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De PlusBus

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

www.plusbusdelauwers.nl

PROGRAMMA
MAART/APRIL 2020

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

Telefoon:
0511 – 700207

Voorstraat 66, Kollum         Tel. 0511-454250

Kollum 06 308 77 408
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Voorwoord

Lieve vrienden,
Dit wordt een dubbel voorwoord; vrolijk, maar ook verdrietig. Vrolijk, want we
namen op 24 januari een tweede nieuwe bus in gebruik. Heel bijzonder om dat
zo kort na het in gebruik nemen van de eerste nieuwe bus te kunnen doen. We
hopen er heel veel gezellige en mooie kilometers mee af te leggen.
Maar vooral ook verdrietig omdat we op maandag 30
december werden opgeschrikt door het bericht dat
onze vrijwilliger van het eerste uur Jan Hoving net was
overleden. Voor zijn vrouw Jannie en de kinderen betekent
dat een groot gemis en ook wij voelen het als een pijnlijk
lege plek. De PlusBus is Jan heel veel dank verschuldigd
voor zijn altijd aanwezige inzet.
Jan was vanaf het begin bij de PlusBus betrokken. Hij
was erbij toen de toenmalige gemeente Kollumerland
c.a. besloot geen geld meer in de Boodschappen Plusbus
te steken. Met een aantal mensen waaronder Jan, werd
toen een Stichting PlusBus opgericht, die het werk van de
Jan Hoving
gemeentelijke bus voortzette.
Jan zette zich volop in voor de PlusBus. Hij verzorgde het boekje; iets waar hij als
oud-medewerker van Drukkerij Banda veel ervaring mee had. Jan ging mee als
vrijwilliger op de bus. Je deed nooit vergeefs een beroep op hem.
De laatste tijd ging het slechter met Jan. Hij was ziek en moest daarvoor
meermalen een behandeling ondergaan in het ziekenhuis. Het tekent hem dat
hij ook de laatste vergadering van de vrijwilligers in oktober aanwezig was. Hij
nam zelf nog een ritje voor zijn rekening, maar moest die op het laatste moment
toch vanwege zijn gezondheid afzeggen.
Wij zullen Jan missen, zijn luide stem, zijn gulle lach. Zijn vriendelijkheid en inzet.
Lieve Jan, dank voor alles. Rust in vrede.
Margreet Jonker
Voorzitter
Foto voorkant: De nieuwe bussen waar we weer jaren mee vooruit kunnen

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.
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PROGRAMMA MAART 2020

Lelystad, naar Bataviastad.
Vandaag gaan we naar Lelystad. Onderweg
eerst in Lemmer een “bakje” halen. En dan
naar Bataviastad.
Met meer dan 250 Nederlandse en internationale modemerken voor vrouwen, mannen en
kinderen - maar ook sportswear, accessoires,
cosmetische producten en interieur - Batavia
Stad Fashion Outlet is een unieke shopping ervaring. Op de terugreis kunnen we ergens een
“snackje” doen.
Wanneer : dinsdag 10 maart
Vertrektijd : 09.00 uur
Ritprijs : 27 euro

De Orchideeën Hoeve
Wel bekend van o.a. de Kerstuitjes. Maar er
is altijd wat te zien in de Orch.Hoeve, o.a. De
Zwevende Bloementuin.
In de ‘Zwevende’ Bloementuin wordt je meegezogen in een sprookjesachtige bloemenwereld
waar duizenden kleurrijke bloeiers een oneindige wolk boven het hoofd vormen. Deze unieke
bloemenattractie is geïnspireerd op de wereldberoemde Japanse kersenbloesemperiode en
is nergens anders in Europa te ervaren.
En verder natuurlijk de vlindertuin, het Amazone regenwoud enz. We gaan gewoon lekker
even een middagje weg.
Entree : 13,00 euro
Wanneer : woensdag 4 maart
Vertrektijd : 09.30 uur
Ritprijs 25 euro:

De Noordfriese winkeltjesroute
In deze plattelandsroute zijn de meest bijzondere winkeltjes van de streek opgenomen. Het
betreft ateliers en winkeltjes met een gezellige
sfeer, waar je ook nog persoonlijk geholpen
wordt. Vergeet de winkelketens van de grote
stad. Op ontdekking langs de Noord-Friese
Winkeltjesroute. Het zijn juist deze locaties, die
Friesland extra leuk maken! We kunnen niet
alle winkeltjes aandoen maar we maken er wel
wat van! We beginnen in Dokkum waar we koffie gaan drinken.
Wanneer : donderdag 12 maart
Vertrektijd : 11.00 uur
Ritprijs : 25 euro

Hoogezand, Winkelcentrum
“De Hooge Meeren”
Winkelcentrum De Hooge Meeren is met ca.
100 winkels en een winkeloppervlak van ruim
23.000 m2. Één van de grootste winkelcentra
van Noord Nederland. Gezellig en veelzijdig
van supermarkt tot speciaalzaak.
Terugreis zoeken we een mooie route.
Wanneer : donderdag 5 maart
Vertrektijd : 09.30 uur
Ritprijs : 25 euro
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fiedrinken en dan gaan we in Gorredijk langs
De Heeren en/of dames van Rinsma, het grote
Modeplein.
Wanneer :donderdag 19 maart
Vertrektijd : 09.30 uur
Ritprijs : 22 euro

Shell diner Den Haag
Leuk dat u naar het Shell diner in Den Haag
gaat. Het zal een nostalgische avond worden
met als thema 75 jaar vrijheid.
Programma:
16.45 uur Ontvangst (niet te vroeg komen
i.v.m. beschikbaarheid van de ruimte)
17.00 uur Welkom en aanvang
17.30-17.45 uur Opening diner
17.45 uur Aanvang diner
20.00-20.30 uur Afsluiting diner
en vertrek bussen
Wanneer : vrijdag 13 maart
Vertrektijd : wordt nog bekendgemaakt
Ritprijs : 36 euro

Welkom in de “Noordoostpolder”
Een bezoek aan de Noordoostpolder blijft altijd
interessant. Het is nu een deel van Flevoland.
We beginnen in Lemmer en dan via Rutten,
Creil enz. naar Urk. Hier kunnen we vast wel
even aansteken.Verder naar Schokland richting Blokzijl. En verder zien we wel hoe we naar
huis rijden! Gewoon even een dagje gezellig
weg.
Wanneer : dinsdag 24 maart
Vertrektijd : 09.30 uur
Ritprijs : 26 euro

Drenthe, Assen

Toertocht door Oost-Groningen.

Via Roden naar Eelde, waar we op het vliegveld van Eelde even koffie gaan drinken. Dan
verder via Tynaarlo naar Tuinland in Assen.
Voor de terugreis zoeken we een mooie route.
Wanneer : dinsdag 17 maart
Vertrektijd : 09.30 uur
Ritprijs : 22 euro

Ook vandaag duiken we de provincie Groningen weer in. Onderweg ergens koffie drinken
en dan op naar Westerwolde. Dit wordt wel het
Twente van het Noorden genoemd. Als men
kijkt naar het landschap en de boerderijen ziet
men veel overeenkomst. Via Wedde (lekker
roggebrood bij bakker Leta) en mooie binnenwegen naar Westerlee. Daar gaan we naar
Manske Mulder. Daar moet u een keer geweest
zijn. “Wat wij niet hebben heeft u niet nodig” is
de spreuk van Manske Mulder.
Wanneer : donderdag 26 maart
Vertrektijd : 09.30 uur.
Ritprijs : 27 euro

Rondje midden-Friesland
Waar beginnen we en waar houden we op
met onze rondreis door Midden Friesland? Dat
hangt er even vanaf waar we u afhalen. Bijv.
even langs Earnewald, Grou, Akkrum en binnendoor naar Joure. Ergens even gezellig kof5

Kollum, zondagavondzang.
Deze avond met het ca. 100 tellende mannenkoor Westerlauwers uit Buitenpost.
De rit van de zondag-avond zangdienst is
eigenlijk bedoeld om mensen rondom Kollum ook de gelegenheid te bieden om deze
zangdienst bij te wonen. Daar is de ritprijs
van 8,00 euro dan ook op gebaseerd.
Nu er ook aanmeldingen komen uit Leeuwarden moeten wij hiervoor 2,00 euro extra
rekenen, is dan 10,00 euro.
Wanneer : zondagavond 29 maart 19.45 uur
Vertrektijd : ca. 17.30 uur
Ritprijs : 8 euro

Gevangenis museum, Veenhuizen
Het Gevangenismuseum vertelt verhalen over
de gevolgen van normafwijkend gedrag. Verhalen over verpaupering, misdaad en straf.
Verhalen die je anders naar vrijheid laten kijken, die je nieuwsgierigheid aanwakkeren en
je aan het denken zetten. We dagen je uit een
mening te vormen, laten je vrij om te ontdekken
wat jij vindt. Zodat je na een bezoek aan het
Gevangenismuseum altijd iets rijker weggaat,
dan je was gekomen.
Entree : 12,00 met gids
Wanneer : dinsdag 31 maart
Vertrektijd: 09.30 uur
Ritprijs :25 euro

OVERZICHT VAN ALLE REISJES IN MAART
 DINSDAG 17 MAART
Drenthe, Assen
 DONDERDAG 19 MAART
Rondje midden Friesland
 DINSDAG 24 MAART
Rondje Noordoostpolder
 DONDERDAG 26 MAART
Toertocht door Oost-Groningen
 ZONDAG 29 MAART
Zondagavondzang Kollum
 DINSDAG 31 MAART
Gevangenis museum Veenhuizen

 WOENSDAG 4 MAART
De Orchideeën Hoeve
 DONDERDAG 5 MAART
Hoogezand, Winkelcentrum
“De Hooge Meeren”
 DINSDAG 10 MAART
Lelystad, Bataviastad
 DONDERDAG 12 MAART
De Noordfriese winkeltjesroute
 VRIJDAG 13 MAART
Shell diner Den Haag
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Andijk, Marius van Dokkum,
Expositieruimte De Mantel
Schilder, tekenaar
en illustrator

6 mei

Juist door de humor weet hij op een voortreffelijke wijze te communiceren en soms om een
boodschap over te brengen. Moet je eens gezien hebben!!
De heenreis is via Lelystad, onderweg even
koffiedrinken en dan via de dijk van Lelystad
naar Enkhuizen. Daar even rondwandelen en
dan naar Andijk. Terugreis via de Afsluitdijk.
Reserveren voor 10 april.
Entreeprijs : 8,75 incl. 2 koffie/thee met
koek.
Wanneer : woensdagmiddag 6 mei 14.00 uur
Vertrektijd : ca. 09.00 uur.
Ritprijs 40 euro:

Marius van Dokkum is woonachtig in Ugchelen, maar geboren (1957) en getogen in Andijk. Hij is werkzaam als schilder, illustrator,
tekenaar 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.
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PROGRAMMA APRIL 2020
Het ligt aan de zuidwest-kant van het gebied,
aan de Benderse 22, even buiten Ruinen. Hier
drinken we koffie en kunnen we veel informatie
krijgen over dit gebied. Daarna nog even naar
Dwingeloo en dan weer op huis aan.
Wanneer : donderdag 2 april
Vertrektijd : 09.30 uur
Ritprijs 28 euro:

Dokkum Lauwersoog Zoutkamp
We gaan vandaag een rondje om het Lauwersmeer maken. We beginnen in Dokkum,
waar we even de wekelijkse markt gaan bezoeken en een bakje kunnen doen. Dan naar
Lauwersoog, Schierzicht voor een visje en dan
verder naar Zoutkamp en weer op huis aan.
Wanneer : woensdag 1 april.
Vertrektijd : 09.30 uur
Ritprijs 15 euro:

Warffum, openluchtmuseum
Het openluchtmuseum is opgericht in 1959 als
Stichting Landbouwkundig, Oudheidkundig,
Kunstminnend Museum Het Hoogeland
Het tot museumterrein bestemde gebied is
gelegen op het hoogste punt van de wierde
in het centrum van het dorp Warffum. Op dit
terrein bevonden zich in 1959 tien woningen,
twee schoolgebouwen en een stal. De meeste
gebouwen van het openluchtmuseum staan op
de plaats waar ze altijd hebben gestaan. Aangevuld met enkele panden uit de regio geven
ze een authentiek en fascinerend beeld van
het dagelijks leven rond 1900. In de loop der
jaren zijn tal van gebouwen verworven en is
het terrein uitgebreid tot zijn huidige omvang.
Zeer interessant. Op de terugreis kunnen we
via Lauwersoog of Zoutkamp nog even een
snackje halen.
Entree : 8,00
Wanneer : dinsdag 7 april.
Vertrektijd : 09.30 uur
Ritprijs :28 euro

Dwingelderveld, Drenthe
In Zuidwest-Drenthe ligt een bijzonder natuurgebied: Nationaal Park Dwingelderveld.Het
Nationaal Park is het grootste aaneengesloten
natte heidegebied van West-Europa. Er zijn
maar liefst 2 schaapskudden met herder diede
heide in conditie houden. Via een mooie route
rijden we naar
Het Bezoekerscentrum Dwingelderveld, de
poort naar het Nationaal Park Dwingelderveld.

Woudagemaal Lemmer
Een interessante manier om meer te leren over
het stoomgemaal, de kracht van stoom en
onze geschiedenis. In het bezoekerscentrum
vindt u een interactieve expositieruimte, een
8

3D bioscoop waar u de film ‘’Stoom en Water’’
kunt bekijken en de panoramazaal met uitzicht
over de baai van Lemmer en het IJsselmeer.
Natuurlijk gaan we Lemmer ook even in.
Entreeprijs : 65+ 7,75
Wanneer : donderdag 9 april
Vertrektijd : 10.00 uur.
Ritprijs : 30 euro

Leer en Olle Rheen
We kunnen gaan shoppen in het winkelcentrum, even de mooie binnenstad van Leer in
en dan om 18.00 uur naar Olle Rheen voor het
welbekende schnitselbuffet met een gezellig
stukje muziek.
Buffet : 11,90
Wanneer : vrijdag 17 april
Vertrektijd : 10.00 uur
Ritprijs : 30 euro

Dagtocht De Veluwe, Garderen
Via Emmeloord gaan we via een mooie route
richting Kampen en dan rijden we langs het
Drontermeer naar Harderwijk. De bedoeling is
uiteindelijk Garderen waar we de zandsculpturen gaan bezien. Die staan dit jaar in het teken
van 75 jaar bevrijding.Onderweg kunnen we
ergens koffie gaandrinken
en op de terugreis ergens aansteken voor een
warme hap.
Entreeprijs : 8,50
Wanneer : dinsdag 14 april
Vertrektijd : 09.00 uur
Ritprijs : 38 euro

Anna Paulowna Bloemendagen
Van 18 april t/m 22 april 2020 zal de voormalige
gemeente Anna Paulowna weer volop in bloei
staan en zal de 67e editie van de Bloemendagen plaatsvinden. In de hele polder zijn er
dan vele mozaïeken, bewegende werkstukken,
versierde straten en bruggen te bewonderen.
Tijdens de afgelopen edities was het voorjaar
warm en zonnig en was er een vroege bloei
van de bollengewassen. Het bestuur van de
Bloemendagen heeft daardoor besloten om
het evenement in 2020 een week eerder te laten plaatsvinden dan de gebruikelijke periode.
Maar de natuur laat zich niet leiden!! We rijden
een mooie route langs de vele bollenvelden en
mozaïken.
Maar eerst even aansteken bij De Zingende
Wielen voor een lekker kopje koffie.

De Noordfriese winkeltjesroute
In deze plattelandsroute zijn de meest bijzondere winkeltjes van de streek opgenomen. Het
betreft ateliers en winkeltjes met een gezellige
sfeer, waar je ook nog persoonlijk geholpen
wordt. Vergeet de winkelketens van de grote
stad. Op ontdekking langs de Noord-Friese
Winkeltjesroute. Het zijn juist deze locaties, die
Friesland extra leuk maken! We kunnen niet
alle winkeltjes aandoen maar we maken er wel
wat van! We beginnen in Dokkum waar we koffie gaan drinken.
Wanneer : donderdag 16 april
Vertrektijd : 11.00 uur
Ritprijs : 20 euro

Wanneer : dinsdag 21 april
en woensag 22 april.
Vertrektijd : 09.00 uur
Ritprijs : 37 euro
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tival dat plaatsvindt van vrijdag 17 april tot en
met zondag 3 mei. Tijdens het Tulpenfestival
kun je diverse autoroutes volgen die je langs de
tulpenvelden leiden. Ook zijn er heel veel leuke
activiteiten te doen en kun je diverse bedrijven
bezoeken die aan de tulpenroute liggen.
We starten in Lemmer waar we even gaan koffie drinken. Dan begint de route
bij Rutten. Onderweg is er een tulpen informatiepunt, mooie tuinen, een fototentoonstelling
enz.
Entreeprijzen : ca. 6,00 afhankelijk van het aantal tuinen dat we bezoeken.
Wanneer : dinsdag 28 april.
Vertrektijd : 09.00 uur.
Ritprijs : 28 euro

Bingo bij De Koppenjan Jubbega
Pannenkoekboerderij De Koppenjan te Jubbega. 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: 16,50
Wanneer: donderdag 23 april
Vertrektijd: 13.00 uur
Ritprijs: 20 euro

Zondagavondzang Kollum

Surhuisterveen, Ot en Sien.

Deze avond komen 2 koren gezamelijk optreden en wel Het Westerlauwers mannenkoor
en Edoza uit Sneek. Dat wordt een knalavond!

Ga de uitdaging aan en stap 100 jaar terug
in de tijd. Terug naar de tijd van Ot en Sien.
Het museum is een bijzonder monument die
een unieke kijk geeft op de wereld van hoe
het vroeger was. Voor ouderen levert dit een
nostalgische terugblik op vol herkennispunten
uit het verleden. De jongere bezoeker zal zich
verbazen over de wereld van toen. Welkom in
de wereld van Ot en Sien!
Museumbezoek is incl. 2 kopjes koffie of thee
met appelgebak of oranjekoek (1 soort gebak
kiezen) en verder een inleiding d.m.v. een verhaal of film van ongeveer 15 minuten, spreekwoorden puzzel, speurtochtpuzzel voor kinderen en oudhollandse spelen. Museum open
vanaf 13.30 uur
Entreeprijs : 9,00
Wanneer : donderdag 30 april
Vertrektijd : 12.00 uur
Ritprijs : 15 euro

De rit van de zondagavond zangdienst is
eigenlijk bedoeld om mensen rondom Kollum ook de gelegenheid te bieden om deze
zangdienst bij te wonen. Daar is de ritprijs
van 8,00 euro dan ook op gebaseerd.
Nu er ook aanmeldingen komen uit Leeuwarden moeten wij hiervoor 2,00 euro extra
rekenen, is dan 10,00 euro.
Wanneer : zondag 26 april
Vertrektijd : ca. 17.30 uur
Ritprijs : 8,00 euro Voor Lwd. 10,00

Flevopolder, tulpenroute.
Het hoogtepunt van het tulpenseizoen in de
Noordoostpolder is het Profytodsd Tulpenfes10

Moniek Bremer
MAKELAARDIJ
Tel. 06 13 06 36 05

Laatste uitje met de citroën bus
Mercedes bus aangeschaft. Deze is een
meter korter dan onze andere, vorig jaar
aangeschafte, bus. Op de foto de citroën bus
met de gasten en chauffeur op 23 december
naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest.

Maandagmiddag 23 december is de citroënbus
voor het laatst gebruikt voor onze uitjes.
Na ruim 9 jaar gebruikt te zijn en inmiddels
ruim twee ton op de teller is er een nieuwe
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Het pauperparadijs
theaterspektakel over arm en rijk

Woensdag 17 ju
n

i

Het Pauperparadijs vertelt een van de meest
dramatische, verborgen geschiedenissen van
Nederland. In de 19e eeuw was de armoede
enorm. Tienduizenden weeskinderen en paupers werden op een schip gezet naar Drenthe
om daar een heropvoeding te krijgen. Maar
wat begon als een idealistisch experiment om
de armoede uit te roeien, liep in de praktijk uit
op een drama.
In Het Pauperparadijs volgen we de Amsterdamse weesjongen Teunis, die plotseling met
zijn zusje Aagje gedeporteerd wordt naar de
gestichten van Veenhuizen. Hij zoekt een uitweg terug naar huis, maar raakt verliefd op bewakersdochter Cato. Hun verboden liefde en
de ongelijke strijd tegen het gezag maken hun
het leven onmogelijk. Uiteindelijk proberen ze
te vluchten.

de Pauperparadijsband, en een groot ensemble lokaal talent.
Een voorstelling van Tom de Ket (van o.a. De
Verleiders en Mammoet)

Het Pauperparadijs vertelt deze snerpend actuele historie op de plek waar die zich daadwerkelijk heeft afgespeeld: op de binnenplaats van
het vroegere Tweede Gesticht. Dat maakt deze
voorstelling tot een bijzonder indringende/aangrijpende ervaring/belevenis.

Naar de bestseller van Suzanna Jansen
Het Pauperparadijs, Veenhuizen.
Entreeprijs : 37,00 Rang 2
Wanneer : woensdag 17 juni om 20.00 uur.
Vertrektijd : ca. 17.00 uur.
Ritprijs : 28 euro

Met geweldige acteurs, een spectaculair decor,
indrukwekkende live muziek van LAVALU en

12

OVERZICHT VAN ALLE REISJES IN APRIL
 WOENSDAG 1 APRIL

 DINSDAG 21 APRIL



 WOENSDAG 22 APRIL







Dokkum, Lauwersoog, Zoutkamp
DONDERDAG 2 APRIL
Dwingelerveld Drenthe
DINSDAG 7 APRIL
Warffum, openluchtmuseum
DONDERDAG 9 APRIL
Woudagemaal Lemmer
DINSDAG 14 APRIL
Dagtocht De Veluwe, Garderen
DONDERDAG 16 APRIL
De Noordfriese winkeltjesroute
VRIJDAG 17 APRIL
Leer en Olle Rheen

Anna Paulowna Bloemendagen
Anna Paulowna Bloemendagen

 DONDERDAG 23 APRIL

Bingo bij De Koppenjan Jubbega

 ZONDAG 26 APRIL

Zondagavondzang Kollum

 DINSDAG 28 APRIL

Flevopolder tulpenroute

 DONDERDAG 30 APRIL

Surhuisterveen, Ot en Sien
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K. Sikkemaweg 9

Textielhuis

Andries Korporaal

ZWAAGWESTEINDE
Tel. 0511-441663
Dinsdagsmiddags gesloten

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

Lakens en dekbedovertrekken in katoen en flanel

Spelregels van de PlusBus
Telefoon: 0511 – 700207

Y Prijzen zijn onder voorbehoud.
Y Als u onverwacht verhinderd bent, verzoeken wij u ons dit zo snel mogelijk door te
geven, zodat wij iemand anders blij kunnen
maken met uw plaats.
Y Soms bieden wij reisjes aan waarbij de entreekaartjes van te voren, bijvoorbeeld boottochten, besteld en betaald moeten worden
door de PlusBus. Heeft u zich aangemeld
voor een dergelijk reisje en u annuleert vervolgens, dan brengen wij voortaan wel de
gemaakte kosten bij u in rekening.
Y Wilt u extra geholpen worden met ondersteuning 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.

Y Aanmelden: maandag t/m donderdag
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 exclusief alle andere uitgaven die u doet op
deze dag. Entree, consumpties en dergelijke zijn voor eigen rekening, tenzij anders is
aangegeven.
Y De rit dient contant en liefst gepast, bij aanvang van de rit, aan de chauffeur of begeleider te worden betaald.
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Officiële ingebruikneming nieuwe bus

van

kammen
schilderwerken

Robin van Kammen
06 1138 0431
info@schildervankammen.nl

www.schildervankammen.nl
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Kabelnoord zorgt
voor verbinding
Kabelnoord is al 40 jaar dé regionale

leverancier van internet, televisie en telefonie.
Tegen een eerlijk tarief biedt Kabelnoord u
een uitstekende digitale bereikbaarheid met
familie, vrienden en de rest van de wereld.
Wilt u meer weten over onze diensten en
abonnementen kijk dan op www.kabelnoord.nl.
Ook staat ons (fries sprekende) klantencentrum
u graag te woord.

www.kabelnoord.nl
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