
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
MAART/APRIL 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,

Begin dit jaar, op 11 januari om precies te zijn was het dan eindelijk zo ver. 
Tijdens een feestelijke bijeenkomst namen we in Burum de nieuwe PlusBus in 
gebruik. We moesten er even op wachten maar nu hebben we ook wat! De ope-
ningshandeling werd gedaan door twee klanten van het eerste uur: I. Boorsma 
uit Kollum en M. Wierstra uit de Triemen. Ze knipten daarvoor een strik door 
waarna Ids als volleerd chauffeur een ritje maakte met onder andere de wet-
houders Jelle Boerema en Pytsje de Graaf van de gemeente NoardEast Fryslân 
en ondergetekende.  
Ook u kunt vanaf nu de nieuwe, comfortabele bus verwachten als u meegaat 
met een reisje. En de tijd om erop te trekken komt eraan. In maart gaan de da-
gen weer lengen en kan er zomaar een zweem voorjaarslucht waarneembaar 
zijn. Kies maar snel wat uit en reserveer op tijd, want vol is vol.

Ritjes reserveren doet u via het belteam dat bestaat uit Jan, Dinie, Carla en Nel. 
Ze zijn op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur 
bereikbaar via het bekende nummer. Op vrijdag kunt u ook bellen, maar u krijgt 
dan een antwoordapparaat. Als u inspreekt, wordt u later in de week terug ge-
beld. Dus wilt u direct reserveren; bel dan aan het begin van de week!

Privacy
Tijdens de ritjes worden soms foto’s gemaakt voor op facebook of in het boekje. 
Als u dat niet wilt, laat het dan aan ons weten. Zonder die melding gaan we er-
van uit dat u akkoord gaat met publicatie van de foto’s.
We wensen u een fijn seizoen toe en veel mooie trips.

Namens het bestuur
Margreet Jonker, voorzitter



PROGRAMMA MAART 2019
IJsbeelden Festival Zwolle
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Aardewerk- en tegelfabriek

Fort Kijkduin te Huisduinen

Shoppen in Meppen

Het Nederlands IJsbeelden Festival pakt dit 
jaar mooier en grootser uit dan ooit. Van za-
terdag 15 december 2018 tot en met zondag 3 
maart 2019 strijkt de adembenemende wereld 
van kraakhelder ijs en glinsterende sneeuw 
neer bij de IJsselhallen in Zwolle.
Het thema van het Nederlands IJsbeelden Fes-
tival dit jaar  is: “Wereldberoemde verhalen”.  
De beste ijskunstenaars uit de hele wereld ko-
men naar Zwolle waar ze in een 1.200 m2 grote 
vrieshal aan de slag gaan met 275.000 kilo ijs 
en 275.000 kilo sneeuw. Daarmee vertalen zij 
het verhalenthema in ijs- en sneeuwsculpturen 
tot wel 6 meter hoog. “Special effects” met 
licht, geluid en projectie maken de beelden 
nog magischer. Romeo en Julia, de Drie mus-
ketiers, Robin Hood, Animal Farm, Allice in 
wonderland en nog veel meer verhalen worden 
ijskoud tot leven gewekt.
Entree: 16,50 euro
Wanneer: vrijdag 1 maart
Vertrek: 09.30 uur
Ritprijs: 40 euro

Heerlijk shoppen in het overdekte winkelcen-
trum 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 mededeelne-
mers en de chauffeur de dagindeling bepaald. 
Wanneer: woensdag 6 maart
Vertrek: 09.00 uur
Ritprijs: 37 euro

Het fort is in zijn oorspronkelijke vorm gebouwd 
tussen 1811-1813 in opdracht van Napoleon.
Ambachtslieden uit de hele Provincie Noord-
Holland en honderden Spaanse krijgsgevange-
nen hebben in die periode aan het fort gewerkt.
Sinds 1996 is in Fort Kijkduin te Huisduinen 
een Noordzeeaquarium gevestigd en sinds-
dien 363 dagen per jaar voor publiek geopend.
In eerste instantie was het aquarium het eerste 
in Nederland waar bezoekers onder water kon-
den lopen door een twaalf meter lange tunnel 
en je jezelf werkelijk onder water de zee kan 
beleven. De thematiek van het aquarium is 
vanaf de opening volledig toegespitst geweest 
op het leven in de Noordzee. Doordat er in de 
twee beuken in het fort meerdere kleine aqua-
ria ingericht zijn ontstaat een goed beeld van 
bijvoorbeeld het tij, zeewier, het leven van een 
paling en de schutkleuren van roggen. Bij je 
bezoek aan Fort Kijkduin staan enthousiaste 
vrijwilligers voor je klaar om een rondleiding 
te geven. Op de terugweg even lekker eten 
bij De Gezonde Apotheker in Leeuwarden..
Entree: 8 euro, 65+: 7 euro
Wanneer: donderdag 7 maart
Vertrek: 09.30 uur
Ritprijs: 40 euro incl. gids

Het Makkumer aardewerk is erg bekend, maar 
ook Harlingen heeft prachtig aardewerk. De 
Harlinger Aardewerk- en Tegelfabriek is de laat-
ste die nog met authentieke technieken tegels 
en aardwerk vervaardigt. Op de terugreis nog 
even lekker eten bij De Gezonde Apotheker in 
Leeuwarden.
Wanneer: dinsdag 12 maart
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 25 euro
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Nubië

Rinsma en Tuindorado

Stamppot en bingo Kollumerpomp

Shelldiner Den Haag

Vandaag gaat de rit naar het mooie Kollumer-
pomp, 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: woensdag 13 maart
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: incl. eten en de bingo 23 euro

Rinsma Gorredijk en Tuindorado 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: donderdag 14 maart 
Vertrek: 11.00 uur 
Ritprijs: 19 euro

Tijdens het jaarlijkse ouderendiner komen 
onze medewerkers op verschillende Shell-ves-
tigingen samen met ouderen voor een feeste-
lijk diner – en een dansje.
In het kader van NL Doet organiseert Shell, 
in samenwerking met het Nationaal Oude-
renfonds, al twaalf jaar het ouderendiner. Een 
avond waarbij verbinding centraal staat, speci-
aal voor ouderen die in de buurt van een Shell-
vestiging wonen. Genodigden beleven een bij-
zondere avond met een feestelijke maaltijd en 
uiteraard een dansje. Ook ouderen die verder 
weg wonen kunnen zich opgeven via het Nati-
onaal Ouderenfonds. Deze avond vindt plaats 
op verschillende Shell-vestigingen, waaronder 
het Haagse hoofdkantoor. 
Opgeven voor 1 maart
Diner: gratis
Wanneer: vrijdag 15 maart
Vertrek: 14.00 uur
Ritprijs: 35 euro

Land van de zwarte farao’s
Deze dag gaan we vanuit het Ouderenfonds 
met een speciaal arrangement naar het Drents 
Museum naar de grote internationale archeo-
logische tentoonstelling Nubië - Land van de 
Zwarte Farao’s. Farao’s uit Egypte kennen we 
allemaal. Maar dat ten zuiden van Egypte - in 
het Nijlgebied van het huidige Soedan – konin-
gen en farao’s woonden die de macht van de 
Egyptenaren evenaarden, is minder bekend. 
Met deze tentoonstelling toont het Drents 
Museum het mysterie van het oude Nubië en 
maakt u kennis met de schatten van de Nubi-
ers. Ruim 300 objecten - afkomstig uit de Nu-
bische collectie van het Museum of Fine Arts, 
Boston - komen hiervoor naar Assen toe. 
Programma
13.00-13.15 uur  Aankomst en ontvangst door 

een vrijwilliger van het Oude-
renfonds  en een vrijwilliger 
van het Drents museum

13.15-13.45 uur  Koffie/thee & een Drents 
Turfje in Grandcafé Krul of in 
Statenzaal

13.45-14.15 uur Inleiding
14.15-15.15 uur Rondleiding Nubië
15.15-16.15 uur Vrij bezoek aan het museum
Opgeven voor 1 maart
Wanneer: woensdag 20 maart
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs incl.entree en programma: 40 euro

In ’t Andere Museum in Leeuwarden kunt u 
historische auto’s bewonderen ieder met hun 
eigen verhaal. Er klinkt muziek uit oude radio’s 
en de treinen maken verre reizen. De afdeling 
textiel toont u eeuwen oude kanten en prach-
tige merk- en stoplappen.
De collecties bestaan uit:
• De collectie oldtimers bestaat grotendeels 
uit vooroorlogse auto’s en met de naoorlogse 

Goud van oud Leeuwarden
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Moniek Bremer
MAKELAARDIJTel. 06 13 06 36 05 
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Douwe Egberts Joure
Tuinland en Lauwersoog

Zuid-Westhoek Friesland

7

auto’s worden rallys gereden.
• De collectie textiel omvat kant vanaf de 17e 
eeuw tot hedendaags kant. Daarnaast is er een 
unieke collectie kantkloskussen te zien van uit 
heel Europa. En een collectie antieke merk- en 
stoplappen
• De collectie treinen bestaan uit grootspoor 
treinbaan. De collectie meccano is voorname-
lijk oud etalage materiaal en is daarom van 
hoge kwaliteit.
• Collectie radio’s en fotografie. 
• Een tentoonstelling genaamd “Lady of 
Fashion” vertelt het verhaal van Mata Hari en 
schenkt aandacht aan de mode uit die tijd.
Na het museumbezoek gaan we naar het Pan-
nenkoekenschip om een hapje te eten.
Entree: 5 euro
Wanneer: donderdag 21 maart
Vertrek: 12.30 uur
Ritprijs: 17 euro

Tuinland Groningen bestaat uit grote panden 
met een groot assortiment; zowel qua groen 
als qua artikelen voor in en om het huis. In 
de bloembinderij worden prachtige boeket-
ten samengesteld voor allerlei gelegenheden. 
Daarnaast is er een tuincafé waar u heerlijk kun 
genieten van een kop koffie met iets lekkers 
erbij. Na het bezoek aan Tuinland rijden we via 
Lauwersoog om daar te eten bij onze sponsor. 
De schotel bestaat uit Kibbeling of Schol of kro-
ket met patat, drankje en ijsje voor 11 euro.
Wanneer: dinsdag 26 maart
Vertrek: 11.00 uur.
Ritprijs: 22 euro

Vandaag brengen we een bezoek aan het 
Douwe Egberts Museum in Joure. In de meest 
authentieke gebouwen(10) op het industrieter-
rein van rond 1900 zien we collecties van o.a. 
thee, koffie, klokken en ambachtelijk vakman-
schap. We komen voorbij de museumwinkel 
waar u wellicht uw gespaarde DE-punten 
kwijt kunt en de koffie staat klaar in het koffie-
en theehuis. Hierna gaan we een hapje eten 
bij de gezonde Apotheker in Leeuwarden.
Entree: 7,50 euro
Wanneer: woensdag 27 maart
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 25 euro

Altijd mooi, de Zuid-West hoek van Fries-
land. Via Lemmer gaan we richting Sondel, 
Rijs, Stavoren, Hindelopen en zo verder. 
Onderweg hebben we vast tijd voor een 
lekker bakje koffie en ergens even gezellig 
een visje o.i.d. Voor elk wat wils. Gewoon 
een dag genieten van het mooie Friesland.
Wanneer: donderdag 28 maart
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 30 euro

Wester Lauwerskoor treed vanavond op in Kol-
lum in de Oosterkerk.
Wanneer: zondag 31 maart
Vertrek: 18.00 uur
Ritprijs: 8 euro

Westerlauwers mannenkoor
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OVERZICHT VAN ALLE REISJES IN MAART
= VRIJDAG 1 MAART
 IJsbeelden Festival Zwolle
= WOENSDAG 6 MAART
 Shoppen in Meppen
= DONDERDAG 7 MAART
 Fort Kijkduin te Huisduinen
= DINSDAG 12 MAART
 Aardewerk en Tegelfabriek Harlingen
= WOENSDAG 13 MAART
 Stamppot en bingo Kollumerpomp
= DONDERDAG 14 MAART
 Rinsma en Tuindorado

= VRIJDAG 15 MAART
 Shelldiner Den Haag
= WOENSDAG 20 MAART
 Nubië, land van de zwarte farao’s
= DONDERDAG 21 MAART
 Goud van oud Leeuwarden
= DINSDAG 26 MAART
 Tuinland en Lauwersoog
= WOENSDAG 27 MAART
 Douwe Egberts Joure
= DONDERDAG 28 MAART
 Zuid-Westhoek Friesland
= ZONDAG 31 MAART
 Wester Lauwerskoor in Oosterkerk

                   Voorstraat 80 
                   Kollum 
                   0511-451243 

www.webwinkeljuwelier.nl 



Wieringer Eiland JanLontRondje Drente

N-O Friese Winkeltjesroute
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Heiligerlee

PROGRAMMA APRIL 2019

Met een bezoek aan Zoo Bizar, Orvelte.
Zoo Bizar is een kleinschalig bedrijf met als 
doelstelling mensen op een directe manier 
kennis te laten maken met diverse diersoorten. 
Zoo met een knipoog naar dierentuin, en Bizar 
slaat op de bijzondere dieren en hun eigen-
schappen. Gewone dieren zijn er bijzonder en 
bijzondere dieren zijn er heel gewoon. 
Door de kleine opzet is het mogelijk oog in oog 
te staan met de dieren die er leven. Veel dieren 
zijn gehuisvest in open verblijven. Ook is de 
mogelijkheid dieren aan te raken of zelfs op de 
hand te hebben.
Entree: 4,95 euro
Wanneer:  woensdag 3 april
Vertrektijd: 10 uur
Ritprijs: 25 euro

In deze plattelandsroute zijn de meest bij-
zondere winkeltjes van de streek opgeno-
men. Het betreft ateliers en winkeltjes met een 
gezellige sfeer, waar je ook nog persoonlijk 
geholpen wordt. We gaan er op uit met onze bus 
en gaan op ontdekking langs de Noord-Friese 
Winkeltjesroute. Het zijn juist deze locaties, die 
Friesland extra leuk maken! We maken een 
keus uit de ca. 15 winkeltjes en eindigen in 
Dokkum waar we nog even aansteken.
Wanneer: donderdag 4 april
Vertrektijd: 12.00 uur. Middagtochtje.
Ritprijs: 18 euro

Op het voormalig Zuiderzee eiland Wieringen 
staat, vlakbij de Waddenzee, de boerderij van 
de laatste bewoner en eigenaar Jan Lont, nu 
het Wieringer Eilandmuseum. Beleef hier met 
elkaar het Wieringer boeren- en vissersleven van 
weleer. Tevens is er een reizende tentoonstelling 
van Zuiderzeecollecties, maak kennis met vis-
sers van weleer, hun schepen en de werven.
We steken eerst even aan in "De Zingende Wie-
len". Wanneer er tijd over is gaan we nog even 
rondkijken in Den Oever. Op de terugreis in 
Leeuwarden naar het Pannenkoekschip.
Entree: 5,00 euro
Wanneer: vrijdag 5 april
Vertrektijd: 10.30 uur
Ritprijs: 35 euro

Heiligerlee is nauw verbonden met de bekende 
veldslag die hier plaatsvond in 1568 en als het 
begin van de tachtigjarige oorlog wordt be-
schouwd. Daarnaast was het de thuisbasis van 
een van de bekendste klokkengieters van Eu-
ropa. In Heiligerlee bevinden zich twee musea 
die deze beide verhalen levend houden. Mu-
seum Slag bij Heiligerlee en het klokkengieterij 
museum.
Het klokkengieterij museum geeft een beeld 
van de wereld van de klokken, carillons en 
torenuurwerken.
Museum slag bij Heiligerlee biedt ons de ont-
dekking naar de (on)waarheden van de slag 
bij Heiligerlee. Met behulp van een film en een 
wandvullende presentatie wordt de bezoeker 
uitgedaagd zelf op zoek te gaan naar de bete-
kenis van de Slag.
Entree: 8.00 euro voor beide musea
Wanneer: dinsdag 9 april
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 28 euro
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Voorstraat 66         Tel. 0511-454250
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VIP verwendag Emst Oud Aalden en Coevorden

Heerlijke verwendag in de Veluwse Bron met 
relaxsessies, mini schoonheidsbehandelingen, 
koffie en lunch en een optreden van Willke Al-
berti. Aangeboden door het Ouderenfonds.
Entree: gratis
Wanneer: donderdag 11 april
Vertrektijd: 07.00 uur.
Ritprijs: 36 euro

De Bazaar, een kleurrijke combinatie van 
100.000 m² outlets, winkels, kramen en food 
stands. Je vindt een grote diversiteit aan pro-
ducten uit de hele wereld. Meer dan 50 cul-
turen zijn hier vertegenwoordigd. Hier kun je 
naar hartenlust shoppen en krijg je waar voor 
je geld!
Wanneer: zaterdag 13 april
Vertrektijd: 8.00 uur
Ritprijs: 40 euro

Intra tuin Drachten en ’t Bearske in Beetster-
zwaag. Op deze dag voor de paasdagen gaan 
we een bezoek brengen aan  Intratuin in Drach-
ten waar we lekker gaan rond sneupen en waar 
we nog een leuk paasstukje of iets anders kun-
nen te kopen.
Hierna gaan we nog een hapje eten bij ’t Bears-
ke in Beetsterzwaag, waar "voor elk wat wils" 
wel een hapje en een drankje te krijgen is.
Wanneer: dinsdag 16 april
Vertrektijd: 13.00 uur
Ritprijs: 18 euro

Pannenkoekboerderij Oud-Aalden (Drente) en 
Coevorden. We gaan eerst naar Coevorden 
voor een bakje en even winkelen. Dan naar  
het  ‘t Hoes van Hol-An, oud Saksische koffie 
& pannenkoekboerderij in het monumentale 
brinkdorp Oud-Aalden.
In deze Oud-Saksische stijl gebouwde pan-
nenkoekboerderij, smaakt de echte Drentse 
pannenkoek veel lekkerder dan thuis aan de 
keukentafel. De boerderij bestaat al sinds 
1668 en heeft in de eeuwen alleen maar aan 
charme gewonnen. Je waant je weer even in 
het Drenthe van weleer. Sinds 1965 bevolken 
niet langer de koeien de stallen, maar wordt ’t 
Hoes van Hol-An vereenzelvigd met een uitge-
lezen stek voor een goede kop koffie met een 
Drentse wafel, een uitsmijter, kopje soep of een 
heerlijke pannenkoek.
Wanneer: woensdag 17 april
Vertrektijd: 9.00 uur
Ritprijs: 34 euro

Via de boerderij winkel in Ee gaan we naar Lau-
wersoog voor misschien en visje o.i.d. Dan via 
Zoutkamp naar Lauwerswille in Kollumerpomp 
voor een High Tea om 15.00 uur. Bij de thee en 
koffie verrast Petra ons met bonbons en nog 
veel meer lekkere hapjes.
Wanneer: donderdag 18 april
Vertrektijd: 11.00 uur.
Ritprijs: incl. high tea 30 euro

Ee, Lauwersoog en Kol.pomp

Intratuin en ‘t Bearske

De Bazaar, Beverwijk
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Textielhuis
Andries Korporaal

K. Sikkemaweg 9
ZWAAGWESTEINDE
Tel. 0511-441663

Dinsdagsmiddags gesloten

Lakens en dekbedovertrekken in katoen en flanel

Ondergoed: Beeren-Limosa
* Thermofit ondergoed

* Pullovers, blouses, gilets, rokken, pantalons, jurken, pakjes, vesten

* Herenmode, nachtkleding, ochtendjassen, overhemden, bretels,
stropdassen, petten en riemen, lakens en slopen tegen voordelige prijzen

* Ruime keuze in seniormodel

* Tafelkleden en lopers in smyrna en handweef

* Kleinvak: naaigaren, ritsen, sokkenwol

CHINA GARDEN
BUITENPOST

China Garden 
West 1a
9285 WB  Buitenpost

Tel: 0511-541297
www.chinagardenbuitenpost.nl

Alle dagen geopend van 
11:30 - 21:30

Ons belteam is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
tussen 9.00 en 12.00 uur via het bekende nummer. Op vrijdag kunt u ook 
bellen, maar u krijgt dan een antwoordapparaat. Als u inspreekt, wordt u 
later in de week terug gebeld. Dus wilt u direct reserveren; bel dan aan het 
begin van de week!
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Dorus Rijkers, Den Helder

Flevopolder
De Stekkentuin in Espel en Tulpenroute.
"De Stekkentuin" is een boerderijtuin van 
ruim 3800 m², met vele bijzondere planten. 
Bladkleur, - structuur en -vorm spelen een 
belangrijke rol. Óók zonder bloei moet deze 
tuin de bezoeker het hele jaar blijven boeien. 
De liefde voor planten staat voorop. Met 
grote verzamelingen voorjaarsbollen w.o. 225 
Narcissen soorten, vele Sneeuwklokjes in di-
verse variëteiten, Muscari, Scilla en Anemone 
blanda. Veel plantencollecties, zoals: Distels, 
Helleborussen, Hortensia’s, Hosta’s, Pulmona-
ria’s, Sedums, Siergrassen, Stokrozen, Varens 
etc. Groei en Bloei Noordoostpolder heeft "De 
Stekkentuin" tot 2x toe verkozen tot "de mooi-
ste boerderijtuin".
Verder rijden we een mooie tulpenroute door 
de Noord-Oost polder.
Entree: 3,00 euro
Wanneer: dinsdag 23 april
Vertrektijd: 9.00 uur
Ritprijs: 37 euro

We beginnen in de Zingende Wielen, waar we 
even koffie gaan drinken. Dan naar Het Natio-
naal Reddingmuseum Dorus Rijkers.
Beukende golven, gestrande schepen en uit-
rukkende reddingboten. Beleef het mee in het 
Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers.
Het Reddingmuseum vertelt het verhaal van 
het Nederlandse reddingwezen. Van vroeger 
en van nu. Er is van alles te vinden wat met 
water en ‘overleven’ te maken heeft. In het 
museum staan o.a. de motorreddingboot 
Twenthe, motorstrandreddingboot Ubbo en 
roeireddingboot nr. 15.

We gaan een rondvaart maken door de bin-
nenhaven van Den Helder en krijgen een rond-
leiding door het museum met een gids.
Reserveren voor 15 april.
Entree:  museum, vaartocht en gids 15,00 

euro.  (Entree gratis voor donateurs 
van de KNRM en met een museum 
jaarkaart.)

Wanneer: woensdag 24 april.
Vertrektijd: 9.30 uur
Ritprijs: 42 euro

Pannenkoekboerderij De Koppenjan te Jub-
bega. Vanaf 15.30 uur is de zaal open en om 
16.00 uur begint de Bingo.  Koffie of thee 
vooraf. 5 bingorondes.
Hapjes met 1 consumptie en een Pannenkoek 
met 1 consumptie.
Entree: 16,00
Wanneer: donderdag 25 april
Vertrektijd: 13.00 uur
Ritprijs: 19 euro

Even winkelen in de binnenstad van Leer en 
dan een gezellige avond in restaurant Olle 
Rheen met een heerlijk schnitzelbuffet en mu-
ziek van shantykoor ‘t Kompas.
Historie van ‘t Kompas.
Het koor is op 18 februari 2008 opgericht. 
Een naam werd snel gevonden: `t Kompas. 
Dit naar de naam van de standplaats Emmer-
Compascuum en een kompas, wat een begrip 
is in de scheepsvaart. Het werd dus shanty- en 
amusementskoor `t Kompas. Gekozen werd 
voor een repertoir van Nederlandstalige, 
Engelstalige en Duitstalige zeemans- en amu-
sementsliedjes.
Tijdig reserveren!!
Schnitselbuffet, excl. drankjes: 9,95 euro
Wanneer: vrijdag 26 april
Vertrektijd: 12.00 uur
Ritprijs: 30 euro

Leer en Olle Rheen

Bingo bij Koppejan, Jubbega



14

Alweer de laatste zondagavondzang van dit 
seizoen in de Oosterkerk in Kollum. Nu met het 
bekende Sneker mannenkoor Edoza.
Wanneer: zondagavond 28 april
Vertrektijd: 18.00 uur.
Ritprijs: 8 euro

De Bloemendagen is een jaarlijks terugkerend 
evenement. Door heel Anna Paulowna en 
Breezand staan ruim honderd mozaïeken. Dit 
zijn schilderijen gemaakt op tempex. Hierop 
worden hyacintennagels geprikt met spelden. 
Op elke vierkante meter gaan wel 10.000 
bloemetjes. Zowel jong als oud maken de 
mozaïeken. Het zijn echte kunststukken. De 
mozaïeken staan in de tuinen van de makers 
en zijn tijdens de Bloemendagen voor iedereen 
te bewonderen. We willen deze tocht op drie 
dagen rijden. Op maandag, dinsdag en 
woensdag. We beginnen met een "bakje" in de 
Zingende Wielen.
Wanneer: maandag 29 april
 dinsdag 30 april 
 woensdag 1 mei 
 Graag uw voorkeur opgeven.
Vertrektijd: 9.00 uur
Ritprijs: 37 euro 

Zondagavondzang Kollum

Anna Paulowna



15

Telefoon: 0511 – 700207
Spelregels van de PlusBus

Y  Aanmelden: maandag t/m vrijdag tussen 
9.00 - 12.00 uur. Op de vrijdag kunt u het 
antwoordapparaat inspreken en wordt u 
de week daarop terug gebeld.

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.

Y  Bij extreme weersomstandigheden (harde 
storm, gladheid e.d.) wordt er niet gereden. 
In deze gevallen zult u worden afgebeld en 
zijn er geen kosten verschuldigd.

= WOENSDAG 3 APRIL
 Rondje Drente
= DONDERDAG 4 APRIL
 Noord-Oost Friese Winkeltjesroute
= VRIJDAG 5 APRIL
 Wieringer Eiland JanLont
= DINSDAG 9 APRIL
 Heiligerlee
= DONDERDAG 11 APRIL
 VIP verwendag Emst
= ZATERDAG 13 APRIL
 De Bazaar Beverwijk
= DINSDAG 16 APRIL
 Intratuin en ‘t Bearske
= WOENSDAG 17 APRIL
 Oud Aalden en Coevorden
= DONDERDAG 18 APRIL
 Ee, Lauwersoog en Kollumerpomp

OVERZICHT VAN ALLE REISJES IN APRIL
= DINSDAG 23 APRIL
 Flevopolder
= WOENSDAG 24 APRIL
 Dorus Rijkers, Den Helder
= DONDERDAG 25 APRIL
 Bingo Koppenjan, Jubbegar
= VRIJDAG 26 APRIL
 Leer en Olle Rheen
= ZONDAG 28 APRIL
 Zondagavondzang Kollum
= MAANDAG 29 APRIL
 Anna Paulowna
= DINSDAG 30 APRIL
 Anna Paulowna
= WOENSDAG 1 MEI
 Anna Paulowna
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Vrijwilligers, sponsoren en het bestuur keken 
toe hoe de dames Ietsje Boorsma  en Martje 
Wiersma (dames die de meeste reisjes mee-
gaan) de grote rode strik van de bus haalden 
en daarmee symbolisch de nieuwe bus start-
ten.
Een mijlpaal in het leven van Stichting Bood-
schappenPlusBus De Lauwers e.o.
Via statiegeld acties, donaties, sponsoren, 
subsidie van de gemeente Noard East Fryslân 
kon de bus bij elkaar gespaard worden.  Het 
Ouderenfonds ondersteunt de Plusbus.
Ons vrijwilligersteam dat  belangeloos de 
bus bestuurt of begeleider is, is een geoliede 
machine. Onder het genot van een hapje en 

Vrijdag 11 januari was de introductie 
van de nieuwe Plusbus in Burum

een drankje in dorpshuis Toutenburg in Burum, 
verzorgd door Renze Poortinga en enkele me-
dewerkers, heeft voorzitter Margreet Jonker 
iets verteld over de ontstaansgeschiedenis van 
Stichting BoodschappenPlusBus De Lauwers 
e.o. Ook vertegenwoordigers van de nieuwe 
gemeente Noard East Fryslan in de personen 
van de wethouders Jelle Boerema en Pytsje de 
Graaf (portefeuille Mienskip) waren aanwezig. 
Laatgenoemde hield ook nog een toespraak 
en bood een cadeautje aan voor in de nieuwe 
bus.
Waarna in  besloten kring het bestuur en vrijwil-
ligers met aanhang genoten van een feestje in 
het dorpshuis.

De PlusBus is hard nodig.
Veel ouderen zijn bijvoorbeeld door lichame-
lijke beperkingen en door het wegvallen van 
vrienden en familie minder mobiel en aan huis 
gebonden. Zij willen er graag eens op uit om 
anderen te ontmoeten en zelfstandig te blijven. 
De PlusBus helpt daarbij en haalt ouderen uit 
hun isolement. Tijdens de uitstapjes ontmoet u 
andere mensen, zodat er nieuwe vriendschap-
pen kunnen ontstaan.

Meedoen
Doordat we met vrijwilligers werken kunt u 



vanaf een paar euro per keer met de bus mee 
om te winkelen of andere uitstapjes te maken. 
Er worden dus leuke uitstapjes georganiseerd 
naar allerlei mooie plekjes in Nederland en 
Duitsland.

Informatie en aanmelding
Wilt u meer informatie over de PlusBus dan kunt 

u altijd de website www.plusbusdelauwers.nl 
raadplegen. Eenmaal klant ontvangt men 
tweemaandelijks een programmaboekje. Ook 
via het telefoonnummer 0511-700207 is infor-
matie in te winnen en tevens kan men zich op 
dit nummer aanmelden voor een uitstapje.

Bijgaand een fotoimpressie
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3IN1PAKKET

AL VANAF€ 47,-
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