
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
JANUARI/FEBRUARI 2019

www.plusbusdelauwers.nl
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Voorwoord
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HEEFT U EEN IDEE VOOR ONS PROGRAMMABOEKJE?

Wij proberen zo gevarieerd als mogelijk uitstapjes voor u samen te stellen. Ook u 
zou misschien wel eens een idee kunnen hebben om ergens naar toe te gaan.

Laat het ons weten door te bellen met tel. nr. 0511-700207,
of via onze chauffeurs.
Wie weet kunnen we door u een leuk uitstapje samenstellen.

zou misschien wel eens een idee kunnen hebben om ergens naar toe te gaan.

Lieve mensen,

De laatste maand van het jaar is al weer aangebroken. Ik weet niet hoe het 
u vergaat, maar bij mij is het jaar voorbij gevlogen. Wat hebben we genoten 
van het mooie weer! Zelfs in november straalde de zon nog volop. Maar 
nu is het december: de donkere dagen voor Kerst. Deze donkere periode is 
voor sommige mensen ook een extra moeilijke � jd. Vanwege verlies of door 
afnemen van gezondheid. Eenzaamheid ligt dan zomaar op de loer. Wat fi jn 
om juist dan een reisje te maken met de Plusbus. Samen met anderen even de 
bloemetjes buiten ze� en. Om aandacht voor elkaar te hebben. Om te praten 
en te lachen. Het aanbod is er volop. Nu we niet meer werken met pasjes is 
het misschien ook nog gemakkelijker om een anderen uit te nodigen mee te 
gaan met de PlusBus.  Maak daar gerust gebruik van!

Met de komst van Kerst is ook de zonnewende nabij. Na de de kortste dag 
gaan we weer op naar het  licht. Het duurt nog wel even, maar het voorjaar 
komt eraan. Het Licht overwint de duisternis.

We wensen u als bestuur en vrijwilligers van Boodschappen PlusBus De 
Lauwers hele fi jne Kerstdagen toe en een voorspoedig 2019. Ook in het nieuwe 
jaar staan we weer klaar om u naar mooie loca� es te brengen.   

Margreet Jonker, Voorzi� er



PROGRAMMA JANUARI 2019
Stedelijk museum, Kampen
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In de koude wintermaanden zoeken we o.a. 
maar wat interessante musea op. Te beginnen 
in Kampen. Het Stedelijk Museum Kampen 
heeft vier hoofdonderwerpen: Water, Religie, 
Rechtspraak en het Huis van Oranje.
Water - Kampen is rijk geworden door het 
water. IJssel en Zuiderzee maakten handel mo-
gelijk naar verre oorden, waar veel geld werd 
verdiend. Maar water zorgde ook voor bedrei-
ging. In de zaal over het water is de geschiede-
nis van Kampen en het water te zien. Het oude 
Hanzeverbond, de opgang en de neergang 
van de Hanzestad, de stijging van de zeespie-
gel in onze tijd; Kampen leeft met het water.
Verder Religie en de Rechtspraak, allemaal 
zeer interessante onderwerpen over onze ge-
schiedenis.
Huis van Oranje - Het Stedelijk Museum Kam-
pen heeft geschilderde portretten van alle stad-
houders en koningen uit het Huis van Oranje. 
Alle Oranjes zijn ten voeten uit geschilderd: van 
top tot teen.
Verder is er nog een museumcafé, waar ze van 
alles en nog wat serveren en is er een muse-
umwinkel.
Entree: 9,00 euro
Wanneer: woensdag 16 januari
Vertrek: ca. 10.00 uur
Ritprijs: 30 euro

Restaurant, bowling, partycentrum & lunch-
room De Dikke Draai is reeds meer dan 30 
jaar gevestigd in Surhuisterveen. De Dikke 
Draai is ooit begonnen als kegelcentrum met 
bar en restaurant en is in de loop van de jaren 
uitgegroeid tot een groot partycentrum met 
oneindig veel mogelijkheden.
Wij gaan vandaag gezellig even Bowlen & 
Dineren. Gezellig aan tafel genieten van een 3 
gangen diner, aansluitend een uurtje bowlen of 
andersom kan ook.
Voorgerecht: Tomatensoep of soep van de dag 
met brood en huisgemaakte kruidenboter.
Hoofdgerechten: Wienerschnitzel en Zigeuner-
saus of Kipsaté, atjar en kroepoek
*  De hoofdgerechten worden geserveerd met 

groentegarnituur, aardappelgarnituur, patat 
frites en frisse rauwkost.

Dessert: Als dessert heeft u de keuze uit een 
Coupe sorbet vruchten of een Coupe softijs 
chocolade.
Reserveren voor 5 januari
Entree:  27,95 incl. 1 uur bowlen en diner, 

exclusief consumpties
Wanneer: donderdag 17 januari     
Vertrek: 15.00 uur
Ritprijs: 18,00 euro

Inmiddels wel bekend. Heerlijk stamppot eten 
bij Petra en daarna 3 Bingo rondes met leuke 
prijsjes en een lekker kopje koffie of thee.
Wanneer: woensdag 23 januari
Vertrektijd: 10.30 uur
Ritprijs: 23 euro incl. Stamppot en bingo

Vanuit Maarssen bieden wij u een uniek arran-
gement inclusief "Stamppotten buffet" en een 
3 uur durende "Rondvaart" over de Vecht. Ont-
vangst met een lekker kopje koffie met koekje. 
"Stamppotten Buffet": boerenkool, zuurkool en 
hutspot met uitgebakken spekjes, rookworst-
jes, krokant gebakken gehaktballetjes, zilverui-
tjes, augurken en piccalilly, romige jus.
Opgeven voor 5 januari
Wanneer: vrijdag 25 januari
Vertrek: 9.30 uur. Afvaart: 12.30 uur
Ritprijs: 60 euro incl. buffet en rondvaart

TIP
Als men geregeld musea gaat bezoe-
ken is het misschien verstandig een 
Museumkaart aan te schaffen.
De Museumkaart is een persoons-
gebonden kaart die een jaar lang 
onbeperkt toegang geeft tot circa 400 
musea in heel Nederland.
De prijs van de kaart is 60 euro, maar 
is als museum liefhebber snel terug 
verdiend.

Bowlen en 3 gangen diner

Stamppottenbuffet en varen

Stamppot en bingo Kollumerpomp
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Dagje Sneek

Ikea en Paddepoel

Deze keer komt het Hoogeveens mannenkoor 
in de Oosterkerk te Kollum.
Wanneer: zondag 27 januari
Vertrektijd: ca. 17.30 uur 
Aanvang: 19.45 uur
Ritprijs: 8 euro

Vandaag gaan we naar Groningen, winkelen 
in het grootste overdekte winkelcentrum van 
het Noorden met meer dan 80 winkels onder 
1 dak. Daarna gaan we ook nog naar Ikea. Via 
een mooie route rijden we daarna via Winsum, 
Leens naar Lauwersoog om een visje (o.i.d.) te 
eten bij onze sponsor Schierzicht.
Wanneer: dinsdag 29 januari
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 25 euro

Zondagavondzang Oosterkerk

Scheepvaart museum en winkelen in Sneek.
Het Fries Scheepvaart Museum in Sneek is een 
museum in en over de geschiedenis van de 
stad Sneek en de scheepvaart in de provincie 
Friesland. Het museum beschikt ook over een 
museumbibliotheek. Na het museum bezoek 
kunnen we nog gaan winkelen in het mooie 
Sneek.
Hierna gaan we richting Leeuwarden waar we 
de dag afsluiten met een lekkere warme hap.
Entree: museum 7,50 euro incl. koffie/thee,
     museumjaarkaart gratis entree
Wanneer: donderdag 31 januari
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 23 euro
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Moniek Bremer
MAKELAARDIJTel. 06 13 06 36 05 
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Tuinland Assen

Bijbelverhalen in zand
Waddenbeleefcentrum
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PROGRAMMA FEBRUARI 2019

Aan de Havenkade in Elburg is één van ‘s we-
relds grootste binnen-zandprojecten. Met ca. 
4000 m3. zand, tientallen sluisdeuren, 1000 
jaren oude olijfbomen, botters en beeldhouw-
werken, komen de verhalen van onze cultuur 
van bijbels en botters tot stand. Tientallen 
zandkunstenaars van over de hele wereld heb-
ben jaren gebouwd aan dit project. Uniek.
Entree: 16,50 euro
Wanneer: dinsdag 5 februari
Vertrektijd: 9.00 uur
Ritprijs: 35 euro

De tuincentra van Tuinland bestaan uit grote 
panden met een groot assortiment; zowel 
qua groen als qua artikelen voor in en om het 
huis. Het assortiment bestaat onder andere uit 
gereedschapsartikelen, meststoffen, bloem-
potten, plantenbakken, sfeerartikelen en dier-
benodigdheden, evenals een ruime keuze aan 
buiten- en kamerplanten.In het voorjaar en in 
de zomer is er een grote afdeling vol met tuin-
meubelen. In de bloembinderij worden prach-
tige boeketten samengesteld voor allerlei ge-
legenheden. Daarnaast bevat iedere vestiging 
een tuincafé, waar u heerlijk kunt genieten van 
een kop koffie met iets lekkers erbij. Bij droog 
weer even winkelen in Assen. Daarna willen we 
ergens gaan eten.
Wanneer: woensdag 6 februari
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 24 euro

Via de mooie stad Franeker, waar we even 
een "bakje" gaan doen, door naar Het Wad-
denbeleefcentrum. Op de Afsluitdijk, bij Korn-
werderzand, staat een markant gebouw, als 
een schuimkraag op de dijk: Het Afsluitdijk 
Wadden Center. Dit centrum biedt een totaal-
beleving over Unesco Werelderfgoed Wadden-
zee, de voor de wereld unieke Vismigratierivier, 
het IJsselmeergebied en niet te vergeten de 
Afsluitdijk zelf. Tegen deze interactieve ach-
tergrond krijgt de bezoeker niet alleen een 
levendig beeld van de omgeving, maar ook 
van de vele waterbouwkundige en andere 
vernieuwende projecten die hier de komende 
jaren worden gerealiseerd in samenwerking 
met De Nieuwe Afsluitdijk. In het Afsluitdijk 
Wadden Center vind je ook restaurant SKOM 
eten & drinken. Je kunt plaatsnemen in ons 
restaurant of op ons (overdekte) terras. Hier 
kun je genieten van een prachtig uitzicht over 
het IJsselmeer.
Restaurant SKOM is een free-flow restaurant 
met een mooi terras aan het IJsselmeer. Je 
kunt zelf door onze keuken wandelen en zo 
de gerechten uitkiezen. Al deze gerechten zijn 
huisgemaakt en dagvers. Er zijn verschillende 
gerechten in het assortiment, welke regelmatig 
wisselen.
Entree: gratis
Wanneer: donderdag 7 februari
Vertrektijd: 9.30 uur
Ritprijs: 30 euro



Woudagemaal Lemmer

Vlooienmarkt EeldeLeeuwarden

Drukkerijmuseum Meppel Huishoudbeurs Amsterdam
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Tresoar en het Fries natuurmuseum.
Tresoar is de bewaarplaats van de geschiede-
nis van Fryslân. Je vindt hier talloze in Fryslân 
verschenen kranten en tijdschriften, honderd-
duizenden boeken waaronder exemplaren uit 
de bibliotheek van Erasmus, tienduizenden 
foto’s, films, geluidsopnamen, rechtbankver-
slagen, notariële akten, de Atlas van Blaeu, 
handschriften en brieven van bekende Friezen, 
bedrijfsarchieven van Douwe Egberts en ar-
chieven van de Elfstedenvereniging , cd’s van 
Friese punk tot klassiek, het monnikenwerk de 
"Attische Nachten" uit 836 na Christus en de 
meer dan 150 bibliografieën gemaakt door J.J. 
Kalma , de oudste en nieuwste (Friese) litera-
tuur, wetenschappelijke publicaties, digitale 
bestanden. En nog veel meer.
Van de kleinste bij tot het enorme skelet van 
een potvis: in het Natuurmuseum Fryslân ont-
dek je van alles over de natuur. Steeds wisse-
lende tentoonstellingen en een uitgebreid pro-
gramma met diverse activiteiten zorgen ervoor 
dat er altijd iets nieuws te beleven is.
Entree: Natuurmuseum 9,00 euro
     Tresoar gratis
Wanneer: dinsdag 12 februari
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 20 euro

Lood, inkt en stam-
pende drukpersen.
(Speciaal voor de -oud- 
drukkers)
Onze machines zijn ie-
dere dag in beweging. 
Het Drukkerijmuseum 
is nog volop in bedrijf. 
Ervaar zelf hoe het was om met oude am-
bachtelijke technieken, zoals door het zetten 
van een tekst  met loden letters een pagina tot 
stand kwam. Sta als een boekdrukker achter 
de stampende drukpersen waar met inkt en 
papier het gezette woord vastgelegd wordt. 
Schep je eigen papier in een grote oude pa-
pierton gevuld met cellulose en liters water.
Ook nog even winkelen in Meppel en op de 
terugreis een warme hap halen.
Entree: 6,50 euro incl. koffie/thee
Wanneer: donderdag 14 februari
Vertrektijd:
Ritprijs: 30 euro

Al ruim 35 jaar wordt de markt georganiseerd 
in de Veilinghallen. De alom bekende vlooien-
markt, die in de winterperiode wekelijks wordt 
gehouden, is begonnen in de begin jaren '80 in 
de Bloemenveilinghallen in Eelde. met uitslui-
tend antieke- en gebruikte spullen, brocante, 
vintage, kleding en vinyl. Hier kunnen we dus 
lekker overdekt wat rondkijken en eventueel 
nog wat kopen.
Entree: 3,50 euro
Wanneer: zaterdag 16 februari
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 22 euro

In het bezoekerscentrum van het Woudage-
maal vind u alle informatie over het Wouda-
gemaal. Het is een kennismakingspunt met 
het stoomgemaal. U kunt hier meer leren over 
de werking van de stoommachine en over het 
waterbeheer in Friesland. In 1920 werd het 
stoomgemaal geopend, en in 1998 benoemd 
tot UNESCO Werelderfgoed. Misschien op de 
terugreis nog ergens wat eten?
Entree: 7,50 euro
Wanneer: dinsdag 19 februari
Vertrektijd: 11.00 uur
Ritprijs: 25 euro

Samen naar de Huishoudbeurs in Amsterdam 
RAI beleef je het gezelligste dagje uit met 
o.a. fashionshows, spetterende optredens en 
creatieve workshops. Proef, probeer en maak 
gebruik van scherpe beursaanbiedingen.
Reserveren voor 15 februari !!!
Entree: 9,75 euro
Wanneer: donderdag 21 februari
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 45 euro

Zondagavondzang in de Oosterkerk te Kollum. 
Deze keer komt het Chr. Mannenkoor uit As-
sen.
Wanneer: zondag 24 februari
Vertrektijd: ca. 17.30 uur 
      Aanvang is 19.45 uur
Ritprijs: 8 euro

Zondagavondzang Oosterkerk
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Op deze laatste maandag van februari nog 
lekker even stamppot eten bij Petra van Lau-
werswille.
Daarna 3 rondjes Bingo met leuke prijsjes en 
dat met een bakje koffie of thee. Wat wil een 
mens nog meer in februari?
Wanneer: maandag 25 februari
Vertrektijd: 10.30 uur
Ritprijs: 23 euro incl. stamppot en bingo

In het noordelijkste deel van Friesland, direct 
aan de Waddenzee, ligt in het beschermde 
dorpsgezicht van Moddergat museum ‘t Fis-
kershúske. In dit bijzondere openluchtmuseum 
worden de herinneringen aan de verdwenen 
kustvisserij en de visserscultuur levend ge-
houden.
Naast het bezichtigen van de unieke oude 
vissershuisjes en de tentoonstelling, kunt u 
een heerlijk kopje koffie drinken in het muse-

umcafé. Op zoek naar een leuk souvenir of 
een speciale kaart? U vindt het in onze muse-
umwinkel. Na het bezoek aan het Fiskerhuske 
gaan we nog een visje eten bij Schierzicht in 
Lauwersoog.
Entree: 5,00 euro
Wanneer: dinsdag 26 februari
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 16 euro

Vandaag gaan we naar pannenkoeken boerde-
rij de Koppenjan in Jubbega.
Hier gaan we een spellencircuit doen van oude 
wereld-spelen, een spellencircuit voor gega-
randeerd speelplezier.  Hierna gaan we met 
elkaar nog heerlijk pannenkoek eten met soep 
vooraf en ijs na.
Reserveren voor 21 februari
Entree: Wereldspelen en eten 21,00 euro
Wanneer: woensdag 27 februari
Vertrek: 12.00 uur
Ritprijs: 24 euro

= DINSDAG 5 FEBRUARI
 Bijbelverhalen in zand
= WOENSDAG 6 FEBRUARI
 Tuinland Assen
= DONDERDAG 7 FEBRUARI
 Waddenbeleefcentruml
= DINSDAG 12 FEBRUARI
 Tresoar en Fries Natuurmuseum
= DONDERDAG 14 FEBRUARI
 Drukkerijmuseum Meppel
= ZATERDAG 16 FEBRUARI
 Vlooienmarkt Eelde

OVERZICHT VAN ALLE REISJES IN FEBRUARI
= DINSDAG 19 FEBRUARI
 Woudagemaal Lemmer
= DONDERDAG 21 FEBRUARI
 Huishoudbeurs Amsterdam
= ZONDAG 24 FEBRUARI
 Zangavond Oosterkerk
= MAANDAG 25 FEBRUARI
 Stampot en bingo Kollumerpomp
= DINSDAG 26 FEBRUARI
 Fiskershuske Moddergat
= WOENSDAG 27 FEBRUARI
 Koppenjan in Jubbega

Stamppot en bingo Kollumerpomp

Fiskershuske Moddergat

Koppenjan in Jubbega
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H
de gezellige hobbywinkel

���������������������������������
����������������

��������������������������������������������

Voorstraat 66         Tel. 0511-454250
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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  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,-


