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De PlusBus

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

www.plusbusdelauwers.nl

PROGRAMMA
MAART/APRIL 2018

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

Telefoon:
0511 – 700207

Moniek Bremer
MAKELAARDIJ
Tel. 06 13 06 36 05
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PROGRAMMA MAART 2018
Winkelen in Sneek

Gorredijk en Drachten
We rijden vandaag naar Gorredijk naar Fashion
Plaza Rinsma. Hier vindt u alles op het gebied
van damesmode. Daarna rijden we naar het
tuincentrum Tuindorado in Drachten.
Wanneer: dinsdag 13 maart
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 22 euro

Vandaag gaat de bus naar Sneek, om gezellig
te winkelen, in deze 11 stedenstad valt veel te
zien. Ook de Watertoren is de moeite waard, en
er zijn gezellige terrasjes waar we even lekker
kunnen gaan eten, of een bakje koffie kunnen
drinken.
Wanneer: vrijdag 2 maart
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 22 euro

Stamppot en bingo Kollumerpomp
Vandaag gaat de rit naar het mooie Kollumerpomp, waar we gezellig stamppot willen gaan
eten, en na afloop 3 gezellige bingo rondes
willen houden met prijzen. Tijdens de bingo
krijgt u een lekker bakje koffie/thee met wat
lekkers erbij.
Wanneer: donderdag 15 maart
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: incl. eten en de bingo 22 euro

Meppen Duitsland
Heerlijk shoppen in het overdekte winkelcentrum van Meppen in Duitsland was vorig jaar
een groot succes. Maar ook de Marktkauf in
Meppen was in trek. Daarom nu een dagje
Meppen waarin u samen met uw mededeelnemers en de chauffeur de dagindeling bepaald.
Wanneer: dinsdag 6 maart
Vertrek: 09.00 uur
Ritprijs: 37 euro

Hindeloopen
Hindeloopen
wie
kent het niet. We nemen een kijkje in het
eeuwenoude
stadje
en stappen bij het
schaats- en schildermuseum naar binnen.
Waar we ook een
kopje koffie kunnen
drinken.
Entree: 3 euro
Wanneer: vrijdag 16 maart
Vertrek 10.00 uur
Ritprijs: 30 euro

Orchideeën Haren
Reinhart Orchideeën in Haren. Een wandeling
maken door de orchideeëntuin in onze kwekerij waar we vele soorten orchideeën laten zien.
Ook onze “oude” liefde Anthuriums komt terug
en andere bijzondere planten. De tuin is een
afgescheiden gedeelte van de kas. We hebben
er een oerwoud van 500 m2 geschapen waarin
de planten in hun natuurlijk omgeving te zien
zijn. Er wordt uitleg gegeven over het kweken
van orchideeën. In de kas bevinden zich diverse volières met een groot aantal vogels en
vijvers met koi karpers.
Wanneer: donderdag 8 maart
Vertrek: 13.00 uur
Ritprijs: 19 euro

Mannenkoor in Burum
Urker mannenkoor in de Terpkerk te Burum.
Het concert begint om 20.00 uur.
Wanneer: zaterdag 17 maart
Vertrek: 19.00 uur
Ritprijs: 10 euro

Harlinger aardewerk
Het Makkumer aardewerk is erg bekend, maar
ook Harlingen heeft prachtig aardewerk. De
Harlinger Aardewerk- en
Tegelfabriek is de laatste
die nog met authentieke
technieken tegels en aardwerk vervaardigt.
Wanneer: vrijdag 9 maart
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 25 euro

Volendam
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Vandaag rijden we naar het altijd gezellige Volendam. Op de Dijk is er van alles te beleven en
er kan volop geshopt worden.
Wanneer: dinsdag 20 maart
Vertrek: 09.00 uur
Ritprijs: 40 euro

Zondagavondzang Oosterkerk

Flipje Tiel
Flipje Streekmuseum Tiel. Philip van Alfen
bedacht in 1935 een mannetje met een dik
frambozenlijf en armen en beentjes van rode
bessen. Naar een naam werd druk gezocht
tot Van Alfen uitriep: desnoods noemen we
hem Flip! Het vruchtenmannetje, met de naam
‘Flipje’ op zijn muts, is het herkenbare logo van
de Tielse jamfabriek De Betuwe. Wie kent hem
niet? Neem een kijkje in het leven van Flipje en
zijn vriendjes. Ze leiden je door hun geschiedenis, die in 1935 begon. Het Museum is vanaf
13.30 open, dus
eerst gaan we het
plaatsje Tiel even
verkennen en hier
een hapje eten.
Entree: 4,50 euro
Wanneer: donderdag 22 maart
Vertrek 9.00 uur
Ritprijs: 55 euro

Wester Lauwerskoor treed vanavond op in Kollum in de Oosterkerk.
Wanneer: zondag 25 maart
Vertrek: 18.00 uur
Ritprijs: 8 euro

Ouderen Vip verwendag
De Zwaluwhoeve organiseert in samenwerking
met het Nationaal Ouderenfonds een Ouderen
Vip Verwendag in Hierden op de Veluwe. Deze
dag is gratis, uitgezonderd de ritprijs. Programma zie boekje januari/februari.
Wanneer: woensdag 28 maart.
Vertrek: heel vroeg, ca. 7.00 uur
Ritprijs: 34 euro

Winkelen en lopend buffet
Vandaag brengen we een bezoek aan het altijd
gezellige Surhuisterveen, hier kunt u lekker
even shoppen, in 1 van de restaurantjes een
lekker bakje koffie doen.
Daarna willen we een bezoek brengen aan
onze sponsor in Opende waar we vanaf 17.00
uur aanschuiven voor een heerlijk Hollands
lopend buffet.
Wanneer: donderdag 29 maart
Vertrek: 13.00 uur
Ritprijs: incl. buffet 30 euro

Winkelen in Hoogeveen
In Hoogeveen kunt u gezellig winkelen in het
centrum met tientallen kleine en grotere winkels. In de overdekte Tamboerpassage vindt
u tevens een groot aantal winkels maar ook
restaurants waar u gezellig vooraf of achteraf
kunt genieten van een kop koffie of andere
versnapering.
Wanneer: vrijdag 23 maart
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 28 euro

OVERZICHT VAN ALLE REISJES IN MAART
= ZATERDAG 17 MAART
Mannenkoor in Burum
= DINSDAG 20 MAART
Volendam
= DONDERDAG 22 MAART
Flipje Tiel
= VRIJDAG 23 MAART
Winkelen in Hoogeveen
= ZONDAG 25 MAART
Zondagavondzang oosterkerk
= WOENSDAG 28 MAART
Ouderen Vip verwendag
= DONDERDAG 29 MAART
Winkelen en lopend buffet

= VRIJDAG 2 MAART
Winkelen in Sneek
= DINSDAG 6 MAART
Meppen Duitsland
= DONDERDAG 8 MAART
Orchideeen Haren
= VRIJDAG 9 MAART
Harlinger aardewerk
= DINSDAG 13 MAART
Gorredijk en Drachten
= DONDERDAG 15 MAART
Stamppot en bingo Kollumerpomp
= VRIJDAG16 MAART
Hindeloopen
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Hoofdrol voor het Friese Paard

De Stormruiter geeft honderd Friese paarden een podium. Dankzij haar fiere verschijning,
harmonieuze bouw en vriendelijk karakter, heeft het Friese paard een plek in vele harten.
De Stormruiter is een beklijvend verhaal over
ambitie, wilskracht en de strijd tegen de natuur.
Een voorstelling die de zintuigen overspoelt
met unieke ervaringen.
Friesland, 1750. Onder een typische Hollandse
wolkenlucht stroomt het water zacht ruisend
het land op en terug de zee in. In de wind klinkt
gezang. Het komt vanaf de nieuwe dijk in het
Bildt, aan de Friese kust.
Dijkgraaf Hauke Haien bestijgt de schimmelhengst die een zigeunervrouw hem heeft
gegeven, en die magische krachten wordt
toegedicht. Hij galoppeert over de dijk om de
dijkwerkers aan te jagen. Hij weet dat het niet
lang meer zal duren, of de dijk is gereed. Een

dijk die de mensen zal beschermen tegen elke
denkbare storm, en die de eeuwen trotseert.
Wanneer u WTC Expo heeft betreden, kunt u
de zilte zee bijna ruiken. De foyer en het restaurant zijn helemaal in de sfeer van de Waddenzee en het Bildt gebracht. Een fraai voorproefje
voor wat u te wachten staat in de grote hal van
WTC Expo.
Aanvang 20.00 uur
Entree: 2e rang 49,50 euro
Wanneer: vrijdag 21 september
Vertrek: 18.00 uur
Ritprijs: 25 euro
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PROGRAMMA APRIL 2018
Bataviastad

Bad Nieuweschans
Kom baden in het heilzame mineraalwater van
Thermaalbad Fontana Resort Bad Nieuweschans. Op de ideale temperatuur van 36°C is
het krachtige bronwater met mineralen zoals
zout, magnesium, jodium en bromide een weldaad voor uw lichaam. De massagestralen in
het bad versterken de ontspannende werking.
Entree: 17 euro
Wanneer: dinsdag 3 april
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 33 euro

Bataviastad, lekker shoppen in de factory
outlet in Lelystad. Naast Batavia Stad fashion
outlet ligt de Bataviawerf, dus als u deze wilt
bezoeken is dit ook mogelijk.
Entree: 14 euro voor werf en museum
Wanneer: donderdag 5 april
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 38 euro

Aschendorf
Vandaag willen we een bezoek brengen aan de
Duitse plaats Aschendorf, dit ligt ter hoogte van
Leer. Hier willen we gaan shoppen, zowel voor
mannen als voor vrouwen kunt u hier terecht
om kleding te shoppen, maar ook verkopen ze
hier maar liefst 50.000 paar schoenen. Ook is
er een bistro café aanwezig. Misschien op de
terugweg iets eten? Overleg met elkaar.
Wanneer: dinsdag 10 april
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 34 euro

Museum in Niezijl
Vandaag willen we een bezoek brengen aan
het Blik en Trommelmuseum in Niezijl.
Daarna willen we een visje gaan eten bij onze
sponsor op Lauwersoog.
Entree: 6 euro incl. 2 kopjes koffie/thee, cake
Wanneer: woensdag 4 april
Vertrek: 12.30 uur
Ritprijs: 17 euro
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Aduard en Leek

Elburg

Vandaag laten we ons weer wat lekkers voorschotelen in het Restaurant bij Aduard, bereidt
door enthousiaste koks, met verse biologische
streekproducten. Daarna gaan we naar het vernieuwde winkelcentrum De Liekeblom in Leek.
Wanneer: donderdag 12 april
Vertrek: 10.30 uur
Ritprijs: 20 euro

We willen vandaag een bezoek brengen aan
de gezellige plaats Elburg. Hier kunt u lekker
winkelen, en heerlijk rond lopen.
Na afloop willen we met elkaar gaan eten. Aanrader eten bij Partycentrum de Haas! Is een
aanrader! Wel even bellen voor de tijd dat je er
aan komt met mensen! Je kunt hier tegenover
parkeren op invalide parkeerplaats het is hier
niet groot maar wel midden in het centrum.
Wanneer: dinsdag 17 april
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 35 euro

Paddepoel Groningen
De Paddepoel in Groningen is een overdekt
winkelcentrum, waar een slager, bakker, action, scapino, hema en vele andere winkels te
vinden zijn. Zullen we hier gezellig met elkaar
naar toe gaan vanmiddag?
Wanneer: vrijdag 13 april
Vertrek: 13.00 uur
Ritprijs: 15 euro

Stamppot en bingo Kollumerpomp
Vandaag gaat de rit naar het mooie Kollumerpomp, waar we gezellig stampot willen gaan
eten, en na afloop 3 gezellige bingo rondes
willen houden met prijzen. Tijdens de bingo
krijgt u een lekker bakje koffie/thee met wat
lekkers erbij.
Wanneer: donderdag 19 april
Vertrek: plm. 11.00 uur
Ritprijs: incl. eten en de bingo 22 euro
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Zoutkamper mannenkoor

Zeehondencreche Pieterburen
De Zeehondencrèche in Pieterburen vangt huilers en zieke zeehonden op. Als de dieren weer
fit zijn, worden ze weer in de zee uitgezet, op
de plaats waar ze gevonden zijn.
Entree: 5 euro
Wanneer: vrijdag 20 april
Vertrek: 13.00 uur
Ritprijs: 18 euro

Deze zondag treed het Cristelijk Zoutkamper
Mannenkoor voor u op in de Oosterkerk in
Kollum.
Wanneer: zondag 29 aprili
Vertrek: 18.00 uur
Ritprijs 8 euro

Anna Paulowna
Ook dit jaar willen we weer een bezoek brengen
aan Anna Paulowna, waar de jaarlijke bloemen
dagen plaats vinden. In de hele polder kunt u
ruim honderd mozaïeken, bewegende werkstukken, versierde straten en bruggen bewonderen. Mozaïeken zijn schilderijen gemaakt
op tempex. Hierop worden hyacintennagels
geprikt met spelden. Op elke vierkante meter
gaan wel 10.000 bloemetjes. U kunt zich voorstellen dat hier dus heel wat werk in zit! Zowel
jong als oud maken de mozaïeken. Het zijn
echte kunstwerken, die tijdens de Bloemendagen in de tuinen van de makers opgesteld
staan. Met een deelnemerslijst en plattegrond,
die u gratis ophaalt bij de informatiepost of uit
de infohokjes langs de kant van de weg, kunt u
uw eigen route bepalen en met eigen vervoer
Door het grote succes van voorgaande jaren,
rijden we deze rit op de volgende dagen
Wanneer: maandag 30 april
dinsdag 1 mei
woensdag 2 mei
Dus geef even aan, op welke dag
u graag mee zou willen.
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 36 euro

Hasselt en Kampen
Dagje naar de Hanzesteden Hasselt en Kampen. Hasselt kent veel verborgen plekken, een
historische binnenstad met een grachtengordel en meer dan 70 Rijksmonumenten. Kampen een gezellige stad met veel historische gebouwen die meer vertellen over de waterrijke
geschiedenis van deze Hanzestad.
Wanneer: dinsdag 24 april
Vertrek: 8.00 uur
Ritprijs: 33 euro

Winkeltjes route
Noord Friese Winkeltjes route. We starten onze
route bij boer Wilman van de Broersmastate
onder Engwierum. Hier is gelegenheid voor
een kop koffie en zijn streekprodukten te koop.
Op onze route vinden we 10 verschillende
sneupwinkels met o.a. brocante, kleding,
pools aardewerk, cadeauartikelen etc. We passeren o.a. Holwerd, Blije, Ferwerd, Reitsum en
Ternaard.
Wanneer: woensdag 25 april
Vertrek: 9.30 uur
Ritprijs: 18 euro

OVERZICHT VAN ALLE REISJES IN APRIL

= DONDERDAG 19 APRIL
Stamppot en bingo in Kollumerpomp
= VRIJDAG 20 APRIL
Zeehondencreche Pieterburen
= DINSDAG 24 APRIL
Hasselt en Kampen
= WOENSDAG 25 APRIL
Winkeltjes route
= ZONDAG 29 APRIL
Zoutkamper mannenkoor
= 30 APRIL, 1 EN 2 MEI
Anna Paulowna

= DINSDAG 3 APRIL
Bad Nieuweschans
= WOENSDAG 4 APRIL
Museum in Niezijl
= DONDERDAG 5 APRIL
Bataviastad
= DINSDAG 10 APRIL
Aschendorf
= DONDERDAG 12 APRIL
Aduard en Leek
= VRIJDAG 13 APRIL
Paddepoel Groningen
= DINSDAG 17 APRIL
Elburg
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Spelregels van de PlusBus
Aanmelden: maandag t/m vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Telefoon: 0511 – 700207
Y 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.
Y Wij bellen even met u of de reis doorgaat, en
hoe laat we ongeveer bij u zijn.
Y Wij werken met een pasjessysteem,
kosten 15,00 euro per jaar, deze kunt u
aanschaffen op uw eerste reisje in 2018 en
kunt u betalen of aan de chauffeur of aan de
begeleider(ster). De bedoeling is dat er elk
jaar een nieuw pasje wordt uitgegeven.
Y 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.
Y De rit dient contant en liefst gepast, bij aan-

Y
Y

Y

Y

Y
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vang van de rit, aan de chauffeur of begeleider te worden betaald.
Prijzen zijn onder voorbehoud.
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.
Soms bieden wij reisjes aan waarbij de entreekaartjes van te voren, bijvoorbeeld boottochten, besteld en betaald moeten worden
door de PlusBus. Heeft u zich aangemeld
voor een dergelijk reisje en u annuleert vervolgens, dan brengen wij voortaan wel de
gemaakte kosten bij u in rekening.
Wilt u extra geholpen worden met ondersteuning of het duwen van een rolstoel, dit
dan graag doorgeven bij aanmelding.
Iedereen moet een id-kaart bij zich hebben
voor het geval we worden aangehouden en
we ons moeten legitimeren.
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Voor zowel de professionele
als hobbyfokker

Behandeling op afspraak
bij u aan huis
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Geregistreerd K.P.R.
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Ook diabetische voet

Froukje
Grijpstra
Jeltingalaan 4
9285 WK Buitenpost
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0511-542553
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De lat ligt nooit te hoog

Dalweg 9, Surhuisterveen. Tel. 06-50895007. formidabele@hotmail.com
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3IN1
PAKKET

AL VANA
€ 47,- F
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