
drankje in de pauze.

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

Uw aanmelding voor deze reis moet uiterlijk
26 april 2018 bij ons binnen zijn.

Opera
met een
knipoog

Een andere voorstelling in ons
theater bijwonen? Tickets zijn ook
los van de Reisgids verkrijgbaar via:
www.theatermozaiekzuidlaren.nl
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Woensdag 23 mei 2018 • Rondvaart door de Veenkoloniën

ALL-IN PRIJS:

€ 58,50

WOENSDAG
23 MEI 2018

Rondvaart door de Veenkoloniën

Vertrek: ± 13.00 uur
Thuiskomst: ± 18.00 uur

Rondvaart door de Drents-Groninger Veenkoloniën
van Annerveenschekanaal naar Midlaren.

Inclusief vervoer, rondvaart, koffie/thee met
gebak en een hapje en
drankje aan boord.

We vertrekken met de bus naar Annerveenschekanaal. Daar stappen we in
de boot en varen we door het Kieldiep richting het Zuidlaardermeer.

We hebben plaats
voor maximaal 25
deelnemers, waarvan
maximaal 3 rolstoelgebruikers (rolstoel
max. 80 cm breed).

Na zo’n twee uur varen door de Drents-Groninger Veenkoloniën en het
Zuidlaardermeer komen we aan bij Waterpark de Bloemert in Midlaren.
Hier stappen we weer in de bus en zetten we iedereen weer af bij de locatie
waar men is opgestapt.

Uw aanmelding voor deze reis moet uiterlijk
8 mei 2018 bij ons binnen zijn.
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Opening expositie Galerie Mozaiek • Zondag 27 mei 2018

ALL-IN PRIJS:

€ 46,50

Opening expositie
Galerie Mozaiek

ZONDAG
27 MEI 2018

In de galerie van Mozaiek nemen we u graag mee naar
de opening van de tentoonstelling van kunstenaarsechtpaar Johan Claassen en Dorien Melis uit de
Noord-Brabantse plaats Bakel.

Vertrek: ± 14.00 uur
Thuiskomst: ± 19.00 uur
Inclusief vervoer,
consumptie,
high wine en
koffie/thee.

Het kunstenaarsechtpaar, dat nog
dagelijks in hun atelier werkzaam is,
exposeert gezamenlijk.
Bij aankomst worden we ontvangen
met een drankje. We wonen de officiële
opening van de tentoonstelling bij. De
openingstoespraak in de theaterzaal
wordt verricht door Frank Eerhart (oprichter
van uitgeverij Plint in Eindhoven). Daarna
geven de kunstenaars zelf een rondleiding door de
tentoonstelling met uitleg over hun werk en zullen
ze vragen van het publiek beantwoorden.

!
Beschikt u zelf
over vervoer,
dan betaalt u :
€ 27,50

Tegen half vijf staat er in de theaterfoyer een high
wine voor ons klaar. High wine is genieten van
diverse wijnen, sandwiches en hartige hapjes.
Kortom, een mooi palet van hapjes en drankjes.
U heeft natuurlijk ook de gelegenheid om zelf rond
te kijken in de galerie. De middag en de high wine
sluiten we af met een kopje koffie of thee.

Uw aanmelding voor deze reis moet
uiterlijk 11 mei 2018 bij ons binnen zijn.
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(Advertentie)

Korting op uw
zorgverzekering?
Word lid van
Zorggroep Drenthe!

Ledenpas

2018
t
Geldig to
019
2
1 januari

uis bent
Waar u th

Profiteer bovendien
van mooie ledenvoordelen en leuke
extra’s. Word nu lid!

Naast korting op uw zorgverzekering kent het lidmaatschap nog meer voordelen.
Kijk snel op zorggroepdrenthe.nl/ledenpas voor een uitgebreid overzicht en
meld u vandaag nog aan!
“Ik was altijd mijn auto bij ‘Van Veen’ in Assen. Met de Ledenpas van Zorggroep Drenthe krijg ik 50% korting
op mijn vaste wasprogramma en heb ik de kosten van de Ledenpas er na twee keer auto wassen al uit!
Ook ga ik graag naar de Wellness. Met de Ledenpas van Zorggroep Drenthe is dit een stuk voordeliger.”
familie Goossens

U bent
lid vooal
€ 17,50 r
kalend per
erjaar.

U profiteert met uw Ledenpas van voordelen bij de
volgende aanbieders:

Wellness en schoonheidssalon

www.zorggroepdrenthe.nl/ledenpas
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Waar u thuis bent

Symphonie: Di 12 juni, De Wester Es: Di 26 juni, De Wenning: Wo 4 juli, 2018 • Camping De Roggeberg in Appelscha

ALL-IN PRIJS:

€ 40,-

Camping De Roggeberg
in Appelscha
Heeft u zin om een dagje te genieten op de camping?
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 verwacht slecht weer kan de reis een dag voor vertrek door de organisatie
geannuleerd worden. Per dag hebben we slechts plaats voor 6 deelnemers,
waarvan maximaal twee personen in een rolstoel. Meldt u daarom snel aan
voor een dagje genieten op de camping. Per datum wordt de genoemde
locatie als opstapplaats gehanteerd en rijden we rechtstreeks naar Appelscha.

Uw aanmelding voor deze reis moet uiterlijk
bij ons binnen zijn op:
• Symphonie:
• De Wester Es:
• De Wenning:

SYMPHONIE
DI 12 JUNI 2018
WESTER ES
DI 26 JUNI 2018
DE WENNING
WO 4 JULI 2018
Vertrek: ± 10.00 uur
Thuiskomst: ± 19.30 uur
Inclusief vervoer, koffie/thee
met koek, lunch, hapje en
drankje en warme maaltijd.

!
Cliënten volledig in
zorg van genoemde
locaties betalen
voor deze reis
€ 31,-

28 mei 2018
11 juni 2018
19 juni 2018
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Rondrit door Borger en omgeving • Vrijdag 22 juni 2018

ALL-IN PRIJS:

€ 47,50

VRIJDAG
22 JUNI 2018

Rondrit door Borger en omgeving

Vertrek: ± 13.00 uur
Thuiskomst: ± 19.30 uur

Een middagtocht in de zomer. Hoe mooi kan het zijn.

Inclusief vervoer, koffie/
thee met wat lekkers,
een 3-gangen dagmenu
en consumptie.

!
Cliënten volledig
in zorg van de
Wenning betalen
voor deze reis
€ 38,50

We vertrekken vanaf verschillende locaties richting de Wenning in Rolde.
Hier schuiven we aan voor een kop koffie of thee waarna onze rondrit echt
begint. We rijden vanuit Rolde via een mooie omweg naar Borger.
We rijden door het mooie landschap van de Hondsrug. We zullen onderweg
verschillende gewassen op het land zien staan, koeien in de wei, oude
boerderijen en brinken. Kortom genoeg te zien in het mooie Drentse land.
Aan het eind van de middagtocht staat er in restaurant ‘Bij de Buren’
van de Wenning een 3-gangen menu voor ons klaar.

Uw aanmelding voor deze reis moet uiterlijk
7 juni 2018 bij ons binnen zijn.
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Zaterdag 1 september 2018 • Bloemencorso Eelde

ALL-IN PRIJS:

€ 44,50

Bloemencorso Eelde

ZATERDAG
1 SEPTEMBER 2018

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.

Vertrek: ± 11.00 uur
Thuiskomst: ± 19.30 uur
Inclusief vervoer, entree,
koffie/thee met cake,
3-gangen dagmenu en
consumptie.

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: “Feesten
van de wereld”. Wij worden meegenomen op een feestelijke reis rond de
wereld.

We hebben plaats
voor maximaal 32
deelnemers.

Na maanden van noeste arbeid komen de rijdende kunstwerken de opbouwplaatsen uit en worden ze getoond aan het publiek. Samen met de marchinbands 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 3-gangen menu in ons restaurant.

Uw aanmelding voor deze reis moet uiterlijk
6 augustus 2018 bij ons binnen zijn.
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(Advertentie)

Er is altijd iets te doen Bij de Buren!
‘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 themabuffetten. Natuurlijk kunt u ook terecht voor
een kop kofﬁe met wat lekkers.
Op www.bijdeburen.nl vindt u ons actuele aanbod

16 | Reisgids 2018 | Zorggroep Drenthe

www.bijdeburen.nl

Boottocht Giethoorn • Donderdag 13 september 2018

ALL-IN PRIJS:

€ 62,50

Boottocht Giethoorn

DONDERDAG
13 SEPTEMBER 2018

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

Vertrek: ± 12.30 uur
Thuiskomst: ± 19.30 uur

Omstreeks 1230 is Giethoorn gesticht door vluchtelingen die uit gebieden rond
de Middellandse zee kwamen. Deze eerste bewoners, flagellanten, vonden hier
massa’s horens van wilde geiten, die waarschijnlijk tijdens een overstroming
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.

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 rolstoelgebruikers.

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
29 augustus 2018 bij ons binnen zijn.
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Vrijdag 28 september 2018 • Workshop Bartje pimpen

ALL-IN PRIJS:

€ 46,00

VRIJDAG
28 SEPTEMBER 2018

Workshop Bartje pimpen

Vertrek: ± 13.00 uur
Thuiskomst: ± 17.30 uur

Een middag creatief bezig zijn in een gezellige sfeer.

Vervoer, beeldje van
Bartje, koffie/thee met
iets lekkers en een
consumptie.

We hebben plaats
voor maximaal 14
deelnemers.

!
Cliënten volledig
in zorg van de
Wenning betalen
voor deze reis
€ 34,-

We krijgen deze middag allemaal een Bartje beeldje van 19 centimeter hoog
die we versieren met speciaal papier en lijm. U kunt dit volledig naar eigen
smaak en inzicht doen. Ook zijn er een aantal voorbeelden te zien tijdens de
workshop, zodat u ideeën op kunt doen.
Als het zelf niet zo goed lukt om Bartje te versieren is er voldoende hulp
aanwezig om te assisteren. Alle benodigdheden zijn aanwezig voor de
workshop.
Wij zullen er voor zorgen dat er voor iedereen een schort is, maar draag
liever geen nieuwe kleding deze middag.

Uw aanmelding voor deze reis moet uiterlijk
13 september 2018 bij ons binnen zijn.
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(Advertentie)
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C O M F O R TA B E L W O N E N M E T Z O R G D I C H T B I J ?

KO M GE NIET E N!
Wij zijn dagelijks geopend.
Op maandag en dinsdag vanaf
17.00 uur en van woensdag t/m
zondag vanaf 10.00 uur.
U kunt bij ons terecht voor lunch
gerechten, plates of een diner à la
carte.
U bent ook van harte welkom
voor een overheerlijk kopje
koffie of een gezellige borrel.

Hoekbree 1, 9403 GR Assen. T. (0592) 79 40 25. E. restaurant@messchenstaete.nl www.messchenstaete.nl/demesschen
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Najaarstocht • Dinsdag 2 oktober 2018

ALL-IN PRIJS:

€ 39,50

DINSDAG
2 OKTOBER 2018

Najaarstocht

Vertrek: ± 10.30 uur
Thuiskomst: ± 15.30 uur

We maken een mooie najaarstocht door het prachtige
Drenthe.

Inclusief vervoer,
lunch met diverse
broodsoorten
en beleg, hartige
huispannenkoek en
kraantjeskannen met
koffie en thee.

We zullen een gedeelte van de Hondsrugroute rijden. We rijden door de
prachtige Drentse dorpen richting Klijndijk, in de gemeente Borger-Odoorn.
In Klijndijk gaan we lunchen bij ’t Hoes van Hol-An. De boerderij bestaat al sinds
1668 en heeft in de eeuwen alleen maar aan charme gewonnen. Je waant je
weer even in het Drenthe van weleer. Sinds 1965 bevolken niet langer de koeien
de stallen, maar wordt ’t Hoes van Hol-An vereenzelvigd met een uitgelezen
stek voor een goede kop koffie en lunch.
Na de lunch stappen we weer in de bus om onze rondrit te vervolgen.

Uw aanmelding voor deze reis moet uiterlijk
8 oktober 2018 bij ons binnen zijn.
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Donderdag 18 oktober 2018 • Klein Rosinkhof

ALL-IN PRIJS:

€ 36,00

Klein Rosinkhof

DONDERDAG
18 OKTOBER 2018

Van heinde en verre kent men ‘Rosinkhof’, waar op
ambachtelijke wijze verschillende soorten zachte
roomadvocaat en likeuren bereid worden.

Vertrek: ± 13.00 uur
Thuiskomst: ± 18.00 uur

Jan en Jenny Rosink produceren onder de naam ‘Drents Roomkaatje’
heerlijke roomadvocaat met de smaken naturel, amaretto, perzik, boeren
jongens en mango.
Ook worden er diverse likeuren geproduceerd naar geheel eigen recept,
waaronder het populaire Rosinksbitter.
Om u kennis te laten maken met hun producten organiseren zij proeverijen.
Wij krijgen een presentatie die ons meeneemt in de geschiedenis van het
familiebedrijf. Hierna worden de verschillende roomadvocaten en likeuren
door u geproefd en geniet u verder van uw ontspannen uitje.

Inclusief vervoer, koffie/
thee met krentewegge en
proeverij.

We hebben plaats
voor maximaal 20
deelnemers en deze
locatie is niet goed
rolstoeltoegankelijk.

De liefhebber kan nog even een kijkje nemen in het Oudhollandse winkeltje
voor misschien een leuk aandenken of cadeautje. Uiteraard kan hier ook
een flesje advocaat en/of likeur van uw favoriete smaak gekocht worden om
thuis nog eens na te genieten.

Uw aanmelding voor deze reis moet uiterlijk
3 oktober 2018 bij ons binnen zijn.
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Busmuseum Hoogezand • Woensdag 7 november 2018

ALL-IN PRIJS:

€ 39,50

WOENSDAG
7 NOVEMBER 2018

Busmuseum Hoogezand

Vertrek: ± 10.00 uur
Thuiskomst: ± 17.00 uur

Waar zijn ze gebleven?

Inclusief vervoer, entree,
ontvangst met koffie/thee en
koek, lunch met drankje en
afsluiting met koffie/thee.

Heeft u zich wel eens afgevraagd wat er toch geworden is van de prachtige
bussen, die ooit over de Nederlandse wegen reden? U ziet ze nog wel eens
voorbij komen in oude films, boeken of tijdschriften. Duizenden bussen beland
den aan het eind van hun werkzaam leven op de schroothoop. Hun plaats werd
ingenomen door nieuwe en luxere, maar ook meer eenvormige bussen.

We hebben plaats
voor maximaal
25 deelnemers,
waarvan maximaal
3 rolstoelgebruikers.

Gelukkig is een groot aantal van deze historische bussen dit lot bespaard
gebleven, dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Beleef opnieuw de mooie tijd
toen u met deze ridders van de weg door Nederland en daarbuiten reisde.
Tijdens uw bezoek aan het museum komen herinneringen uit voorbije tijden
weer naar boven. U herinnert zich misschien hoe u als kind met de bus op
schoolreis ging, met uw ouders naar een pretpark of naar opa en oma.

Uw aanmelding voor deze reis moet uiterlijk
23 oktober 2018 bij ons binnen zijn.

N AT I O N A A L B U S M U S E U M . N L
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(Advertentie)

HET MEEST
INTIEME
THEATER
VAN HET
NOORDEN
DE NIEUWE
THEATERGIDS
ONTVANGEN ZO
DRA
DEZE UIT IS?
BEL 050-317 24
10

HET ACTUELE
PROGRAMMA EN
TICKETS VINDT U OP
WWW.THEATERMOZAIEKZUIDLAREN.NL
LUDINGE 13, 9471 JD ZUIDLAREN
INFO@THEATERMOZAIEKZUIDLAREN.NL

Verwacht in 2018
18 maart t/m 29 april

Saskia Boelsums
6 mei t/m 21 mei

Arjan Verschoor
27 mei t/m 8 juli

Johan Claassen
en Dorien Melis
Ludinge 13 | 9471 JD | Zuidlaren. Dagelijks geopend van 10-17 uur.
galerie@zorggroepdrenthe.nl

Extra genieten met een theaterdiner
In Mozaiek kunt u 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 dagmenu’s ook heerlijke lunchgerechten 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 T. (050) 409 32 00 Zorggroep
www.bijdeburen.nl
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Maandag 10 december 2018 • Kerstreis naar Tuinland in Groningen

ALL-IN PRIJS:

€ 37,00

MAANDAG
10 DECEMBER 2018

Kerstreis Tuinland Groningen

Vertrek: ± 10.00 uur
Thuiskomst: ± 16.00 uur

De kerstperiode, soms lijkt het bijna een sprookje…

Inclusief vervoer, koffie/
thee, soep en een broodje.

We hebben plaats
voor maximaal 25
deelnemers, waarvan
maximaal 3
rolstoelgebruikers.

Allemaal mooie ballen, slingers, kaarsen, glitters en aanverwante artikelen.
Kortom, genieten van al het moois dat deze feestdagen met zich
meebrengen.
We gaan echt de kerstsfeer proeven vandaag. En wie weet vindt u nog wel
iets moois om mee te nemen voor thuis.
Rond het middaguur gaan we lunchen in het café van Tuinland. Hierna is er
nog voldoende tijd om rond te kijken, voordat we weer in de bus stappen
om huiswaarts te keren.

Uw aanmelding voor deze reis moet uiterlijk
23 november 2018 bij ons binnen zijn.
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Zit er geen aanmeldingsformulier meer op deze plek? Zie dan pagina 27 voor een extra aanmeldingsformulier.
Zit er geen aanmeldingsformulier meer in deze reisgids? Vraag dan gerust een nieuw formulier aan via T. (0592) 33 12 32 of info@zorggroepdrenthe.nl.

Aanmeldingsformulier reisgids 2018
Datum

Reis

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Kosten

Aantal pers. Totaal

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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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 2018. Ons incassant ID is: NL07ZZZ040871250000.
Uiterlijk een week voor iedere reis plaats vindt, wordt het verschuldigde bedrag per reis
van uw rekening afgeschreven.

Uw gegevens
Graag volledig en duidelijk invullen s.v.p.
Dhr/ Mevr*
Adres
Telefoon
Email
Datum
Rekeningnummer
(IBAN)

Handtekening
Ik gebruik: **

loophulpmiddelen
rollator
rolstoel ik ben rolstoelgebonden / ik kan ook in een normale stoel zitten*
anders namelijk:

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

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
Met uw aanmelding gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden Reizen (pagina 30)
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!
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Hierlangs afscheuren

Aanmeldingsformulier reisgids 2018

Aanmeldingsformulier reisgids 2018

Zit er geen aanmeldingsformulier meer in deze reisgids?
Vraag dan gerust een nieuw formulier aan via T. (0592) 33 12 32 of info@zorggroepdrenthe.nl.

Datum

Reis

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Kosten

Aantal pers. Totaal

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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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 2018. Ons incassant ID is: NL07ZZZ040871250000.
Uiterlijk een week voor iedere reis plaats vindt, wordt het verschuldigde bedrag per reis
van uw rekening afgeschreven.

Uw gegevens
Graag volledig en duidelijk invullen s.v.p.
Dhr/ Mevr*
Adres
Telefoon
Email
Datum
Rekeningnummer
(IBAN)

Handtekening
Ik gebruik: **

loophulpmiddelen
rollator
rolstoel ik ben rolstoelgebonden / ik kan ook in een normale stoel zitten*
anders namelijk:

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

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
Met uw aanmelding gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden Reizen (pagina 30)
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!
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Hierlangs afscheuren

Aanmeldingsformulier reisgids 2018

(Advertentie)

zorggroepdrenthe.nl

Wij helpen
u graag
Bij Zorggroep Drenthe kunt u
ondere andere terecht voor
verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg 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!

Vragen?
Neem contact op met onze
afdeling cliëntadvisering
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:
• Personenalarmering
• Tuinonderhoud
• Klussendienst
• Maaltijdservice
• Boodschappenservice
i.c.m. maaltijdservice
• Zorg thuis
- huishoudelijke zorg
- persoonlijke verzorging en verpleging
- specialistische zorg
- dementie in thuissituatie
- individuele begeleiding
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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).
•	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 leden, cliënten en hun eventuele introducees.

Op alle reisovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
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Locaties Zorggroep Drenthe:
De Vijverhof*
Vredeveldseweg 75
9404 CC Assen
T. (0592) 31 62 25

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

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

De Wester Es*
Esweg 40
9411 AG Beilen
T. (0593) 52 34 55

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

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

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

* Deze locaties zijn tevens de opstapplaatsen voor onze reizen.

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

