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De PlusBus
biedt ouderen
begeleiding en
vervoer naar
winkels,
voorzieningen
en diverse
activiteiten.
O
U wordt thuis
opgehaald en
daar ook weer
teruggebracht.
O
Wij bellen even
met u of de reis
doorgaat,
en hoe laat we
ongeveer
bij u zijn.

PROGRAMMA
MAART/APRIL

Inlichtingen en aanmelden:
maandag t/m vrijdag
tussen 9.00 en 12.00 uur

Telefoon:
0511 – 700207
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PROGRAMMA MAART 2016
Appelscha, Diever, Giethoorn
Vandaag willen we een toeristische route
maken met de bus. De bus rijd o.a. langs
plaatsen als Appelscha, Diever en Giethoorn. Onderweg willen we stops maken
en ook ergens aan gaan om te eten als
hier genoeg animo voor is.
Wanneer: dinsdag 1 maart
Vertrek: 09.00 uur
Ritprijs: 26 euro

Home Center Wolvega
De bus rijd vandaag naar woonboulevard
Home Center Wolvega. Tevens is hier een
Friese streekproducten markt.
Wanneer: woensdag 3 maart
Vertrek: 09.00 uur
Ritprijs: 21 euro

Hondsrug route
We willen vandaag een toeristische route
maken over de hondsrug. Weet u leuke
plaatsen waar u graag even aan wilt. Laat
het weten aan de chauffeur. Neem voor
de zekerheid wel even eten mee voor onderweg. De bus stopt onderweg, dus er is
ruimte voor een koffie/thee pauze en om
eventueel ergens een hapje te eten.
Wanneer: dinsdag 8 maart
Vertrek: 09.00 uur
Ritprijs: 30 euro

Pannenkoeken eten + Intratuin
Vandaag willen we pannenkoeken eten bij
het pannenkoekschip in Leeuwarden, na
de tijd willen we een bezoek brengen aan
de Intratuin. Dit uitje is niet geschikt voor
mensen die slecht ter been zijn of voor
mensen in een rolstoel.
Wanneer: vrijdag 4 maart
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 15 euro

Winkelen in Bunde
De rit van vandaag gaat naar Bunde in
Duitsland waar u lekker kunt shoppen.
Wanneer: woensdag 9 maart
Vertrek: 09.00 uur
Ritprijs: 27 euro

Blokhuispoort Leeuwarden
Altijd al een keer een rondleiding willen
hebben in de blokhuispoort in Leeuwarden? Dit is uw kans. Vandaag krijgen we
een rondleiding door een oud gevangenisbewaarder. Na afloop staat er koffie
met gebak voor ons klaar.
Wanneer: zaterdag 5 maart
Vertrek: 12.00 uur. Rondleiding 14.00 uur
Ritprijs + entree: 20 euro

Douwe Egberts Joure
De toeristische route van vandaag gaat
richting Joure. Hier brengen we een bezoek aan het Douwe Egberts Museum.
Op de terugweg brengen we een bezoek
aan onze sponsor de Gezonde Apotheker
in Leeuwarden waar u een heerlijk visje
kunt eten.
Wanneer: vrijdag 11 maart
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 22 euro
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Talant, NLDoet

Aqua Zoo Leeuwarden

Deze dag is de bus bezet voor Talant i.v.m.
NLDOET.
Wanneer: zaterdag 12 maart

Rondje Groningen
Vandaag doen we een rondje Groningen
we rijden langs de Eemshaven, Spijk,
Roodeschool en Uithuizen
Wanneer: dinsdag 15 maart
Vertrek: 09.00 uur
Ritprijs: 24 euro

Shoppen bij Ikea
We willen vandaag naar Aqua Zoo in
Leeuwarden. Hier kunt u genieten van
zeehonden, pinguins, stokstaartjes en
nog veel meer mooie beesten. Na die tijd
willen we nog even een kopje koffie drinken in het restaurant aldaar.
Entree: 16 euro
Wanneer: zaterdag 19 maart
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 15 euro

Vandaag willen we shoppen bij de Ikea.
Dit is een groot warenhuis waar u van alles kunt vinden wat u in en om het huis
nodig hebt.
Ook is hier een restaurant waar u iets lekkers kunt nuttigen.
Wanneer: woensdag 16 maart
Vertrek: 10.00uur
Ritprijs: 17 euro

Aschendorf

Oosterkerk Kollum

Vandaag gaan we naar het Duitse Aschendorf, hier vind u 50.000 paar schoenen.
Ook kunt u hier een lekker bakje koffie
krijgen.
Wanneer: donderdag 17 maart
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 32 euro

Vandaag willen we een bezoek brengen
aan de Oosterkerk in Kollum. Hier treed
het Christelijk mannenkoor het Hogeland
voor u op.
Wanneer zondag: 20 maart
Vertrek: 18.00 uur
Ritprijs: 8 euro

Hoogte Meeren in Hoogezand

Herberg en Drukkerijmuseum

We brengen vandaag een bezoek aan
het winkelcentrum de Hoogte Meeren in
Hogezand.
Wanneer: vrijdag 18 maart
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 19 euro

In samenwerking met Herberg t’ Plein bieden wij u het volgende arrangement aan.
U start bij Herberg ‘t Plein met een lekkere
lunch bestaande uit; soep, 3 sneetjes wit
of bruin brood, vleeswaren, huzarensalade, Van Dobben kroket, koffie of thee.
Na de lunch brengt u een bezoek aan
Drukkerijmuseum Meppel.
Lunch incl. entree 13,50 euro
Entreeprijs museum 6.50 euro
Wanneer: dinsdag 22 maart
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 27 euro
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Restaurant Aduard
De koks in het restaurant van Aduard zetten vandaag weer wat lekkers voor ons op
tafel.
Wanneer: donderdag 24 maart
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: incl. diner 20 euro

Oldtimerbeurs Drachten
Vandaag willen we een bezoek brengen
aan de oldtimerbeurs in het Fries Congrescentrum in Drachten. Hier kunt u genieten
van klassieke auto’s, motoren, tractoren,
bromfietsen, fietsen, onderdelen, lifestyle
en demonstraties.
Entree is 7,50 euro
Wanneer: zaterdag 26 maart
Vertrek: 12.30 uur
Ritprijs: 16 euro

Toeristische route Friesland
Op deze dag staat een toeristische route
gepland in ons eigen mooie Friesland. We
willen rijden langs de plekken Langweer,
Idskenhuizen, Balk, Sloten, Heeg, Woudsend, Gaastmeer, Ylst en zo weer terug
naar huis. Onderweg stoppen we zodat u
even uw benen kunt strekken, mooie foto’s kunt maken, bakje koffie/ thee of wat
lekkers kunt nuttigen.
Wanneer: woensdag 30 maart
Vertrek: 09.00 uur
Ritprijs: 30 euro

Rhododendronpark Westerstede
We willen vandaag naar de Duitse plaats
Westerstede waar een Rhododendron
park is.
Entree: 7 euro
Wanneer: dinsdag 29 maart
Vertrek: 09.00 uur
Ritprijs: 38 euro

Dineren in Landzicht
Vandaag gaan we eten in Surhuizum bij
onze sponsor Restaurant Landzicht.
Wanneer: donderdag 31 maart
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: incl. diner 20 euro
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PROGRAMMA APRIL 2016
Shoppen bij het FOC Ochtrup

Klompenmuseum Eelde
Vandaag rijden we via een toeristische
route naar het mooie Eelde. In Eelde aangekomen willen we naar het klompenmuseum van gebr. Wietzes in Eelde. U krijgt
een rondleiding door de werkplaats en
kunt zien hoe klompen met de hand en
met de machines worden gemaakt. Er zijn
souvenirs te koop en u krijgt een lekker
bakje koffie/thee met koek of cake.
Voor de liefhebber kunnen we onderweg
wel even vliegtuigen spotten die van of
naar het vliegveld van Eelde komen/gaan.
Na afloop doen we een toeristische route
van Eelde naar huis.
Wanneer: woensdag 6 april
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 22 euro

In het F(actory) O(utlet) C(entrum) in
Ochtrup wordt shoppen een bijzondere
belevenis met een Münsterlands tintje. In
het FOC met z’n schilderachtige openluchtpromenade vind u, in een stadse
ambiance, meer dan 100 verschillende
merken voor fantastische prijzen. In de
sfeer van het oude Münsterlands shopt u
midden tussen de historisch aandoende
huisjes en beschermde gebouwen. De
namen van de verschillende straatjes en
de zes grote pleinen verwijzen naar de directe omgeving van Ochtrup. Het Twenteplein vormt samen met de Ijsselstraat het
overdekte gedeelte van het centrum. Hier
kunt u eindeloos lang winkelen zonder dat
het weer roet in het eten gooit. Het ruime
aanbod aan dames – heren- kinder- en
sportmode, schoenen, accesoires, huishoudelijke artikelen en speelgoed is het
hele jaar ca. 30% tot 70% goedkoper.
Tip: Neem voor onderweg wel even een
broodje mee naar het mooie Duitse Ochtrup, uiteraard stoppen we onderweg ook
nog wel even voor een bakje koffie/ thee
met wat lekkers.
Wanneer: dinsdag 5 april
Vertrek: 09.00 uur
Ritprijs: 45 euro

Toertocht door Westerwolde
We maken vandaag een mooie toertocht
door Westerwolde. Onderweg maken we
een stop in Sellingen bij het hof van Sellingen. Dit is een winkel vol sfeer, gezelligheid en een vleugje nostalgie. Hier is ook
een mogelijkheid voor een kopje koffie.
Wanneer: donderdag 7 april
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 29 euro

Miniaturenland Leer
Vandaag gaan we naar Miniaturenland in
Leer. U ziet hier een complete miniaturenwereld met treintjes, auto’s, boten en nog
veel meer moois. Er ligt een spoorlijn van
1 kilometer omgeven door vele gebouwen
uit de regio.
Na dit alles bekeken te hebben rijden we
naar Rhede om aan te schuiven aan een
heerlijk buffet in Olle Rheen. Onder het
buffet kunt u genieten van het Shantykoor
De Naoberzangers uit Nieuw Amsterdam.
Entree: 12 euro. Buffet: 13,90 euro
Wanneer: vrijdag 8 april
Vertrek: 09.00 uur
Ritprijs: 33 euro
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Boer Geert en Western Fashion

Zuidwolde en Leek

Vandaag willen we een bezoek brengen
aan de winkel van Boer Geert (bekend
van het televisie programma Boer zoekt
Vrouw) in Mussel.
Vervolgens rijden we naar Westen Fashion
Mall in Musselkanaal. Naast Westen zit de
woonwinkel van Scholtens waar u ook een
kijkje kunt nemen.
Wanneer: dinsdag 12 april
Vertrek: 09.00 uur
Ritprijs: 28 euro

Pannenkoekschip Leeuwarden
Vandaag willen we een bezoek brengen
aan het pannenkoekschip in Leeuwarden.
Na afloop willen we graag een bezoek
brengen aan de Centrale in Leeuwarden,
Waar o.a. de Leen Bakker, Kwantum, Media Markt, Big Bazar, Action, Bristol, Anytime en een Beddenzaak zijn gevestigd.
Wanneer: woensdag 13 april
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 15 euro

Eerst rijden we naar Zuidwolde naar museum “de verzamelaar”. Hier krijgt u een
rondleiding en een kop koffie/thee met
koek. Dit een gemoedelijke plattelandsmuseum met een gevarieerde collectie
met voor “elk wat wils”.
Antieke poppen en ander speelgoed
zullen u zeker boeien. We rijden naar
Leek om een bezoek te brengen aan het
Joodse Schooltje. In dit schoolgebouwtje
kregen de Joodse Kinderen van Leek les
in Joodse Religie en de Hebreeuwse taal.
Entree: Joods schooltje is gratis en voor
het museum 6 euro inclusief rondleiding, koffie, thee en koek.
In verband met reserveren van het museum graag zo snel mogelijk opgeven.
Wanneer: vrijdag 15 april
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 16 euro

Tocht door Noord Friesland
We maken een mooie tocht door Friesland. We rijden o.a. langs Dokkum, Birdaard, Bartlehiem, Leeuwarden waar we
een visje gaan eten bij de Gezonde Apotheker, en op de terug weg zullen we zeer
zeker langs het beroemde “elfstedenbruggetje” rijden.
Wanneer: donderdag 14 april
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 20 euro

Boottocht Giethoorn
We rijden vandaag naar Giethoorn, we
gaan varen met een overdekte boot, deze
is verwarmd bij de koude maanden. Dit
is inclusief een schipper. De schipper zal
van alles vertellen over het gebied waar
we door heen varen. Na de boottocht
welke ongeveer 1,5-2 uur duurt lopen we
nog even door het dorpje Giethoorn. Heeft
u genoeg gezien dan zijn er ook genoeg
restaurantjes en eetgelegenheden waar

It Sud 13
Surhuizum
www.pannenkoekenhuislandzicht.nl
8

u plaats kunt nemen. Na afloop gaan we
via een toeristische route weer terug naar
Kollum.
Entree bewijs voor de boot kost 11 euro
per persoon. En de afvaart is om 13.00
uur.
De boot is rolstoeltoegankelijk.
We moeten de boot reserveren dus
graag bellen voor vrijdag 15 april.
Wanneer: dinsdag 19 april
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 29 euro

Advokaat en papierknipkunst

Museum Hindeloopen
Jan en Jenny Rosink runnen in Leggeloo,
een buurtschap bij Dwingeloo, een melkveebedrijf en daarnaast maken ze geheel
naar eigen recept verschillende soorten
roomadvocaat. U kunt proeven van hun
producten.
Hierna gaan we naar Westerbork, naar
het museum van papierknipkunst. Dit
museum presenteert originele nationale
en internationale papierknipkunst in vele
onderwerpen.
Entree advocaatproeverij ca. 9,50 euro
incl. advocaat, koffie, krentenbrood en
uitleg.
Entree van de papierknipkunst 3 euro.
In verband met reserveren z.s.m. opgeven bij onze telefonistes!
Wanneer: vrijdag 22 april
Vertrek: 09.30 uur
Ritprijs: 28 euro

Vandaag rijden we naar het museum van
Hindeloopen. In dit museum maakt u kennis met het oude Hindeloopen. In een
compleet ingericht huis kunt u het prachtige beschilderde meubilair, de kleurrijke
dracht, sieraden, schilderijen en andere
rijkdommen uit de 18e eeuw bezichtigen.
Prenten en schilderijen vertellen over het
ontstaan en de ontwikkeling van de stad.
Een handelsreis kunt u meebeleven in
een “schip”, dat klaar ligt om te vertrekken naar Sint Petersburg. Ook is er een
tijdelijke expositie van stadsgezichten van
Hindeloopen
Entree: 5 euro
Wanneer: woensdag 20 april
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 27 euro

Restaurant Aduard
We rijden vandaag naar Aduard waar de
koks weer een heerlijk gerecht voor ons
op tafel zullen zetten.
Wanneer: donderdag 21 april
Vertrek: 10.30 uur
Ritprijs: incl. diner 20 euro

Oosterkerk Kollum
Deze zondag treed het Interkerkelijk mannenkoor Edoza uit Sneek voor u op in de
Oosterkerk in Kollum.
Wanneer: zondag 24 april
Vertrek: 18.00 uur
Ritprijs: 8 euro

Shoppen in Emmen
Na het weekend weer even heerlijk shoppen in het mooie Emmen.
Wanneer: dinsdag 26 april
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 29 euro

L����rs�o�
Voor een lekkere snack of een heerlijk visje
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kunt u ook lekker bakje koffie drinken. In
Wedde maken we nog een stop bij de
Burcht.
Wanneer: vrijdag 29 april
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 28 euro

Dineren in Landzicht
De kok van restaurant Landzicht in Surhuizum maakt vandaag wat lekkers voor
ons klaar, zodat u weer van een lekkere
maaltijd kunt genieten.
Wanneer: donderdag 28 april
Vertrek: 10.30 uur
Ritprijs: incl. diner 20 euro

Multi Süd en Olle Rheen
We willen vandaag naar Multi Süd rijden
waar u heerlijk kunt shoppen. Na het
shoppen willen we naar restaurant Olle
Rheen rijden. Waar een heerlijk Buffet
Speciaal voor u klaar staat.
Buffet speciaal bestaat o.a. uit diverse
Schnitzels, speenvarken, spareribs, smulgerechten met aardappelen, groenten en
culinaire delicatessen .
Buffetkosten: 13.90 euro per persoon
Wanneer: zaterdag 30 april
Vertrek: 13.00 uur
Ritprijs: 33 euro

Voor elk wat wils
Vandaag rijden we eerst naar de kaasboerderij in Blijham. Hier kunt u een heerlijk stukje kaas kopen vervolgens rijden
we door Bellingwolde, naar Vriescheloo.
Wanneer er belangstelling voor is, kunnen
we even naar binnen lopen bij Mulders
meubeldorp. In Veele kunt u bij bakkerij
Leta o.a. heerlijke roggebrood kopen.
Deze bakker verkoopt het lekkerste roggebrood van de provincie Groningen. Hier

Spelregels van de PlusBus
Aanmelden: maandag t/m vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Telefoon: 0511 – 700207
5 Als in het programma bijvoorbeeld 9.00 uur als vertrektijd staat vermeld, betekent dit
dat dan begonnen wordt met ophalen. Dit kan betekenen dat de chauffeur later bij u
thuis aanwezig is. Houd er dus rekening mee, dat onze vrijwilligers meer mensen op
moeten halen.
5 Wij bellen even met u of de reis doorgaat, en hoe laat we ongeveer bij u zijn.
5 De prijzen in het overzicht zijn ritprijzen exclusief alle andere uitgaven die u doet op
deze dag. Entree, consumpties en dergelijke zijn voor eigen rekening, tenzij anders
is aangegeven.
5 De rit dient contant en liefst gepast
gepast, bij aanvang van de rit, aan de chauffeur of begeleider te worden betaald.
5 Prijzen zijn onder voorbehoud.
5 Als u onverwacht verhinderd bent, verzoeken wij u ons dit zo snel mogelijk door te
geven, zodat wij iemand anders blij kunnen maken met uw plaats.
5 Wilt u extra geholpen worden met ondersteuning of het duwen van een rolstoel, dit
dan graag doorgeven bij aanmelding.
5 Iedereen moet een id-kaart bij zich hebben voor het geval we worden aangehouden
en we ons moeten legitimeren.
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OVERZICHT VAN ALLE REISJES
MAART 2016

APRIL 2016

 DINSDAG 1 MAART

 DINSDAG 5 APRIL



 WOENSDAG 6 APRIL



















Appelscha, Diever, Giethoorn
WOENSDAG 3 MAART
Home Center Wolvega
VRIJDAG 4 MAART
Pannenkoeken eten + Intratuin
ZATERDAG 5 MAART
Blokhuispoort Leeuwarden
DINSDAG 8 MAART
Hondsrug route
WOENSDAG 9 MAART
Winkelen in Bunde
VRIJDAG 11 MAART
Douwe Egberts Joure
DINSDAG 15 MAART
Rondje Groningen
WOENSDAG 16 MAART
Shoppen bij Ikea
DONDERDAG 17 MAART
Aschendorf
VRIJDAG 18 MAART
Hoogte Meeren Hoogezand
ZATERDAG 19 MAART
Douwe Egberts Joure
ZONDAG 20 MAART
Oosterkerk Kollum
DINSDAG 22 MAART
Herberg en Drukkerijmuseum
DONDERDAG 24 MAART
Restaurant Aduard
ZATERDAG 26 MAART
Oldtimerbeurs Drachten
DINSDAG 29 MAART
Rhododendronpark Westerstede
WOENSDAG 30 MAART
Toeristische route Friesland
DONDERDAG 31 MAART
Dineren in Landzicht

Shoppen bij het FOC Ochtrup
Klompenmuseum Eelde

 DONDERDAG 7 APRIL

Toertocht door Westerwolde

 VRIJDAG 8 APRIL

Miniaturenland Leer

 DINSDAG 12 APRIL

Boer Geert en Western Fashion

 WOENSDAG 13 APRIL

Pannenkoekschip Leeuwarden

 DONDERDAG 14 APRIL

Tocht door Noord Friesland

 VRIJDAG 15 APRIL
Zuidwolde en Leek

 DINSDAG 19 APRIL
Boottocht Giethoorn

 WOENSDAG 20 APRIL
Museum Hindeloopen

 DONDERDAG 21 APRIL
Restaurant Aduard

 VRIJDAG 22 APRIL

Advokaat en papierknipkunst

 ZONDAG 24 APRIL
oosterkerk Kollum

 DINSDAG 26 APRIL
Shoppen in Emmen

 DONDERDAG 28 APRIL
Dineren in Landzicht

 VRIJDAG 29 APRIL
Voor elk wat wils

 ZATERDAG 302 APRIL
Multi Süd en Olle Rheen

Wanneer u graag mee wilt met één van de genoemde activiteiten,
kunt u vanaf woensdag 24 februari bellen van maandag tot en met
vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur naar 0511-700207
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