
Er Op Uit!

Inlichtingen en aanmelden: 
maandag t/m vrijdag 

tussen 9.00 en 12.00 uur 

Telefoon: 
0511 – 700207

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.

PROGRAMMA
SEPTEMBER/OKTOBER 2018

www.plusbusdelauwers.nl
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Moniek Bremer
MAKELAARDIJTel. 06 13 06 36 05 
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PROGRAMMA SEPTEMBER 2018
Vijversburg Tietjerk

Lemmer en Urk

Kornwerderzand
Marius van Dokkum, Andijk

11Fountains

In het kader van Culturele Hoofdstad van 
Europa zijn er fonteinen gemaakt door inter-
nationale topkunstenaars uit elf verschillende 
landen. De makers zijn niet willekeurig geko-
zen: er werd gezocht naar een match tussen 
het werk van de kunstenaar en het karakter en 
de geschiedenis van de betreffende Elfsteden-
stad. We gaan een gedeelte van de route rijden 
waar de fonteinen staan en onderweg koffie 
drinken en wat eten.
Wanneer: woensdag 5 september
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 25 euro

Wie kent deze kunstenaar?
Schilder, tekenaar en illustrator
Marius van Dokkum is woonachtig in Ugche-
len, maar geboren (1957) en getogen in Andijk. 
Hij is werkzaam als schilder, illustrator, teke-
naar en ontwerper. Hij is een verteller met verf 
en penseel en zoekt naar manieren om op een 
anekdotische manier zijn indrukken weer te 
geven. Van Dokkums werk wordt gekenmerkt 
door de vele details op zijn schilderijen, er is 
veel op te zien, vaak met een humoristische 
ondertoon. Juist door de humor weet hij op 
een voortreffelijke wijze te communiceren en 
soms om een boodschap over te brengen. Zijn 
werk moet je een keer gezien hebben. Je blijft 
je verbazen en verder vermakelijk om te zien. 
Verder gaan we nog even rondkijken in Hoorn.
Entree: 3,50 euro
Wanneer: donderdag 6 september
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 40 euro

Natuur en cultuur gaan samen in park Vijvers-
burg. Het historische deel van het park, in de 
volksmond ‘Bos van Ypey’ genoemd, is voor 
het grootste deel aangelegd in de 19e eeuw.
De bezoeker kan wandelen over de vele slin-
gerpaadjes en genieten van Villa Vijversburg, 
de grot, blauwe koepel, kluizenaarshut, oran-
jerie, volière, rotstuin, kruidentuin, het theehuis 
en de collectie beeldende kunst. Het park biedt 
rust en ruimte.
Verder is het helemaal vernieuwt met een gla-
zen tunnel en nog veel meer.
Entree: 2,50 euro
Wanneer: vrijdag 7 september
Vertrek: 13.00 uur
Ritprijs: 15 euro

Na een mooie route gaan we koffiedrinken in 
Lemmer. Dan rijden we langs de IJsselmeer-
kust verder naar Urk. Altijd gezellig. We willen 
even gaan aansteken bij restaurant ‘t Ach-
terhuis in Urk. Als we tijd hebben nog langs 
Schokland en terug via Kuinre.
Wanneer: dinsdag 11 september
Vertrek: ca. 9.00 uur
Ritprijs: 35 euro

Kazematten museum en het Wadden Beleef-
centrum, Kornwerderzand.
Een interessant bezoek aan het kazematten 
museum op de Afsluitdijk, wel bekend.
We gaan onder leiding van een gids. En ook 
gaan we het nieuwe Wadden Beleefcentrum 
bezoeken. Dit museum is in mei van dit jaar 
geopend. Hier vertellen ze het verhaal van het 
UNESCO Werelderfgoed De Waddenzee, de 
Vismigratierivier, de vernieuwde, toekomstbe-
stendige Afsluitdijk en het IJsselmeer.  
Entree: 6,50 euro
Wanneer: woensdag 12 september
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 35 euro, incl. Gids
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Aardappelen      
Wâldgieltsjes
Blauwe Borgers
Dore’s
Borgers
Irenes
Bildtstar
Rode Star

Groenten
Wortelen
Bewaaruien
Diverse 
 koolsoorten

Diversen
Wijnen (liqueur)
Bio-produkten
Honing
Wilmans 
 spijsolie/lijnolie
Diverse soorten
 bonen en 
 capucijners
Fryske Sjippe
Fruit
Eerste klas 
 rundvlees

In de streekwinkel verkopen 
wij de volgende produkten:

Stienfeksterwei 30A
9131 KM Ee

Tel. 06 26272244
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50PlusBeurs

Fruitcorso Tiel Gondelvaart Drogeham

Stranduitje Texel

Als u het Fruitcorso bezoekt neemt u deel aan 
een uniek evenement dat sinds 2013 geplaatst 
staat op de lijst van Nationale Inventaris van 
het Immaterieel Erfgoed in Nederland. De 
kunst is ieder jaar om enthousiasme, creativi-
teit en technische hoogstandjes te laten zien 
in praalwagens van fruit, groente en zaden die 
u aanspreken en die u zich voor altijd zult her-
inneren. Is het dit jaar weer gelukt? En welke 
praalwagen vindt u het mooist, het spectacu-
lairst en wie geeft u de Lof van de jury? Kom 
kijken op 15 september in Tiel bij hét enige 
Fruitcorso in de wereld!
Entree: 5,00 euro, tribuneplaats 15,00 euro
Wanneer:  zaterdag 15 september.
Vertrek: 8.30 uur
Ritprijs: 50 euro

De 50PlusBeurs in Utrecht is al 26 jaar ’s 
werelds grootste evenement voor actieve 
plussers met 550 stands boordevol informa-
tie, entertainment en aanbiedingen. Ontmoet 
auteurs, deskundigen, artiesten en personali-
ties. Geniet van acts, musical, muziek, theater, 
show en thema-paviljoens.
Entree: 5,00 euro
Wanneer: woensdag 19 september en
                 donderdag 20 september
Vertrek: 8.00 uur
Ritprijs: 45 euro

Gondelvaart op wielen in Drogeham. Alweer 
voor de 48e keer. Prachtige praalwagens 
trekken door Drogeham, ‘s avonds van 20.30 
– 21.30 uur.  Diverse thema’s.
Entree: 5,00 euro
Wanneer: vrijdag 21 september, avondtocht
Vertrek: ca. 18.00 uur.
Ritprijs: 11 euro  
 

Stranduitje naar Texel, aangeboden door het 
Ouderenfonds.
Programma:
10.00 uur Aankomst bij het veer in Den Helder
10.30 uur Vertrek veer naar Texel
10.50 uur Aankomst Texel
11.15 uur Aankomst Strandpaviljoen Vijftien
11.20 uur  Inloop met koffie of thee en een heer-

lijke Texelse Hoornderring
11.25 uur  Welkomstwoord Nationaal Ouderen-

fonds
11.30 uur  Vrije besteding, het strand op (met of 

zonder strandrolstoel)
12.30 uur Lunch
      Lunch bestaande uit een soepje, 

twee zachte bolletjes met Texelse 
ham of kaas, een sapje of melk en 
gemengd vers fruit.

13.30 uur  Vrije besteding. U kunt het strand op, 
maar ook rondrit maken het eiland, 
bijvoorbeeld het Juttersmuseum.

Wanneer: woensdag 26 september
    donderdag 27 september 
       vrijdag 28 september
Reserveren voor 1 september!!
Vertrek: ca. 8.00 uur, dus vroeg op.
Ritprijs: incl. dagprogramma 50,00 euro
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= WOENSDAG 5 SEPTEMBER
 11Fountains
= DONDERDAG 6 SEPTEMBER
 Marius van Dokkum, Andijk
= VRIJDAG 7 SEPTEMBER
 Vijversburg Tietjerk
= DINSDAG 11 SEPTEMBER
 Lemmer en Urk
= WOENSDAG 12 SEPTEMBER
 Kornwerderzand
= ZATERDAG 15 SEPTEMBER
 Fruitcorso Tiel

OVERZICHT VAN ALLE REISJES IN SEPTEMBER
= WOENSDAG 19 SEPTEMBER
 50PlusBeurs
= DONDERDAG 20 SEPTEMBER
 50PlusBeurs
= VRIJDAG 21 SEPTEMBER
 Gondelvaart Drogeham
= WOENSDAG 26 SEPTEMBER
 Stranduitje Texel
= DONDERDAG 27 SEPTEMBER
 Stranduitje Texel
= VRIJDAG 28 SEPTEMBER
 Stranduitje Texel

ĀȀ̀̀ЀԀ܀ऀࠀ܀܀ఀ
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Taman Indonesia bij Steenwijk

Zeehonden Pieterburen

Verhildersum te Leens

Dagje Ameland

Rondvaart Lauwersmeer

PROGRAMMA OKTOBER 2018
Rügen

Aangeboden door het Ouderenfonds.  U wordt 
ontvangen bij de haard in restaurant het Booze 
Wijf met een kopje koffie of thee en wat lekkers. 
Daarna schepen we in op de Silverwind voor 
een rondvaart van twee uur door het mooiste 
natuurgebied van Nederland. Aan boord ser-
veren wij u een overheerlijke lunch. Benieuwd 
naar de herkomst van de naam van het restau-
rant Het Booze Wijf? Of naar de geschiedenis 
van het gebied? Vaar mee en geniet van de 
verhalen van de kapitein.
Programma:
11.15 uur  aankomst bij restaurant het Booze 

Wijf. Ontvangst met koffie en thee.
11.40 uur inschepen
12.00 uur vertrek de Silverwind
12.30 uur lunch met muziek
14.00 uur einde vaart
Wanneer: maandag 1 oktober
                 Voor 7 september reserveren
Vertrek: ca. 9.30 uur
Ritprijs: incl. dagprogramma 35,00 euro

Aangeboden door het Ouderenfonds.
De dag start op de boot waar u wordt ont-
vangen met een kop koffie, gevolgd door een 
introductie van het Nationaal Ouderenfonds. 
Op het eiland rijden we naar het Strandhuys 
in Buren, waar een heerlijke lunch klaarstaat. 
Daarna kunt u lekker uitwaaien op het strand, 
met een strandrolstoel naar de zee of genieten 
van het uitzicht. Om 16.30 uur nemen we de 
boot terug naar het vaste land.
10.50 uur Aanwezig in Holwerd
11.20 uur Aan boord
11.30 uur Vertrek veer
12.45 uur Lunch in Het Strandhuys
13.30 uur  Vrije tijd: in de zon op het terras kijken 

naar de zee, een wandeling naar de 
zee over het strand, al dan niet met 
hulp. Het Nationaal Ouderenfonds 
stelt strandrolstoelen beschikbaar. 
16.30 uur Veer terug

Wanneer: dinsdag 2 oktober en
    woensdag 3 oktober.
Voor 7 september reserveren
Vertrek: ca. 9.00 uur.
Ritprijs: incl. dagprogramma 43,00 euro

Rügen.
5 daagse midweektrip. Zie info in juli\aug 
boekje.
Wanneer: 8 t/m 12 oktober.

Weleens gehoord van katten die de duurste 
koffiebonen uitpoepen? Of Beo’s die kunnen 
praten? Neem dan eens een kijkje in tropisch 
dierenpark Taman Indonesia. Hier vind je al-
lerlei bijzondere dieren uit Indonesie zoals de 
Binturong, de Loewaks en Maleise Bosuilen, 
en kun je genieten van Indische hapjes en 
drankjes, een kijkje nemen in een Mentawai 
paalwoning of rondsnuffelen op een heuse 
pasar. De prachtigste tropische vogels vind je 
in de verschillende volières, waar de vogels los 
vliegen en je ze van dichtbij kunt bekijken. Zo 
kun je de mooie kleuren van de Kitta zien, de 
nestjes van de rijstvogeltjes of de capriolen van 
de Gaailijsters. Ook kun je nog even kletsen 
met de Beo's of gewoon lekker luisteren naar 
de mooie zangkunsten van de gevleugelde be-
woners van Taman Indonesia Zoo. Wanneer er 
tijd over is bedenken we nog wel iets.
Entree: 8,50 euro
Wanneer: dinsdag 16 oktober
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 32 euro

Wat is hier wel allemaal niet te zien? Mooie 
tuinen, een arbeidershuisje uit 1900, een Borg 
die staat als schitterende diamant midden in 
het landgoed, enz., enz.
Entree: 7,00 euro
Wanneer: donderdag 18 oktober
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 18 euro

Bij iedereen wel bekend. We brengen een 
bezoek aan het zeenhondencentrum en gaan 
dan lekker eten bij restaurant Waddengenot in 
Pieterburen of Lauwersoog. 
Entree: 6,00 euro
Wannneer: vrijdag 19 oktober
Vertrek: 12.00 uur
Ritprijs: 18 euro
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Star-museum en stoomtrein

Surhuisterveen en Harkema

Rondrit DrenteStamppot en bingo Kollumerpomp

Zondagavondzang Oosterkerk

Geen heden zonder verleden. Een uitstapje 
met de stoomtrein van Stadskanaal naar 
Veendam. Lengte 26 km. Vertrektijd 13.30 uur. 
Bezoek aan het Veenkoloniaal museum. Terug 
om 17.10 uur. Dan kunnen we om 17.40 uur 
weer terug zijn in Stadskanaal. Dan terug over 
Aduard voor een warme hap.
Diner: 12,50 euro incl. 1 consumptie
Entree:  Combiticket 14,00 euro
Wanneer: dinsdag 23 oktober
Vertrektijd: ca. 10.30 uur
Ritprijs: 33 euro

We zitten alweer in de herfst. Dus beginnen 
we met een ouderwetse stamppot bij Petra in 
Kollumerpomp. Daarna even gezellig bingo 
spelen met leuke prijsjes.
Wanneer: donderdag 25 oktober
Vertrek: ca. 11.00 uur.
Ritprijs: 22 euro incl. stamppot en bingo

In Surhuisterveen gaan we langs bij Ot en Sien 
voor een Museumbezoek en 2 kopjes koffie/

thee met appelgebak of oranjekoek. Daarna 
naar de Spitkeet in Harkema. Diverse activitei-
ten i.v.m. de herfstvakantie.
Entree: totaal 11,00 euro
Wanneer: vrijdag 26 oktober
Vertrek: ca. 9.00 uur
Ritprijs: 18 euro

Zangavond in de Oosterkerk met Int.kerkelijk 
mannenkoor uit Burgum.
Wanneer: zondagavond 28 oktober
Vertrek: 18.00 uur.  Aanvang 19.45 uur.
Ritprijs: 8 euro

We gaan een rondje Drente doen, maar begin-
nen in Friesland, Appelscha. We hopen op 
mooie herfstkleuren in de bossen van Drente. 
Via Diever, Dwingeloo gaan we verder door de 
bossen van Drente. Ondertussen ergens een 
kopje koffie drinken en we sluiten af in Aduard 
met een drie gangen menu.
Diner: 12,50 euro incl. 1 consumptie
Wanneer: woensdag 31 oktober
Vertrek:  9.00 uur.
Ritprijs: 25 euro 
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OVERZICHT VAN ALLE REISJES IN OKTOBER
= MAANDAG 1 OKTOBER
 Rondvaart Lauwersmeer
= DINSDAG 2 OKTOBER
 Dagje Ameland
= WOENSDAG 3 OKTOBER
 Dagje Ameland
= 8 T/M 12 OKTOBER
 Rügen
= DINSDAG 16 OKTOBER
 Taman Indonesia
= DONDERG 18 OKTOBER
 Verhildersum Leens

= VRIJDAG 19 OKTOBER
 Zeehonden Pieterburen
= DINSDAG 23 OKTOBER
 Star-museum en stoomtrein
= DONDERDAG 25 OKTOBER
 Stamppot en bingo Kollumerpomp
= VRIJDAG 26 OKTOBER
 Surhuisterveen en Harkema
= ZONDAG 28 OKTOBER
 Zondagavondzang Oosterkerk
= WOENSDAG 31 OKTOBER
 Rondrit Drente

Behandeling op afspraak 
bij u aan huis

Geregistreerd K.P.R.

Ook diabetische voet

Froukje 
Grijpstra
Jeltingalaan 4
9285 WK Buitenpost

0511-542553
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3 dagen naar Limburg met 
bezoeken aan de kerstmarkt
in Valkenburg

woensdag t/m vrijdag
12-13-14 december 2018

e 248,00
per persoon

Hotel – Restaurant Op De Beek 
in Schin op Geul  is een gastvrij 
oord waar U nog kunt genieten van 
weldadige rust en ruimte, van een 
welgevulde dis en een sfeervolle ac-
commodatie.

Wij verblijven in een netjes ingerichte 2-persoons-
kamer met een zitje of schrijftafel, TV, wekkerradio, 
telefoon en een badkamer met douche & toilet.

Wij Bieden u:
* vervoer in luxe 8 persoonsbus
* thuis opgehaald en teruggebracht
* een ervaren chauffeur/reisleider
* 2x overnachting in een *** hotel
* 2x ontbijtbuffet en 2x driegangen menu
* op de heenreis kopje koffie/thee met gebak
* op de terugreis een heerlijk afscheidsdiner
* reis is inclusief groepsreisverzekering
* entreekaartje voor Kerstmarkt Fluweelengrot

Zelf dient u:
* annuleringsverzekering af te sluiten
* persoonlijke wensen af te rekenen

0511 – 700207
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Aanmelden: maandag t/m vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur. 

Telefoon: 0511 – 700207

Spelregels van de PlusBus

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 ex-
clusief 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-

vang van de rit, aan de chauffeur of begelei-
der te worden betaald. 

Y  Prijzen zijn onder voorbehoud.
Y  Als u onverwacht verhinderd bent, verzoe-

ken wij u ons dit zo snel mogelijk door te 
geven, zodat wij iemand anders blij kunnen 
maken met uw plaats. 

Y  Soms bieden wij reisjes aan waarbij de en-
treekaartjes van te voren, bijvoorbeeld boot-
tochten, besteld en betaald moeten worden 
door de PlusBus. Heeft u zich aangemeld 
voor een dergelijk reisje en u annuleert ver-
volgens, dan brengen wij voortaan wel de 
gemaakte kosten bij u in rekening.

Y  Wilt u extra geholpen worden met onder-
steuning of het duwen van een rolstoel, dit 
dan graag doorgeven bij aanmelding.

Y  Iedereen moet een id-kaart bij zich hebben 
voor het geval we worden aangehouden en 
we ons moeten legitimeren.
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3IN1PAKKET

AL VANAF€ 47,-


