
REISBUREAU CARINTREGGELAND 
NIEUWSBRIEF OKT-NOV 2020

Herfsttintentocht 
door Twentse 
landschap 
Met koffiestop bij Watermolen Bels

Onze ervaren chauffeur maakt een 

mooie rondrit door het prachtige 

Twente, waarbij u kunt genieten 

van de bonte herfstkleuren. Bij de 

watermolen Bels drinken we een 

kopje koffie/thee met wat lekkers 

erbij, waarna we weer rustig aan 

huiswaarts rijden.

Wanneer dinsdag 6 en woensdag  

21 oktober 2020 Vertrek ± 12.30 uur 

Terug ± 17.30 uur Kosten € 28,- 

inclusief vervoer, begeleiding, 

koffie/thee met wat lekkers.

Dierentuin Nordhorn
Familiedierentuin Nordhorn is met meer dan 1700 dieren een parel vlak 

over de grens. We starten met koffie en een koek en vervolgen daarna 

onze weg door het park. Tussen de middag genieten we van een maaltijd 

(pommes met curryworst, kipstukjes of frikandel en een drankje). 

Wanneer maandag 12 en woensdag 14 oktober 2020 Vertrek ± 09.30 uur 

Terug ± 17.30 uur Kosten € 35,- inclusief vervoer, begeleiding, koffie/thee 

met koek, maaltijd met 1 drankje.

Reisbureau SamenUit! van Carintreggeland verzorgt 

uitstapjes voor ouderen, leden van De Ledenservice, naar 

allerlei bestemmingen binnen de regio en daarbuiten. 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van de eigen aangepaste 

bus. Er wordt rekening gehouden met de wensen en 

‘uitdagingen’ van de deelnemers. De uitstapjes worden 

begeleid door enthousiaste, ervaren vrijwilligers. Nog geen 

lid? U bent al lid voor € 18,50 per jaar en profiteert gelijk 

van alle voordelen.

Corona-maatregelen 
Nu we weer gezamenlijk op pad gaan, moeten we ons 

houden aan de voorschriften van het RIVM:

•  In de bus draagt iedereen een mondkapje. 

 (Deze krijgt u van ons.)

•  Betaling gaat middels een automatische machtiging 

 of een factuur. Géén contante betalingen mogelijk.

•  Bij hoesten, verkoudheidsklachten, benauwdheid 

 of koorts (boven 38 oC) kunt u helaas niet mee.

Boek nu via onze nieuwe website
www.carintreggeland.nl/ledenservice



 

Marktbezoek en kibbeling eten 
In het centrum van Oldenzaal 

Wilt u ook weer eens naar de markt en een lekkere  

kibbeling eten? Of een kijkje nemen in de Plechelmus- 

basiliek? Dat kan in Oldenzaal. Daar is op maandag de 

weekmarkt en gaan we bij 'Kötter' een visje eten. 

Wanneer maandag 19 en 26 oktober 2020  

Vertrek ± 10.30 uur Terug ± 15.30 uur Kosten € 25,- 

inclusief vervoer, begeleiding, portie kibbeling met  

saus, friet en rauwkost en een consumptie. 

SamenUit!

Zondagmiddag thee 
Theetuin Twekkelo 

Na een mooie rondrit tussen Hengelo en Enschede stoppen we bij 

theetuin ‘t Oorbeck waar u kunt genieten van een prachtig uitzicht.  

In de tuin worden thee, koffie en zelfgebakken taart geserveerd.  

Bij slecht weer kunnen we ook binnen zitten.

Wanneer zondagmiddag 18 en 25 oktober 2020 Vertrek ± 14.00 uur 

Terug ± 17.30 uur Kosten € 23,- inclusief vervoer, begeleiding,  

2x gewone koffie/thee met 1x gebak.

De Beentjes van 
Sint Hildegard 
met Herman Finkers, speciaal voor 

ons vertoond door filmhuis Borne 

'De Beentjes van Sint-Hildegard' 

is een komisch drama over het 

los willen breken uit vastgeroeste 

patronen. Jan (vertolkt door Herman 

Finkers) is 35 jaar getrouwd met 

Gedda. Gedda houdt zóveel van Jan 

dat hij het er benauwd van krijgt. 

Ze ziet het huwelijk als een vorm 

van begeleid wonen. De beentjes 

van Sint-Hildegard is een grappige 

Twentse streekfilm met ondertitels.

Wanneer vrijdag 23 oktober 2020 

Aanvang 19.00 uur Vertrek ± 18.00 uur  

Terug ± 22.00 uur Kosten € 20,- 

inclusief vervoer, begeleiding, 

entree met koffie en lekkers.

Exclusief voor 
Carintreggeland 
met dank aan het 
Kulturhus Borne.



 

Boer-gondisch genieten
Maak en eet uw eigen pizza op boerderij De Maathoeve, Heeten

De lekkerste boerenpizza's worden gemaakt met de ingrediënten welke 

ú lekker vindt. Samen uw pizza bereiden onder leiding van een van de 

koks. De pizza beleggen met heerlijke producten uit de streek. Leuk om 

te doen en erg lekker om te eten. Nadien kunt u nog een rondje maken 

op het erf en het winkeltje met streekprodukten bezoeken.

Wanneer maandag 2 en woensdag 25 november 2020  

Vertrek ± 09.30 uur Terug ± 14.30 uur Kosten € 42,- inclusief vervoer, 

begeleiding, koffie met lekkers en een zelfgebakken pizza.

Steenfabriek De Werklust
Een interessante plek in Losser

In Losser werden ruim een eeuw lang stenen gebakken 

bij Steenfabriek De Werklust. Uniek hieraan is dat, op 

deze uitzonderlijk locatie ver van de rivieren vandaan, 

alle productieonderdelen nog aanwezig zijn. Na een 

kopje koffie of thee met krentenwegge, stappen we op de 

diesellocomotief (helaas niet toegankelijk voor rolstoelen) 

voor een rondrit langs de voormalige leemgroeve. 

Wanneer donderdag 5 en vrijdag 6 november 2020

Vertrek ± 12.00 uur Terug ± 17.00 uur Kosten € 23,-  

inclusief vervoer, begeleiding, entree, koffie met 

krentenwegge.

Koningklijke Militaire kapel 
Willem Friso
Vrij land, Schouwburg Hengelo

Wij genieten dagelijks van onze vrijheid, maar wat is  

vrijheid? Op zoek naar antwoorden wordt het publiek 

meegenomen door ons prachtige land met fantastische 

muziek en poëtische verhalen. 'Vrij Land' laat zien hoe  

vrijheid in onze samenleving geworteld is en wie de  

mensen zijn die deze vrijheid in stand houden. De  

voorstelling bevat historisch en actueel beeldmateriaal.

Wanneer dinsdag 20 oktober 2020 Vertrek ± 18.30 uur  

Terug ± 21.30 uur Kosten € 15,- inclusief vervoer, 

begeleiding en 1 consumptie. Geen pauze. 

Lunchen bij de Molen 
Fleringen

Via een mooie route rijden we naar Fleringen, waar we  

een molenaars lunch gebruiken. Deze bestaat uit: een  

kop groente- of tomatensoep geserveerd met een  

belegde boterham, huzarensalade en een kroket.

Wanneer dinsdag 10 en donderdag 19 november 2020 

Vertrek ± 11.00 uur Terug ± 16.00 uur Kosten € 25,-  

inclusief vervoer, begeleiding, lunch en 2x koffie/thee.

Boek nu via onze nieuwe website
www.carintreggeland.nl/ledenservice



OPGAVE & INFORMATIE

Voor opgave of informatie 

over uitstapjes, ga naar: www.

carintreggeland.nl/ledenservice 

of bel op maandag, dinsdag of 

woensdag tussen 09.00 - 12.00 uur 

naar telefoonnummer 

088 3679 661 of mail naar 

samenuit@carintreggeland.nl 

DE UITSTAPJES UIT DEZE FLYER ZIJN MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONZE SPONSOREN:

BELANGRIJK OM TE WETEN

•  Als u afhankelijk bent van verpleeg- 

kundige zorg dan kijken we samen met u 

of we dit kunnen realiseren.

•  De vertrektijden kunnen afwijken, dit is 

afhankelijk van de opstapplek.

•  De uitstapjes gaan alleen door bij 

voldoende deelname en vol = vol.

•  Bij voldoende aanmeldingen wordt er een 

nieuwe datum gepland.

•  Bij extreme weersomstandigheden 

annuleren we de reis en plannen een 

nieuwe datum.

•  Annuleren kan alleen telefonisch, tot één  

week voor vertrek (met uitzondering van  

het theater) anders zijn wij helaas genood- 

zaakt om de kosten aan u door te berekenen.

•  Deelname aan een uitstapje is geheel op 

eigen risico.

•  Reisbureau SamenUit! is niet aansprakelijk 

voor letsel dat is ontstaan of het zoekraken 

van eigendommen tijdens uitstapjes.

Memory Vrijheidsmuseum 
Nijverdal 
Verleden, heden en toekomst in één gebouw

Het vernieuwde museum belicht verschillende 

thema's van de oorlog van begin tot eind, 

met foto's, tekst, levensgrote diorama's, 

pantservoertuigen, kanonnen, poppen, etc. 

Wanneer donderdag 12 en vrijdag 13 november 

2020 Vertrek ± 09.00 uur Terug ± 13.00 uur 

Kosten € 25,- inclusief vervoer, begeleiding, 

entree, 2x koffie/thee met wat lekkers.

Wellness bij het ROC van Twente
Te gast bij de studenten in Almelo 

Een heerlijke hand- en gelaatsbehandeling bij het 

Wellnesscenter van het ROC van Twente. Laat u verzorgen 

door een schoonheidsspecialiste en geniet nadien van een 

eenvoudige lunch.

Wanneer dinsdag 17 en 24 november 2020 Vertrek ± 09.00 

uur Terug ± 13.30 uur Kosten € 30,- inclusief vervoer, 

begeleiding, hand- en gelaatsbehandeling en lunch.

Kerstshoppen
Thuincentrum Borghuis, Deurningen

Kerst, het kan niet vroeg genoeg beginnen. Geniet 

van de prachtig opgetuigde kerstbomen, complete 

kerstdorpen, mooi versierde kerstkransen en 

ingerichte kerststallen en daarna koffie met wat 

lekkers.  

Wanneer donderdag 26 en vrijdag 27 november 

2020 Vertrek ± 13.00 uur Terug ± 18.00 uur 

Kosten € 23,- inclusief vervoer, begeleiding, 

koffie/thee met appelgebak of vruchtentaart.

Boek nu via onze nieuwe website
www.carintreggeland.nl/ledenservice


