
Er Op Uit!

Inlichtingen en aanmelden: 
maandag t/m donderdag 
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
MEI/JUNI 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.

Vrienden van de PlusBus

Als ik dit schrijf schijnt de zon en heb ik het eerst terrasje van 2019 gepakt. 
De mooie � jd komt er  aan; ook als het gaat om de reisjes van onze PlusBus. 
U boekt weer volop en we hopen dat het aanbod in dit boekje u opnieuw zal 
verleiden om mee te gaan. De samenstellers hebben in ieder geval hun best 
gedaan er weer een mooi  programma van te maken. Dat valt niet al� jd mee 
en een woord van dank aan hen is zeker op zijn plaats.

Bijzondere aandacht vraag ik voor de reis die in augustus wordt gemaakt naar 
Sauerland in Duitsland. Naar dit liefelijke heuvelland staat een all-inclusief 
midweek gepland met diverse uitjes naar ondermeer de brouwerij van het 
biermerk Warsteiner. Ook wordt een boo� ocht gemaakt over een van de 
meren in Sauerland en is er volop ver� er � jdens de avonden. En dat allemaal 
voor één prijs. Het beloo�  een heel gezellige week te worden. U kunt zich 
alvast opgeven; dan vist u niet achter het net.

Margreet Jonker, voorzi� er



PROGRAMMA MEI 2019
Keukenhof
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Poldertuin Anna Paulowna

Beeld en Geluid Hilversum

Keukenhof is het internationale en zelfstandige 
showvenster van de Nederlandse sierteelt, met 
de nadruk op bolbloemen. In acht weken tijd 
laat Keukenhof zien wat de Nederlandse sier-
teelt te bieden heeft. In het park ligt de nadruk 
op de 7 miljoen voorjaarsbloeiende bloem-
bollen, waarbij 100 inzenders hun levende 
catalogus laten zien. In meer dan 20 bloe-
menshows presenteren 500 bloemenkwekers 
snijbloemen en potplanten in al hun variatie.
Keukenhof is het platform voor de Nederlandse 
sierteeltsector. 
Entree: 17 euro
Wanneer: dinsdag 7 mei
Vertrek: 8.30 uur
Ritprijs: 48 euro

Het Nostalgie Arrangement is een feestelijk 
programma, bomvol nostalgisch topamuse-
ment uit de Nederlandse televisiegeschiede-
nis, aangeboden door het Ouderenfonds.
Na ontvangst met koffie, thee en een gebakje 
in de indrukwekkende centrale hal van het 
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, 
nemen wij u mee naar een van onze zalen. 
Hier ziet u een korte film over het instituut en 
de spectaculaire architectuur van het gebouw. 
U krijgt een indruk van de enorme omvang van 
ons nationale radio- en televisiearchief en de 
manier waarop dit wordt gebruikt en bewaard 
voor de toekomst.
Tijdens het interactieve filmprogramma halen 

we samen met u herinneringen op aan de 
leukste televisiemomenten uit bijna zeventig 
jaar televisie: Swiebertje, liedjes uit Ja Zuster 
Nee Zuster, André van Duin, Zeg ‘ns Aaa, de 
cavia-race uit de Wie-Kent-Kwis en de lopende 
band van Mies Bouwman. Een uur vol nos-
talgie, meezingen met televisie-tunes en een 
hernieuwde kennismaking met alle grote tele-
visiesterren van vroeger.
Uw gastvrouw/heer biedt u daarnaast de 
unieke gelegenheid om een aantal bijzondere 
museale objecten uit de depots van Beeld en 
Geluid te bekijken. U ziet onder meer de 
clownsschoenen van Pipo de Clown, poppen 
uit de Fabeltjeskrant, de kleding van Zuster 
Klivia uit Ja Zuster Nee Zuster en de bijzondere 
afstandsbediening waarmee prinses Beatrix 
Beeld en Geluid in 2006 opende
PROGRAMMA:
12:30  Ontvangst met koffie/thee en een TV 

gebakje
13:00  Interactieve filmpresentatie in de thea-

terzaal
15:00  Gelegenheid tot het bezoeken van het 

museum
De duur van programma is circa 2,5 uur.
Entree: 12,50 euro
Wanneer: woensdag 8 mei
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 42 euro

In het najaar planten vrijwilligers duizenden 
bollen in de grond, die in het voorjaar tot bloei 
komen. Het is een tuin met voorjaarsbloeiers 
(hyacinten, narcissen, tulpen, bijzondere bol- 
en knolgewassen).
De bloembollen zijn beschikbaar gesteld door 
bloembollenkwekers uit de regio. De bordjes 
erbij geven aan om welke soort het gaat.
De Poldertuin wordt ook wel klein Keukenhof 
genoemd.
De Poldertuin is een park met voorjaarsbloeiers 
(hyacinten, narcissen, tulpen, bijzondere bol- en 
knolgewassen). De bloembollen zijn beschik-
baar gesteld door bloembollenkwekers uit de 
regio. De Poldertuin is de hele dag geopend.
Entree: gratis
Wanneer: vrijdag 10 mei
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 35 euro
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Museum dorp Cloppenburg

Drente

Anton Pieck Hattem

Dag van de Garnaal Lauwersoog

Leer en Olle Rheen

Tijdens de Dag van de Garnaal, die op het ha-
venterrein en in de visafslag wordt gehouden 
zal er weer veel te beleven zijn voor jong en 
oud met o.a. een grote braderie, oude am-
bachten, varen met garnalenkotters en ook is 
er een Shantykorenfestival. Gelijktijdig is ook 
de landelijke reddingbootdag. Fijnproevers 
kunnen op de Dag van de Garnaal dan ook te 
kust en te keur. Zo zijn er diverse garnalen- en 
mosselproeverijen. Wie liever een gerookte pa-
ling of forel wil wordt eveneens op zijn wenken 
bediend. Naast vele nautische activiteiten en 
visspecialiteiten zijn er demonstraties van oude 
ambachten. 
Wanneer: zaterdag 11 mei
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 18 euro

In de permanente expositie is de originele 
werkhoek van Anton Pieck ondergebracht. 
Even lijkt het of de kunstenaar elk moment 
weer op zijn middeleeuwse stoel kan aan-
schuiven om aan de tafel uit zijn ouderlijk 
huis aan het werk te gaan. Zijn boekenkast en 
natuurlijk zijn tekenmateriaal en allerhande at-
tributen en snuisterijen waarmee hij zich graag 
omringd zag, liggen op tafel klaar om gebruikt 
te worden.
Struin langs de vele bekende illustraties in de 
zo herkenbare ‘Anton Pieck-stijl’ en bewonder 
de verzameling olieverven, kalenderplaten, 
grafische kunstwerken, kwartierschetsen en 
reistekeningen.
Entree: 7,50 euro
Wanneer: dinsdag 14 mei
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 38 euro

De lagere Saksische openlucht museum toont 
de geschiedenis van het platteland van Neder-
saksen uit de 16e eeuw tot op heden op een 
oppervlakte van 20 hectare. De verandering 
in de verhouding van mens-milieu wordt be-
handeld in bijna 60 historische gebouwen met 
de bijbehorende landelijke tuinen en andere 
grond dan landbouwgrond. 
Het museum dorp Cloppenburg - Niedersäch-
sisches openluchtmuseum in het lagere Saksi-
sche district Cloppenburg is één van de oud-
ste openluchtmusea in Duitsland met jaarlijks 
meer dan 250.000 bezoekers. 
Entree: 7,50 euro
Wanneer: woensdag 15 mei
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 48 euro

Een verrassingstocht door Drente. Geniet van 
de natuur die rond deze tijd volop in bloei is. 
In ieder geval een bakje koffie halen op het 
vliegveld van Eelde. Altijd een mooie provincie 
om een dagje door te brengen. Bepaal met de 
chauffeur waar u daarna naar toe wilt en maak 
hier en daar een stop voor een lekker drankje 
en hapje.
Wanneer: donderdag 16 mei
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 25 euro 

Vandaag gaan we een bezoek brengen aan het 
Duitse plaatsje Leer. Hier gaan we lekker even 
winkelen in het overdekte winkelcentrum van 
Multi Sud en daarna even lekker in de binnen-
stad struinen. Daarna vertrekken we naar Olle 
Rheen voor een schnitzelbuffet met muziek 
van Shantykoor De Naoberzangers uit Nieuw 
Amsterdam/Veenoord.
Wanneer: vrijdag 17 mei 
Vertrek: 9.00 uur 
Ritprijs: 35 euro
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Moniek Bremer
MAKELAARDIJTel. 06 13 06 36 05 
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Slag om Bourtange

Zeehonden Waddenzee

Tuinland Assen
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Noordpolderzijl en Uithuizen
Noordpolderzijl is een buurtschap ten noorden 
van Usquert in de provincie groningen. Het 
heeft de kleinste zeehaven van Nederland en 
is gelegen aan de Waddenzee, ten zuiden van 
Rottumeroog. 
De lettercode voor de boten die Noordpolder-
zijl als thuishaven hebben is UQ, de afkorting 
van Usqert. Meestal liggen er niet meer dan 
een of twee visserboten. De haven is alleen bij 
hoogwater bereikbaar via een smalle, ondiepe 
geul, de Noordpoldermude. Bij laagwater valt 
de haven geheel droog. Naast de voormalige 
visafslag heeft het plaatsje een huiskamercafe, 
toepasselijk het Zielhoes (= sluishuis) gehe-
ten, met een woning. Deze woning is de voor-
malige dienstwoning van de sluiswachter. Na 
een lekker bakje rijden naar De Menkemaborg 
bij Uithuizen. Een volledig ingericht huis waar 
een indrukwekkend beeld gegeven wordt van 
het leven en wonen op een Groninger borg in 
de 18de eeuw. Tussen de beide grachten lig-
gen de verschillende en bijzondere tuinen van 
de Menkemaborg.
Entree: 7,50 euro 
Wanneer: dinsdag 21 mei
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 24 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. Daarnaast bevat iedere vestiging 
een tuincafé, waar u heerlijk kun genieten van 
een kop koffie met iets lekkers erbij. 
Wanneer: woensdag 22 mei
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 23 euro

Voor een speciale prijs aangeboden door het 
Ouderenfonds.
U wordt ontvangen bij de haard in restaurant 
het Booze Wijf met thee of koffie en taart. Daar-
na schepen we in op de Silverwind voor een 
rondvaart van bijna 3 uur over het werelderf-

goed De Waddenzee. Vanaf het Lauwersmeer, 
door de sluizen het Wad op richting zeehon-
den. Vaar mee en geniet van de verhalen van 
de kapitein. 
11.00 uur  Aankomst bij restaurant het Booze 

Wijf. Ontvangst met koffie, thee en 
taart.

11.45 uur Inschepen
12.00 uur Vertrek van de Silverwind
12.45 uur Lunch met muziek
15.15 uur Einde vaart
Wanneer: donderdag 23 mei
       vrijdag 24 mei
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 35 euro incl. bootocht en lunch

Tromgeroffel, bulderende kanonnen, knette-
rende musketten, hoornblazers, piekeniers en 
kampvuren van historische legers…
De Slag om Bourtange is een jaarlijks terug-
kerend evenement. Dit jaar wordt de vesting 
geheel  teruggebracht naar het tijdsbeeld  van 
de 80-jarige oorlog.  De prachtig gereconstru-
eerde vestingwerken zullen het decor zijn van 
een historisch spektakel van de eerste orde
Naast de spectaculaire veldslagen rond de 
vesting, kunt u ook het dagelijkse leven uit 
die tijd aanschouwen. Neem een kijkje in een 
authentiek kampement, bewonder de schouw-
spelen en schermutselingen of loop over een 
markt uit die vervlogen tijd. 
Entree:  8,50 euro
Wanneer: zaterdag 25 mei
Vertrek: 9.30 uur
Ritprijs: 33 euro



Libelle zomerweek Diverse pluimage
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Van donderdag 23 t/m woensdag 29 mei geeft 
de Libelle Zomerweek een swingende Tropical 
Party! Kom naar het Almeerderstrand voor een 
onvergetelijk dagje shoppen, bijkletsen, leuke 
workshops volgen, meezingen met bekende 
artiesten, spetterende modeshows bijwonen 
en nog veel meer. De tropische cocktails staan 
al klaar, mis het niet! Geniet van een uniek dag-
je shoppen, lachen met vriendinnen, meedoen 
met leuke workshops en meezingen met be-
kende artiesten. Maar ook: nieuwe producten 
proeven, Libelle-columnisten, schrijvers ont-
moeten, de nieuwste mode- en beautytrends 
spotten, en nog veel meer! Kom het samen ge-
zellig vieren op het Almeerderstrand in Almere 
en maak er een onvergetelijk feestje van!
Entree: 19,95
Wanneer: maandag 27 mei
       dinsdag 28 mei
Vertrek: 8.00 uur
Ritprijs: 45 euro

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

Via Drentse binnenwegen rijden we deze dag 
naar Dieverbrug. Diverse Pluimage is een win-
kel in woon -en tuindecoraties in Dieverbrug. 
Zoals de bedrijfsnaam al aangeeft zijn ze zeer 
divers. Ze zijn begonnen in het voorjaar van 
2006 en in de loop der jaren is het assortiment 
flink uitgebreid. Dat off-line winkelen leuker en 
gezelliger is blijkt in Dieverbrug.
Dit familiebedrijf wordt gerund door de familie 
Pluim. Niels en Martha staan in de winkel en 
Harry neemt de tuin en plantenverkoop voor 
zijn rekening. Met z’n drieën koppelen zij hun 
aanbod aan uw behoeften. Op een prijsbe-
wuste, maar originele manier proberen ze een 
unieke en persoonlijke service te verlenen. Ze 
zijn gewoon anders. Bovendien zijn zij door 
het Dagblad van het Noorden verkozen tot de 
leukste winkel van Drenthe.
Wanneer: woensdag 29 mei
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 25 euro



Crea & Smulmarkt
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De Crea & Smulmarkt is een jaarlijks terugke-
rende markt welke plaats vindt in het centrum 
van Bakkeveen rondom Plaza de Kolk en De 
Brink. Dit keer is deze levendige markt op vrij-
dag 31 mei (in lange weekend van Hemelvaart) 
van 11:00 uur en duurt tot 18:00 uur.
Wat kunt u deze vakantie vrijdagmiddag in gast-
vrij Bakkeveen verwachten ?
Een gezellige, inspirerende markt, waar u zich 
geen moment zult vervelen! In het centrum 
zullen meer dan 40 kramen worden bemand 
door ondernemers en bedrijven uit de regio. 
Zij presenteren hun streek en regio producten. 
U mag uiteraard proeven én deze heerlijk pro-

ducten mee naar huis nemen . Er zijn allerlei 
foodtrucks, die met hun smulwaren bijna de 
hele wereld vertegenwoordigen. Een goede 
gelegenheid om eens nog onbekend maar wel 
erg lekkere hapjes te proeven.
Het creatieve deel wordt verzorgd door kun-
stenaars die hun unieke creaties tonen. Zij 
laten zien hoe ze werken, geven uitleg en in 
een aantal gevallen kunt u zelf deelnemen met 
het maken van uw eigen pot, sieraad of andere 
creatie. Humoristische artiesten en enthousias-
te straatmuzikanten zullen er voor zorgen dat 
allerlei vrolijke optredens plaats vinden.
Wanneer: vrijdag 31 mei
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 17 euro

OVERZICHT VAN ALLE REISJES IN MEI
= DINSDAG 7 MEI
 Keukenhof
= WOENSDAG 8 MEI
 Beeld en geluid Hilversum
= VRIJDAG 10 MEI
 Poldertuin Anne Paulowna
= ZATERDAG 11 MEI
 Dag van de Garnaal Lauwersoog
= DINSDAG 14 MEI
 Anton Pieck Hattem
= WOENSDAG 15 MEI
 Museum dorp Cloppenburg
= DONDERDAG 16 MEI
 Drente
= VRIJDAG 17 MEI
 Leer en Olle Rheen

= DINSDAG 21 MEI
 Noordpolderzijl en Uithuizen
= WOENSDAG 22 MEI
 Tuinland Assen
= DONDERDAG 23 MEI
 Zeehonden Waddenzee
= VRIJDAG 24 MEI
 Zeehonden Waddenzee
= ZATERDAG 25 MEI
 Slag om Bourtange
= MAANDAG 27 MEI en DINSDAG 28 MEI
 Libelle Zomerweek
= WOENSDAG 29 MEI
 Diverse pluimage
= VRIJDAG 31 MEI
 Crea en Smulmarkt

CHINA GARDEN
BUITENPOST

China Garden 
West 1a
9285 WB  Buitenpost

Tel: 0511-541297
www.chinagardenbuitenpost.nl

Alle dagen geopend van 
11:30 - 21:30
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Met de PlusBus een midweek naar het Sauerland{
458,00 

euro

 per persoon

LANDHOTEL ZUR SCHMITTE
Een all-inclusive hotel slechts 200 km over de grens, midden in het land der 1000 Bergen.

 
EN ALLES IS ALL INCLUSIVE

Alle arrangementen zijn “alles inclusief” dat betekent niet alleen het eten en drinken maar 
ook de vele gezellige activiteiten.

Kortom een fijne onvergetelijke vakantie zonder zorgen; daar staan wij garant voor!

Een van de mooiste vakantiegebieden van Duitsland, het 
Sauerland. Het Sauerland heeft een zeer afwisselend land-
schap dat voor het grootste gedeelte bestaat uit middelge-
bergte met toppen tot ruim 840 meter en daartussen diepe 
dalen. Uitgestrekte bossen, grazige weiden, glasheldere 
beken en rivieren, uitnodigende stuwmeren, het Sauerland 
heeft het allemaal. En naast deze prachtige natuur valt er 
ook veel te beleven op cultureel gebied in de pittoreske 
dorpjes, de bedrijvige stadjes, de majestueuze kastelen en 
geheimzinnige ruïnes. De rijke historie van het Sauerland 
komt goed tot uitdrukking in de getuigen van het industri-
ele verleden, de oude mijnen waarin sinds de middeleeu-
wen allerhande metalen gewonnen werden. De verwerking 
van die metalen tot eindproducten hebben ook hun sporen 
in het landschap achtergelaten, want de bossen waren van 
oudsher bronnen van hout om houtskool van te maken. 
Door de ligging dicht bij Nederland is het gebied uitermate 
geschikt voor korte tripjes en langere vakanties. Alle jaar-
getijden valt er wel iets te beleven in het Sauerland. In de 
zomer kunt u eindeloze wandel- of fietstochten maken over 
de goed bewegwijzerde en rustige paden. Alle vormen van 
watervermaak staan in het Sauerland ook op het program 
op een van de vele stuwmeren die de regio rijk is. Ook kunt 
u na heerlijk flaneren in de historische stadjes uitrusten op 
een terrasje met een verfrissend drankje, bijvoorbeeld een 
onvolprezen Warsteiner, het bier uit het Sauerland.



11

Met de PlusBus een midweek naar het Sauerland

{12 t/m 16augustus

LANDHOTEL ZUR SCHMITTE
Een all-inclusive hotel slechts 200 km over de grens, midden in het land der 1000 Bergen.

 
EN ALLES IS ALL INCLUSIVE

Alle arrangementen zijn “alles inclusief” dat betekent niet alleen het eten en drinken maar 
ook de vele gezellige activiteiten.

Kortom een fijne onvergetelijke vakantie zonder zorgen; daar staan wij garant voor!

Vijfdaags arrangement All Inclusive

– Koffie en gebakje op de heenreis
– 5 dagen met 4 overnachtingen
– Bij aankomst koffie met gebak en lunch
– 4 x ontbijtbuffet
–  4 x lunch met 1 consump. zonder alcohol of lunchpakket
– 4 x diner in het restaurant
– Tussen 17.00 uur en 00.00 uur drank inclusief
– Gehele dag koffie en thee inclusief
– Gratis gebruik van alle hotelfaciliteiten
– Gratis aangeboden activiteit
– Gratis boottocht op een van de mooie meren
–  Tevens zit er regelmatig vertier bij als een leuke dorps-

wandeling, casino avond, biljarttoernooi,..e.d.
–  Ook is er een boottocht op een van de sauerlandse me-

ren inclusief alsook een keuze van 1 uitstap uit het activi-
teitenboekje (denk bijvoorbeeld aan een bezoek aan een 
ertsmijn, bezoek aan het Curioseum in Usseln, de War-
steinerbrouwerij en 
nog vele andere 
leuke dingen). 

–  Afscheidsbuffet op 
de terugreis

–  Inclusief reisverze-
kering

–  Exclusief annule-
ringsverzekering
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                   Voorstraat 80 
                   Kollum 
                   0511-451243 

www.webwinkeljuwelier.nl 

H
de gezellige hobbywinkel
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NIEUW BIJ PLUSBUS

Lekker uit eten op zondag 26 mei en/of 30 juni
bij Zalencentrum Lamain in Winschoten
onder het genot van een lekker muziekje

Zondag 26 mei 
16.30-19.30 uur
Barbecue 
Muziek: the 60’s
Kosten barbecue: 10,90 euro
Ritprijs: 23 euro

Zondag 30 juni 
16.30-19.30 uur
Schnitzel en saté buffet
Muziek: René Rulofs
Kosten buffet: 10,90 euro
Ritprijs: 23 euro
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Tuinfair Midwoud

Eise Eisinga PlanetariumZandsculpturen Garderen

PROGRAMMA JUNI 2019

Bij De Beeldentuin in Garderen wordt ook dit 
jaar ‘t Veluws Zandsculpturenfestijn georga-
niseerd. In de bosrijke omgeving in het pitto-
reske Garderen wordt het festijn weer groots 
opgezet. 
Een beleving voor jong en oud en ook voor 
senioren is dit een leuk uitje. Voor een dagje 
uit met ouderen is dit zeer geschikt. Verharde 
paden en daardoor goed rollatorvriendelijk. 
De internationale zandkunstenaars bouwen 
zandsculpturen met als thema ‘Reis om de 
wereld”. Iedereen is wel eens op reis geweest. 
Met de auto, vliegtuig of misschien trein? In Ne-
derland, Europa of nog verder weg? Verschil-
lende natuur, culturen en nog veel meer. U kunt 
dit terugzien in de zandsculpturen.
Entree: 9.50 euro
Wanneer: dinsdag 4 juni
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 45 euro

Vroeger werden er tractors en gereedschap 
opgeslagen en nu is het een grote uitgebreide 
Meinardi winkel. De winkel is gevestigd in een 
oude boerenschuur, welke al jarenlang in bezit 
is van de familie Meinardi waar u terecht kunt 
voor veel huisgemaakte en/of streekproducten. 
Ze hebben een bakkerij, waar dagelijks vers 
brood wordt gebakken en waar een banket-
bakker heerlijke soorten banket maakt.
In het horecagedeelte kunt u genieten van een 
kopje koffie of thee met huisgemaakt gebak uit 
onze bakkerij. En met mooi weer staan de deu-
ren open en kunt u heerlijk op het terras zitten. 
Via allerlei binnenwegen rijden we door de pol-
der naar Termunten voor een lekker visje
Wanneer: woensdag 5 juni
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 30 euro

In een prachtig grachtenhuis in Franeker 
bevindt zich het oudste nog werkende plane-
tarium ter wereld. De Friese wolkammer Eise 
Eisinga heeft dit nauwkeurig bewegend model 
van het zonnestelsel gebouwd tussen 1774 
en 1781 aan het plafond van de woonkamer.
Tevens heeft het Eise Eisinga Planetarium een 
uitgebreide verzameling van historische astro-
nomische instrumenten in het museum.
Na dit bezoek kunnen we nog even winkelen 
in Franeker en op de terugweg eten bij ’t Pan-
nenkoekenschip in Leeuwarden.
Entree: 5,25 euro
Wanneer: donderdag 6 juni
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 25 euro

Tijdens het Pinksterweekend op 8, 9 en 10 juni 
2019 zal Midwoud ondergedompeld worden 
in mysterieuze kleuren en geuren. Het verre 
Oosten met meer dan een miljard inwoners, 
zijn verscheidene culturen en eeuwenoude 
rijkdommen is sprookjesachtig mooi en over-
weldigend. De indrukwekkende schoonheid 
van de natuur en de drukte van de steden zijn 
grote contrasten voor ons in deze Westerse sa-
menleving. Eeuwenoude tradities worden door 
religie in stand gehouden en de traditionele 
feesten met de bontgekleurde menigte zal voor 
veel mensen tot hun verbeelding spreken. Met 
dit Oosterse thema zal Tuinfair Midwoud dan 
ook weer zorgdragen voor een onvergetelijke 
ervaring voor de bezoeker.
Entree: 5 euro
Wanneer: zaterdag 8 juni
Vertrek: 9.30 uur
Ritprijs: 38 euro

Bij Meinardi in Winschoten
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Vers fruit uit eigen boomgaard, gerijpt aan 
de boom en vol van smaak!!

Appels-Kersen-Pruimen

Peren- Aardappels van de Groninger klei - Ei-
gen geperste pure fruitsappen

Peulvruchten - Citrusfruit - Aardbeien - As-
perges rechtstreeks van de kweker

Streekproducten en pakketten, enzovoorts

Boerderijwinkel 
bij Fruitteeltbedrijf Oudebosch

maandag t/m zaterdag geopend 
Heereburen 17

9884 TC Niehove
0594-212603

Stadswinkel van Oudebosch
maandag t/m zaterdag geopend 

Paterswoldseweg 108
9727 BH Groningen

www.oudeboschfruit.nl
oudeboschfruit@gmail.com

Van Regteren Wielen en Banden bestaat sinds 
1983. We hebben een ruime ervaring in ban-
den voor vele doeleinden. Ook kunt u bij ons 
terecht voor de velgen van alle soorten ban-
den. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaan-
del, evenals gastvrijheid. Reinier, Dick of Henk 
zullen u de informatie verstrekken waar u om 
vraagt.

Van Regteren
Wielen en banden

Kievitsweg 12
9843 HA Grijpskerk

0594-213535
www.vanregterenbanden.nl
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Proef het ware Wilde Westen bij de CactusOa-
se. Kuier over de paden langs duizenden, 
verschillende soorten, bijzondere en kleurrijke 
cactussen e.a. planten, zoals de “Vishaakcac-
tus” en de “Hottentottenbilletjes”. Vele cactus-
sen bloeien in mei. Ontdek wat zich in de graf-
kamer van de Cactus Piramide bevindt.
Onderweg belandt u ineens in Grootmoeders 
Tijd door een doorsnede van een historische 
boerderij, ambachtelijke schoenmaker en het 
Nostalgiehuis. Overal staan zitjes waar u kunt 
genieten van het uitzicht en waar u kunt luis-
teren naar de zingende en kletsende vogels. 
Poppenmoeders kunnen hun hart ophalen bij 
de schitterende verzameling sierpoppen in au-
thentieke klederdracht. De Desert Express en 
Thomastrein rijden over een LGB-baan door 
een Mexicaans landschap. 
Entree: 7,50 euro
Wanneer: woensdag 12 juni
Vertrek: 8.30 uur
Ritprijs: 47 euro

Volgens velen is Borkum het mooiste Duitse 
waddeneiland. Het heeft sowieso een geheel 
andere sfeer dan onze eigen eilanden. Bor-
kum is te bereiken met de veerdienst van AG 
Ems-Nederland BV vanuit de Eemshaven. Als 
je van de boot (een sfeervolle pont) het eiland 
opkomt, stap je in een boemeltreintje naar het 
stadje Borkum. Dit tochtje over ongeveer 6 ki-
lometer smalspoor is al een belevenis op zich. 
Vanaf de houten bankjes is de schoonheid van 
het eiland te bewonderen. Borkum zelf is een 
gezellige badplaats met een dito boulevard. 
Boot overtocht: 21,20 euro
Wanneer: vrijdag 14 juni
Vertrek: ca. 7.30 uur
Ritprijs: 30 euro

Wandel tussen pinguins, sta neus aan neus 
met ijsberen en maak een duizelingwekkende 
4D-ride door het poolgebied met de Arctic 1.
Stap vervolgens in de stoere safaritruck en 
spot giraffen, gnoes en kamelen van heel 
dichtbij. Ga op avontuur in de tropische jungle. 
Ontdek per boot Rimbula River, volg Jungle 
Trails, steek de rivier over langs zwemmende 
olifanten en leer overlevingstips van Jim in zijn 
Jungleshow.
Opgeven voor 7 juni dan kunnen de entree-
kaarten online besteld worden wat de entree 
goedkoper maakt. Opgeven betekent dan 
ook betalen.
Entree:  22,50 euro, 65+ 21,50 euro (online 

bestellen)
    Aan kassa 27,50 en 26,00 euro
Wanneer: dinsdag 18 juni
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 36 euro

Na een mooie route gaan we koffiedrinken in 
Lemmer. Dan rijden we langs de IJsselmeer-
kust verder naar Urk. Altijd gezellig. We willen 

Wildlands Emmen

Borkum

Cactus oase Ruurloo

IJsselmeerkust en Urk
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Blauwhuisterweg 38  , Surhuisterveen. Tel. 06-50895007. formidabele@hotmail.com

De lat ligt nooit te hoog

Voorstraat 66         Tel. 0511-454250
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even gaan aansteken bij restaurant ‘t Achter-
huis in Urk. 
Van begin mei tot eind augustus wordt er op 
het IJsselmeer op paling gevist. Van dinsdag 
tot en met vrijdag is er de aanvoer van paling 
en andere vissoorten zoals snoekbaars, voorn 
en rode baars. De IJsselmeervisafslag is dan 
om 13.45 uur open en de vis wordt door de vis-
sers de afslag ingebracht om te wegen. Rond 
de klok van 14.15 uur zal de verkoop beginnen 
en zijn ook de toeristen welkom in de mijnzaal. 
Absoluut een aanrader om even een kijkje te 
nemen! Vanaf eind augustus gaan de vissers 
op schubvissen (snoekbaars, snoek, brasem, 
voorn, rode baars) vissen.
Als we tijd hebben nog langs Schokland en 
terug via Kuinre.
Wanneer: woensdag 19 juni
Vertrek: ca. 9.00 uur
Ritprijs: 35 euro

Het smalspoor op z’n mooist in een natuurlijke 
omgeving
Beleef het mee via een rit per smalspoortrein. 
Vanuit ons museumgebouw met statische 
en dynamische smalspoor expositie, vertrekt 
u voor een tocht door een prachtig gebied, 
grotendeels over een origineel traject, vroeger 
gebruikt voor turftransport.
Tijdens de rit wordt regelmatig gestopt en uit-
leg gegeven over het smalspoor en het speci-
fieke gebied, waar meer dan zeventig soorten 
vogels voorkomen en tegenwoordig ook weer 
veenmos groeit. Het gebied is onderdeel van 
Geopark de Hondsrug, dat sinds 2015 de 
status heeft van UNESCO Global Geopark.
Door de geringe snelheid, zo kenmerkend voor 
dit smalspoor, heeft u voldoende tijd om van 
de omgeving en de treinreis te genieten. Langs 
het traject staat smalspoor materieel opgesteld 
in diverse samenstellingen en toepassingen.
De rit leidt u ook naar de turfstrooiselfabriek, 
met de daarbij behorende losinstallatie. Het 
is de enige, in originele staat behouden, turf-
strooiselfabriek van ons land.
In de turfstrooiselfabriek, die voor bezoek ge-
opend is, bevinden zich nog de originele pro-
ductiemachines. Hier krijgt u een indruk van 
het vroegere productieproces van turfstrooisel.
Op het museumterrein staat ook de 4-sporige 
smalspoorremise gebouwd in 1910, die jaren 
dienst heeft gedaan als werkplaats voor het 
museum. Zowel de turfstrooiselfabriek als de 

remise zijn Rijksmonument.
Het museum, dat volledig op vrijwilligers draait, 
beschikt over een grote collectie smalspoorlo-
comotieven, wagens, werktuigen, foto’s en 
ander materiaal.
De museumhal beschikt over een zelfbedieni
ngsrestaurant.  Voor diverse  warme of koude 
dranken. En etenswaren.
Vertrektijden trein: 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30 en 15.30 uur
Entree: 7,50 euro
Wanneer: donderdag 20 juni
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 35 euro

We rijden naar Callantsoog en via de noord-
zeekust naar Den Helder. Daar gaan we naar 
de Juttersmarkt. Honderden kramen en markt-
plaatsen maken 10 dinsdagen in de zomer 
het centrum tot een bruisend gebeuren. Alle 
dinsdagen zijn niet alleen maar gevuld met am-
bulante handel. Ook de winkeliers stallen hun 
waar op de straten uit. Verder is er altijd wel iets 
anders te doen, zoals een creamarkt en/of boe-
kenmarkt. Tevens is er tal van amusement.
Wanneer: dinsdag 25 juni
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 37 euro

Smalspoortrein Erica

Juttersmarkt Den Helder
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Een tropisch stukje Drente tussen hunebed en 
heerlijkheid. Wandel door een tropische, over-
dekte tuin, vol met vrij rondvliegende vlinders. 
In Vlinderparadijs Papiliorama kun je genieten 
van honderden kleurrijke vlinders uit diverse 
werelddelen.
Ook zijn er een klein aantal andere insecten te 
zien in het Vlinderparadijs, zoals bijvoorbeeld 
sissende kakkerlakken, flappentakken (een 
soort wandelende tak) en een vogelspin.
Op ongeveer 900 meter afstand van het Vlin-
derparadijs bevinden zich 2 Hunebedden. Een 
goed bewandelbaar pad voert U over de Ha-
velterberg naar de plaats van de Hunebedden.
Entree: 7,00 euro 
Wanneer: woensdag 26 juni 
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 28 euro

Op zoek naar een unieke belevenis? Kom 
naar het Oude Ambachten & Speelgoed 
Museum in Terschuur (vlakbij Barneveld). Dit 
museum geeft je een unieke kijk in de wereld 
van toen.…
Ervaar het zelf en laat je meenemen in de tijd 
dat er geen elektriciteit was, de meeste arbeid 
nog met de hand werd gedaan en de mensen 
nog afhankelijk waren van familie, vrienden 
en buren. Er zijn ruim 160 verschillende oude 
ambachten, beroepen en winkeltjes te vinden. 
Eén ding is zeker, tijdens het bezoek kom je 
ogen tekort!

Naast de oude ambachten is er ook een in-
drukwekkende verzameling van oud en antiek 
speelgoed en voor jong en oud is er een leuke 
speelhoek met verschillende attracties. Tijdens 
uw museumbezoek kunt u ook genieten van 
een hapje en een drankje of gewoon even 
bijkomen van alle indrukken in het gezellige 
museumcafé. 
Entree: 9,75 euro 
Wanneer: donderdag 27 juni 
Vertrek: 8.30 uur
Ritprijs: 50 euro

Aldfaers Erf  betekent “het erf(goed) van uw 
voorvader”. Het museum Aldfaers Erf ontstond 
in 1957. Yde Schakel kocht een pand in het na-
bijgelegen Exmorra, als opslagplaats voor zijn 
bouw- en restauratiebedrijf. 
Bij de verbouwing  vond hij in een muur een 
opstel van een kind. Toen bleek dat hier vroe-
ger een schooltje was geweest. Ook was er 
tot 1968 een kruidenierswinkel in het pand. 
Besloten werd om dit alles niet verloren te laten 
gaan. Het schooltje en de grutterswinkel wer-
den in ere hersteld. 
Zo begon het museum Aldfaers Erf en werd 
de eerste stap gezet naar de Aldfaers Erfgoed 
Route! Aldfaers Erf Route is een unieke muse-
umroute van circa 20 kilometer, met musea in  
in drie dorpen, o.a. Allingawier en Exmorra. 
Deze museumroute laat u proeven aan het 
verleden van Friesland. Onderweg gaan we 
ergens lekker koffie drinken en eventueel nog 
winkelen in Bolsward.
Entree museumdorp: 4,50 euro
Wanneer: vrijdag 28 juni 
Vertrek: 10.00 uur 
Ritprijs: 28 euro

Vlinderparadijs Papiliorama

Aldfaers Erf route

Oude ambachten en speelgoed
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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.

= DINSDAG 4 JUNI
 Zandsculpturen Garderen
= WOENSDAG 5 JUNI
 Bij Meinardi in Winschoten
= DONDERDAG 6 JUNI
 Eise Eisinga Planetarium
= ZATERDAG 8 JUNI
 Tuinfair Midwoud
= WOENSDAG 12 JUNI
 Cactus Oase Ruurloo
= VRIJDAG 14 JUNI
 Borkum
= DINSDAG 18 JUNI
 Wildlands Emmen

OVERZICHT VAN ALLE REISJES IN JUNI
= WOENSDAG 19 JUNI
 IJsselmeerkust en Urk
= DONDERDAG 20 JUNI
 Smalspoortrein Erica
= DINSDAG 25 JUNI
 Juttersmarkt Den Helder 
= WOENSDAG 26 JUNI
 Vlinderparadijs Papiliorama
= DONDERDAG 27 JUNI
 Oude ambachten en speelgoed
= VRIJDAG 28 JUNI
 Aldfaers Erf Route
= ZONDAG 30 JUNI
 Schnitzel en sate buffet

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.
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AL VANAF€ 47,-


