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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

SEPTEMBER/OKTOBER 2017

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

Telefoon:
0511 – 700207

Moniek Bremer
MAKELAARDIJ
Tel. 06 13 06 36 05
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PROGRAMMA SEPTEMBER 2017
Bloemencorso Eelde

De Sûkerei, Damwoude
We willen vandaag een bezoekje brengen
aan Cultuurhistorisch centrum De Sûkerei in
Damwoude. Hoe was het wonen en leven rond
1900 in de Noordelijke Friese Wouden? Ook
mooie oude “Waldhûskes” en nog veel meer.
Entree: 5,00 euro
Wanneer: vrijdag 8 september
Vertrek: 13.00 uur
Ritprijs: 13 euro

Dekema State, Jelsum
Dekema State willen we eens bekijken.Een
heel bekende State in Friesland.
Daarna gaan we langs het Pannekoekschip in
Leeuwarden.
Wanneer: dinsdag 12 september
Vertrek: 13.00 uur
Ritprijs: 17 euro

Rondgang Corsowagens. Het hoogtepunt van
het jaar! Na maanden van noeste arbeid komen
de rijdende kunstwerken de opbouwplaatsen
uit en worden getoond aan het publiek. Samen
met marchingbands en de reclamekaravaan
vormen ze een bonte stoet.
Corso-parkoers 14.30 uur. Parkeren op het
parkeerterrein achter de Jumbo.
Wanneer: zaterdag 2 september
Vertrek: 10.30 uur
Ritprijs: 22 euro

Harkema kerk, Den Ham
Wat is hier nu te zien? Boer Harkema heeft een
echte kerk in zijn tuin gebouwd, en hoe?? Dit
moet u eens met eigen ogen gezien hebben.
Natuurlijk is er nog veel meer te zien, mensen
vanuit de hele wereld komen hier kijken. Na
afloop gaan we eten in Aduard.
Entree: 2,00 euro
Wanneer: woensdag 13 september
Vertrek: 12.00 uur
Ritprijs: 15 euro

Stavoren-Enkhuizen
Met de boot van Stavoren naar Enkhuizen.
Vertrektijd is 10.10 uur. Overtocht ca. 80 min.
U kunt dan eventueel het Zuiderzee museum
bezoeken of doorvaren naar Enkhuizen. Een
gezellig stadje om rond te kijken.
Een retourkaart Stavoren Enkhuizen kost 15,00
euro. Eventueel in combinatie met een museum bezoek kost een retourkaartje 29,60 euro.
Boot gaat terug om 16.30 uur.
Wanneer: dinsdag 5 september
Vertrek: 7.00 uur
Ritprijs: 38 euro

Ede, Ginkelse hei, parachutisten
Het Airborne programma begint om 09.30 uur en
duurt tot circa 16.30 uur. Op de Ginkelse Hei landen vanaf 10.00 uur meer dan 1000 parachutisten. Na de eerste Mass Drop begint de Airborne
Herdenking bij het Airborne monument aan de
N224. Na de officiële herdenking worden de
luchtlandingen vanaf 14.00 uur vervolgd. Engelse
parachutisten van het 2nd Battalion The Parachute Regiment, militairen van de 11de Luchtmobiele
Brigade uit Nederland, para’s uit onder andere
Amerika en andere NATO landen en tientallen
Pathfinders zullen springen uit verschillende
vliegtuigen. Een heel speciale dag vooral voor de
mensen die de oorlog hebben meegemaakt.
Wanneer: zaterdag 16 september
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 48 euro

Blokzijl, De Weerribben
Een verrassingstocht door de Weerribben. Een
prachtig natuurgebied met veel leuke dorpen.
Maar afwachten wat we tegenkomen.
Wanneer: woensdag 6 september
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 34 euro
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Havelte, Meppel

Oldebroek en Hasselt

Een overdekt vlinderparadijs waar honderden
vlinders vrij rondvliegen, ca. 900 m2.
Vlakbij het vlinderparadijs natuurgebied De
Havelterberg en hunebedden. We kunnen ook
nog even winkelen in Meppel.
Entree: 7,00 euro
Wanneer: maandag 18 september
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 26 euro

Welkom in De Fantasietuin Oldebroek. Al meer
dan 25 jaar is de Fam. Van de Put bezig om van
een vlak stuk grond (+/- 4000m2) een verrassende, inspirerende tuin te maken. Echt uniek
wat deze man gemaakt heeft van zijn tuin.
Naar Engelse voorbeelden zijn verschillende
follies gebouwd en geeft het geheel een Aziatische uitstraling. Fantastisch om eens te zien.
Wanneer we nog tijd hebben gaan we nog
even langs Hasselt.
Wanneer: dinsdag 26 september
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 30 euro

Wildlands Emmen

Appelscha, Diever e.o.
Een verrassingstocht door deze mooie omgeving. Gezellig ergens koffie drinken en
verder zien we wel.
Wanneer: woensdag 27 september
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 30 euro

Texel
Stranduitje Texel, aangeboden door het Ouderenfonds. 11.15 uur welkom met koffie of
thee. Om 12.30 uur een lunch (met muziek).
Verder de dag vrij in te vullen.
Wanneer: donderdag 28 september.
Reserveren voor 12 sept.!!
Vertrek: De boot vertrekt om 10.30 uur vanaf
Den Helder. Dus vroeg op.
Ritprijs: incl. dagprogramma 50 euro

Dit bekende dierenpark moet je eigenlijk een
keer bezoeken. Een wereldexpeditie in één
dag. Een Jungle, Savanne en het Poolgebied.
(Voor Poeisz klanten: eventueel tot 10 sept.
voor 6 spaarkaarten 1 toegangsbewijs te
krijgen). Alleen geschikt als u goed ter been
bent.
Entree: 65+ 27,00 euro
Wanneer: woensdag 20 september
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 38 euro

Gondelvaart Drogeham
Gondelvaart op wielen. Prachtige praalwagens
trekken door Drogeham, ‘s avonds van 20.30
– 21.30 uur.
Wanneer: vrijdag 22 september, avondtocht.
Vertrek: ca. 18.00 uur.
Ritprijs: incl. entreeprijs 11 euro

Rodermarkt
Een bezoek aan de Rodermarkt met vanaf
13.30 uur de Rodermarktparade. Van alles te
zien en te beleven.
Wanneer: zaterdag 23 september
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 18 euro
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OVERZICHT VAN ALLE REISJES IN SEPTEMBER
= MAANDAG 18 SEPTEMBER
Havelte, Meppel
= WOENSDAG 20 SEPTEMBER
Wildlands, Emmen
= VRIJDAG 22 SEPTEMBER
Gondelvaart Drogeham
= ZATERDAG 23 SEPTEMBER
Rodermarkt
= DINSDAG 26 SEPTEMBER
Oldebroek en Hasselt
= WOENSDAG 27 SEPTEMBER
Appelscha, Diever e.o.
= DONDERDAG 28 SEPTEMBER
Texel

= ZADERDAG 2 SEPTEMBER
Bloemencorso Eelde
= DINSDAG 5 SEPTEMBER
Stavoren-Enkhuizen
= WOENSDAG 6 SEPTEMBER
Blokzijl, De Weerribben
= VRIJDAG 8 SEPTEMBER
De Sûkerei, Damwoude
= DINSDAG 12 SEPTEMBER
Dekema State, Jelsum
= WOENSDAG 13 SEPTEMBER
Harkema kerk, Den Ham
= ZATERDAG 16 SEPTEMBER
Ede, Ginkelse hei

DE BOERENWINKEL

In de streekwinkel Broersmastate verkopen wij de volgende produkten:
Aardappelen
Wâldgieltsjes
Blauwe Borgers
Dore’s
Borgers
Irenes
Bildtstar
Rode Star

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

J.G. Wilman
Dodingaweg 40, Engwierum
Tel. 0519-518232
E-mail: jgwilman@hetnet.nl

0511-700207
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PROGRAMMA OKTOBER 2017
Ameland

Knol’s koek Groningen
We willen eens een bezoek brengen aan Knol’s
koek, Hoendiep 93 in de stad Groningen. Dit
is een welbekend familiebedrijf waar sinds
1923 al koeken worden gebakken. Ze hebben
een groot assortiment koeken, eventueel als
geschenk te verpakken. Op de terugreis van
Groningen gaan we nog even langs bij Fruitteeltbedrijf Oudebosch in Niehove.
Wanneer: Dinsdag 10 oktober
Tijdig Reserveren.
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 14 euro

Landgoed Zwaluwenburg
Landgoed Zwaluwenburg ‘t-Harde. Een mooi
bosrijk landgoed op de overgang tussen het
hoge land van de Veluwe en de lage vruchtbare gronden langs het IJsselmeer. Het huis is
in particulier bezit, maar het landgoed is mooi
wandelgebied.
Verder brengen we nog een bezoek aan de
kruidentuinen van Dr. A. Vogel, wel bekend.
Wanneer: woensdag 11 oktober
Vertrek: 9.00 uur.
Ritprijs: 38 euro

Een dag naar Ameland, aangeboden door het
Ouderenfonds. 10.50 uur moeten we bij de
boot zijn (Holwerd). 11.20 uur aan boord, hier
krijgen we koffie aangeboden. Dan rijden we
naar het Strandhuys in Buren waar een heerlijke lunch klaarstaat en live muziek! Daarna
de dag vrij in te vullen. Vertrek 16.30 uur weer
terug naar Holwerd.
Wanneer: woensdag 4 oktober
Voor 7 september reserveren!!
Vertrek: ca. 9.00 uur
Ritprijs: incl. dagprogramma 43 euro

Bingo in Jubbega
Vandaag kunnen de bingo liefhebbers aan hun
trekken komen voor een gezellige senioren
bingo middag in de pannenkoekboerderij De
Koppenjan te Jubbega.
Vanaf 15.30 uur aanwezig, eerst koffie of thee.
Verder hapjes met 1 consumptie en een pannenkoek met consumptie.
De Bingo kost totaal 15,00 euro p.p.
Wanneer: donderdag 12 oktober
Tijdig reserveren
Vertrek: 13.00 uur
Ritprijs: 19 euro

Ameland
Nog een dag als 4 oktober.
Wanneer: donderdag 5 oktober.
Voor 7 september reserveren!!
Vertrek: ca. 9.00 uur.
Ritprijs: incl. dagprogramma 43 euro

Rhede Duitsland
.
Een gezellige avond in restaurant Olle Rheen
met een heerlijk schnitzelbuffet en muziek van
het Abel Tasman Shantykoor. Vanaf 18.00 uur.
We gaan eerst nog even rondkijken, winkelen,
in de oude binnenstad van Leer.
Kosten schnitzelbuffet 9,90 euro, exclusief
drankjes
Wanneer: vrijdag 6 oktober
Is gereserveerd!! Anders afbellen
Vertrek: 13.00 uur
Ritprijs: 30 euro

Lelystad
Ontdek Batavia Stad Fashion Outlet, een
unieke beleving met meer dan 150 prachtige
winkels, relaxte cafés en heerlijke restaurants.
Wanneer: vrijdag 13 oktober
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 35 euro
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Groningen

Amsterdam

We willen vandaag eens naar de stad Groningen en daar een rondvaart maken.
Daarna een bezoek aan het speciale Groninger
museum. Heel apart. Boot vertrekt om 12.45
uur. Tocht duurt een uur. Na afloop eten in Aduard. Geen rolstoelen.
Entreeprijs rondvaart is 12,50 p.p.
Museum 13,00 euro p.p.
Wanneer: donderdag 19 oktober
Vertrek: 10.30 uur
Ritprijs: 28 euro incl. eten in Aduard

Een dagje Amsterdam. Wat is daar veel te
doen. Misschien een bezoek aan Madam
Tussaud, een rondvaart en nog veel meer. In
overleg met de chauffeur.
Geen rolstoelen.
Wanneer: dinsdag 17 oktober
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 48 euro excl. eventuele entreeprijzen.

Warfstermolen en Zoutkamp
We gaan een kijkje nemen bij akkerbouwer
Simon Feitsma (en Tiny, onze vrijwilliger) bij het
sorteren van de aardappels. Dan een bezoek
aan het visrestaurant van Geale Postma. Hier
gaan we ook de palingrokerij bekijken.
Excursie palingrokerij tijdig reserveren.
Prijs 3,00 euro.
Wanneer: woensdag 18 oktober
Vertrek: 12.00 uur
Ritprijs: 16 euro

8

Elburg

Opende

Elburg vierkant het mooist. Prachtig gelegen
aan de randmeren ligt één van Nederlands
meest bezienswaardige oude stadjes: ELBURG;
een stad met een grote monumentendichtheid,
sfeervolle horecagelegenheden en diverse
toeristische ondernemers. Vroeger was het
zelfs een welvarende Hanzestad. Elburg is dè
perfecte plek voor een bezoekje aan bijv. een
museum o.i.d.
Museum bezoek oid, rekening houden met
entreeprijzen ca. 6,00 euro
Wanneer: vrijdag 20 oktober
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 36 euro

Dineren in de Piramide. Na afloop gaan we nog
langs het wasmachine museum in Opende.
(Wel afspraak maken)
Entree: 5,00 euro incl. koffie/thee.
Wanneer: donderdag 26 oktober
Vertrek: 10.00 uur, tijdstip eten 11.30 uur.
Ritprijs: incl. diner 25,00 euro

Kornwerderzand

Wolvega
Beleef eens een dag Home Center Wolvega.
De grootse woonboulevard van Nederland.
200 merken op gebied van wonen, gevestigd
in 75.000 m2. overdekt winkelgebied. Hier kunnen we ook een hapje en drankje gebruiken.
Wanneer: dinsdag 24 oktober.
Vertrek: 10.00 uur.
Ritprijs: 22 euro

Stadskanaal, stoomtrein
Stadskanaal. Star-museum en spoorlijn.
Geen heden zonder verleden. Een uitstapje
met de stoomtrein van Stadskanaal naar Wildervank. Lengte 26 km. Vertrektijd 13.30 uur.
Bezoek aan het Veenkoloniaal museum. Terug
om 16.55 uur. Dan kunnen we om 17.33 uur
weer terug zijn inStadskanaal. Dan terug over
Aduard voor een warme hap.
Geen rolstoelen.
Entree: Combiticket stoomtrein en bezoek
museum is 14,00 euro
Wanneer: woensdag 25 oktober
Vertrektijd: ca. 10.30 uur
Ritprijs: 30 euro incl. eten in Aduard

Een interessant bezoek aan het kazematten
museum op de Afsluitdijk.
Het museum bestaat uit een Duits wachtlokaal,
een Duitse bunker, een agregaatkazemat en
vijf grote kazematten: de kommandokazemat,
de keuken/luchtdoelremisekazemat, een mitrailleurkkazemat, de kanonnenkazemat en het
zoeklichtkazemat. Ook staat er een replicat van
een kazemat zoals die in de Wonsstelling was
gebouwd.
We gaan onder leiding van een gids. Daarna
gaan we via de Bildthoek terug en halen
iets lekkers bij het Pannenkoekenschip in
Leeuwarden.
Entree: 6,00 euro
Wanneer: zaterdag 28 oktober.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Ritprijs: 30 euro incl. gids

Zangkoor in Kollum
Zangavond in de Oosterkerk, Kollum.
Wanneer: zondagavond 29 oktober.
Vertrektijd: 17.30 uur. Aanvang is 19.45 uur.
Ritprijs: 8 euro
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OVERZICHT VAN ALLE REISJES IN OKTOBER
= WOENSDAG 18 OKTOBER
Warfstermolen en Zoutkamp
= DONDERDAG 19 OKTOBER
Groningen
= VRIJDAG 20 OKTOBER
Elburg
= DINSDAG 24 OKTOBER
Wolvega
= WOENSDAG 25 OKTOBER
Stadskanaal, stoomtrein
= DONDERDAG 26 OKTOBER
Dineren in de Piramide
= ZATERDAG 28 OKTOBER
Kornwerderzand
= ZONDAG 29 OKTOBER
Zangkoor in Kollum

= WOENGDAG 4 OKTOBER
Ameland
= DONDERDAG 5 OKTOBER
Ameland
= VRIJDAG 6 OKTOBER
Rhede Duitsland
= DINSDAG 10 OKTOBER
Knol’s koek Groningen
= WOENSDAG 11 OKTOBER
Landgoed Zwaluwenburg
= DONDERDAG 12 OKTOBER
Bingo in Jubbega
= VRIJDAG 13 OKTOBER
Lelystad
= DINSDAG 17 OKTOBER
Amsterdam

Spelregels van de PlusBus
Aanmelden: maandag t/m vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Telefoon: 0511 – 700207
Y Als in het programma bijvoorbeeld 9.00 uur
als vertrektijd staat vermeld, betekent dit dat
dan begonnen wordt met ophalen. Dit kan
betekenen dat de chauffeur later bij u thuis
aanwezig is. Houd er dus rekening mee, dat
onze vrijwilligers meer mensen op moeten
halen.
Y Wij bellen even met u of de reis doorgaat, en
hoe laat we ongeveer bij u zijn.
Y Wij werken met een pasjessysteem,
kosten 15,00 euro per jaar, deze kunt u
aanschaffen op uw eerste reisje in 2017 en
kunt u betalen of aan de chauffeur of aan de
begeleider(ster). De bedoeling is dat er elk
jaar een nieuw pasje wordt uitgegeven.
Y De prijzen in het overzicht zijn ritprijzen 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 aan-

Y
Y

Y

Y

Y
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vang van de rit, aan de chauffeur of begeleider te worden betaald.
Prijzen zijn onder voorbehoud.
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.
Soms bieden wij reisjes aan waarbij de entreekaartjes in het 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.
Wilt u extra geholpen worden met ondersteuning of het duwen van een rolstoel, dit
dan graag doorgeven bij aanmelding.
Iedereen moet een id-kaart bij zich hebben
voor het geval we worden aangehouden en
we ons moeten legitimeren.

Vers fruit uit eigen boomgaard, gerijpt aan
de boom en vol van smaak!!
Appels-Kersen-Pruimen
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Peren- Aardappels van de Groninger klei - Eigen geperste pure fruitsappen
Peulvruchten - Citrusfruit - Aardbeien - Asperges rechtstreeks van de kweker
Streekproducten en pakketten, enzovoorts

Ook bedrukken
is mogelijk!

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
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Marconistraat 3 - Buitenpost - www.hominco.nl
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