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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

NOVEMBER/DECEMBER 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 NOVEMBER 2017
Winkelen in Dokkum

Reinhard orchideeën Haren

Dokkum wie kent het niet, vandaag willen we
lekker winkelen in Dokkum. De wekelijkse
markt is er vandaag ook. Daarna willen we een
visje eten bij onze sponsor op Lauwerssoog.
Wanneer: woensdag 1 november
Vertrek: 13.00 uur
Ritprijs: 11 euro

Vandaag brengen we een bezoek aan Reinhard orchideeën in Haren, deze kweker laat
u in allerlei kleuren de hele mooie orchideeën
zien. Ook vele andere kunstwerken van bloemen zijn hier te bewonderen. Na dit gaan we
nog naar Aduard, waar onze sponser weer iets
lekkers op tafel zet.
Wanneer: donderdag 9 november
Vertrek: 13.00 uur
Ritprijs: incl. diner 30 euro

Elburg
We willen vandaag een bezoek brengen aan
de gezellige plaats Elburg. Hier kunt u lekker
winkelen, en heerlijk rond lopen.
Na afloop willen we met elkaar gaan eten bij
partycentrum de Haas, graag vroegtijdig opgeven want we moeten het restaurant ook even
bespreken.
Wanneer: vrijdag 3 november
Vertrek: rond 10.30 uur
Ritprijs: 36 euro excl. eten

Ganzenmarkt Coevorden
Ganzenmarkt Coevorden is een jaarlijks hoogtepunt in de stad met een historische, folkloristische achtergrond.
In Coevorden is de geschiedenis op straat te
beleven. Dat is de gedachte in Coevorden achter het project De Stad als Museum. Stichting
Ganzenmarkt vult die gedachte jaarlijks in op
de tweede maandag in november.
Sinds het einde van de 18e eeuw werden door
de boeren ganzen vetgemest die op een vast
tijdstip naar Coevorden werden gedreven:
er was dan Ganzenmarkt. Het drijven van de
ganzen gebeurde door ganzenhoedsters. Op
de markt in Coevorden werden de ganzen verhandeld en de kooplieden die ganzen gekocht
hadden verscheepten deze via Rotterdam naar
Engeland, waar zij op de kerstdis terecht kwamen. Zo in de loop der jaren kwam hierin wat
verandering, de kooplieden gingen zelf naar de
boeren en kochten daar de ganzen op.
Wanneer: maandag 13 november
Vertrek: 9.30 uur
Ritprijs: 34 euro

Paddepoel Groningen
Winkelen in Paddepoel te Groningen, dit winkelcentum ligt vooraan in de stad, en is overdekt, een groot genot om hiet eens te winkelen, ook met regenachtig weer. Hier kunnen we
tussen de middag ook even lekker een hapje
eten, maar u bent ook vrij om zelf een broodje
mee te nemen.
Wanneer: dinsdag 7 november
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 17 euro

Hasselt en Kampen
Dagje naar de Hanzesteden Hasselt en
Kampen. Hasselt kent veel verborgen plekken, een historische binnenstad met een
grachtengordel en meer dan 70 Rijksmonumenten. Kampen een gezellige stad met veel
historische gebouwen die meer vertellen over
de waterrijke geschiedenis van deze Hanzestad
Wanneer: woensdag 8 november
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 32 euro
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been zijn. Na afloop gaan we naar de Intratuin
in Leeuwarden om alvast maar in de kerstsferen te komen.
Wanneer: vrijdag 24 november
Vertrek: 11.30 uur
Ritprijs: 17 euro, excl. eten

Winkelen in Burgum
Burgum, wie kent het mooie friese dorpje niet,
hier willen we lekker winkelen en ergens even
aan gaan voor een lekker bakje koffie met wat
lekkers.
Wanneer: woensdag 15 november
Vertrek: 13.00 uur
Ritprijs: 12 euro

Zondagavondzang Oosterkerk
Deze zondag treed het Cristelijk Mannenkoor
Het Hogeland voor u op in de Oosterkerk in
Kollum.
Wanneer: zondag 26 november
Vertrek: 18.00 uur
Ritprijs 8 euro

Ikea in Groningen
Ikea. Dit grote warenhuis heeft voor ieder wat
wils, hier kun je alles kopen voor in en om uw
woning.
Ook is er een restaurant waar u lekker even bij
kunt komen onder het genot van een bakje koffie met wat lekkers.
Wanneer: vrijdag 17 november
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 17 euro

Abraham’s Mosterdfabriek
Heeft u altijd al willen weten waar Abraham de
mosterd haalt? Vanmiddag gaan we een visje
eten bij onze sponsor op Lauwersoog. Om
14.00 uur krijgen we een rondleiding van ca. 40
minuten. Eventueel kunt u de mosterd, oudhollands snoepgoed en streekproducten kopen in
hun nostalgische kruidenierswinkel.
Wanneer: dinsdag 28 november
Vertrek: rond 11.30 uur
Ritprijs: 15 euro

Beleef het verhaal van Jopie
Het Jopie Huisman Museum is gewijd aan het
werk en het leven van de Friese Jopie Huisman.
Liefde voor de natuur, mededogen, maar ook
het onaanzienlijke waarde geven; het is de
menselijke maat die de rode draad vormt in zijn
veelzijdige oeuvre. Jopie voert u mee in zijn wereld en maakt u deelgenoot van zijn passies.
Entree: 8,50 euro
Wanneer: dinsdag 21 november
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 25 euro

Rondrit Salland
Rondrit door het Salland. Salland vertoont
zowel overeenkomsten met het wat gesloten
parklandschap van Twente (de golvende Sallandse Heuvelrug) als met het weidse landschap van het westelijke Overijsselse Waterland (de rivieren Overijsselse Vecht, Regge en
IJssel). Aan veel kerken, kastelen, molens en
boerenhoeven is te zien dat Salland een rijke
geschiedenis kent.
Wanneer: woensdag 29 november
Vertrek: 09.00 uur
Ritprijs: 40 euro

Kerstsprokkelfair Ryptsjerk
De Kerstsprokkelfair trekt al ruim 20 jaar duizenden bezoekers per jaar. Bij de Vertakking in
het landelijke Ryptsjerk vind je demonstraties,
modeshows, gezellige muziek en een groot
aanbod van brocante en leuke (kerst)cadeaus.
Allemaal in nostalgische kerstsfeer! Zo zijn alle
medewerkers en standhouders gekleed in kledij uit de tijd van Anton Pieck. Laat u verrassen
door de nostalgische sfeer. Geen rolstoelen.
Entree: 7,50 euro
Wanneer: donderdag 23 november
Vertrek: 13.00 uur
Ritprijs: 15 euro

Dineren in De Piramide
Vandaag willen wij gaan eten bij de piramide
in Opende Hier gaan we uitsluitend van Nederlandse producten smullen. Ook is het mogelijk
om hier met eigen vervoer heen te gaan, maar
dan moet de opgave via het telefoonnummer
van de PlusBus verlopen, de prijs is dan 17,50
euro, na afloop willen we nog even winkelen in
de winkelstraat van Surhuisterveen.
Wanneer: donderdag 30 november
Vertrek: rond 10.30 uur
Ritprijs: incl. diner 25 euro

Pannenkoekschip en Intratuin
Vandaag willen we een bezoek brengen aan
het Pannenkoekschip in Leeuwarden. Dit uitje
is alleen geschikt voor mensen die goed ter
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OVERZICHT VAN ALLE REISJES IN NOVEMBER
= VRIJDAG 17 NOVEMBER
Ikea in Groningen
= DINSDAG 21 NOVEMBER
Beleef het verhaal van Jopie
= DONDERDAG 23 NOVEMBER
Kerstsprokkelfair Ryptsjerk
= VRIJDAG 24 NOVEMBER
Pannenkoekschip en Intratuin
= ZONDAG 26 NOVEMBER
Mannenkoor Het Hogeland
= DINSDAG 28 NOVEMBER
Abraham’s Mosterfabriek
= WOENSDAG 29 NOVEMBER
Rondrit Salland
= DONDERDAG 30 NOVEMBER
Dineren in De Piramide

= WOENSDAG 1 NOVEMBER
Winkelen in Dokkum
= VRIJDAG 3 NOVEMBER
Elburg
= DINSDAG 7 NOVEMBER
Paddepoel Groningen
= WOENSDAG 8 NOVEMBER
Hasselt en Kampen
= DONDERDAG 9 NOVEMBER
Reinhard orchideeën Haren
= MAANDAG 13 NOVEMBER
Ganzenmarkt Coevorden
= WOENSDAG 15 NOVEMBER
Winkelen in Burgum
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0511-700207
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PROGRAMMA DECEMBER 2017
Winkelen in Leeuwarden

Kerstfair Dokkum

Wilt u nog snel even de laatste Sinterklaascadeaus shoppen voor uw kinderen of kleinkinderen dat kan, we gaan vandaag een bezoek
brengen aan de Centrale in Leeuwarden. Hier
kunt u terecht bij de Action, Big Bazaar, Blokker, Xenos etc.
Als jullie behoefte hebben om wat te eten tussen de middag kan dit bij de gezonde apotheker in Leeuwarden, of op eigen gelegenheid bij
de Centrale.
Wanneer: vrijdag 1 december
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 17 euro

Kerstfair Dokkum in Dickenstijl. Met recht een
van de mooiste kerstfairs van Nederland. Voor
de echte kerstbeleving is deze 9e kerstfair van
Dokkum een aanrader. Naast de 80 kramen met
kerst en winter-wonen gerelateerde koopwaar
is de oude binnenstad van Dokkum gevuld met
de juiste sfeermakers zoals kerstengelen, een
levende kerststal, meer dan 100 figuranten in
Dickenskledij, koperblazen en koren.
Helaas is deze rit niet rolstoelvriendelijk
Wanneer: vrijdag 15 december
Vertrek: 13.30 uur
Ritprijs: 11 euro

Kerstmarkt Valkenburg

Kerstdiner Drachten
Bij Van der Valk in Drachten wordt dit jaar een
Kerstdiner georganiseerd. Bij het maken van
dit boekje zijn de tijden nog niet bekend, maar
dit hoort u uiteraard z.s.m. van ons.
Kosten diner: plm. 25 euro
Wanneer: maandag 18 december
Vertrek: hoort u van ons.
Ritprijs: 17 euro

Valkenburg kerstmarkt. Verblijf 6 t/m 8 december. Zie pagina hiernaast.

Adventsconcert

Kerstconcert Amsterdam
Vandaag gaan we een bezoek brengen aan het
Concertgebouw in Amsterdam, waar we kunnen luisteren naar een prachtig Kerstconcert.
We moeten kaarten bestellen dus opgave
graag voor 8 december
Wanneer: dinsdag 19 december
Vertrek: dit hoort u nog van ons, is nog
niet bekend hoe laat het vandaag
begint.
Ritprijs: 45 euro

Vandaag staat er een adventsconcert op het
programma in Surhuisterveen, met medewerking van het Wester Lauwers mannenkoor.
Wanneer: zondag 10 december
Vertrek: 13.00 uur
Ritprijs: 12 euro

Winkelen in Drachten
Winkelen bij Tuindorado in Drachten en ook
gaan we een bezoek brengen aan het centrum
van Drachten.
Wanneer: dinsdag 12 december
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 16 euro

Kaarsjesavond Orchideeenhoeve
Kaarsjesavond bij de Orchideeën Hoeve. Heeft
u de pracht van de natuur al eens bewonderd in het licht van ontelbare kaarsen? De
magische kaarsjesavonden in de Orchideeën
Hoeve vormen het hoogtepunt van een warme
kerstbeleving. Op deze avond worden alle
tuinen verlicht met duizenden echte kaarsjes,
lampjes en verlichte fonteinen.
Door licht en natuur te verbinden ontstaat een
wonderlijke sfeer die u en uw geliefden tijdens
de aanloop naar kerst niet willen missen. De
warm verlichte routes door de tuinen worden

Multi Sud Leer
Vandaag gaan we een bezoek brengen aan het
Duitse plaatsje Leer. Hier gaan we lekker even
winkelen in het overdekte winkelcentrum van
Multi Sud.
Wanneer: donderdag 14 december
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 35 euro
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Programma:
15.00 uur Ontvangst met 2x koffie/thee en
decemberlekkernij
15.30 uur Entree tuinen en bezoek kerstmarkt
17.00 uur Stamppot en kerstdessert
18.30 uur Bezoek kaarsjesavond (incl. optreden kerstkoor)
20.00 uur Bij vertrek een orchidee in cadeauverpakking
Opgave voor 11 december i.v.m. het reserveren van de kaarten.
Wanneer: woens. 20 en dond. 21 december
Vertrek: 13.00 uur
Ritprijs: incl. programma 30 euro

extra bijzonder gemaakt door het leven in de
tuinen. Bewonder hoe de nachtvlinders rustig
rondfladderen, hoor de fluitachtige lokroep
van de Antilliaanse fluitkikker, geniet van de
sprookjesachtige bloemensfeer in de ‘zwevende’ bloementuin en ervaar dat de papegaaitjes
zelfs in het schemer een cupje nectar kunnen
vinden.

Dineren in De Piramide
Vandaag gaan we eten bij de Piramide in Surhuisterveen.
Wanneer: donderdag 28 december
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: incl. diner 25 euro
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OVERZICHT VAN ALLE REISJES IN DECEMBER
= VRIJDAG 15 DECEMBER
Kerstfair Dokkum
= MAANDAG 18 DECEMBER
Kerstdiner Drachten
= DINSDAG 19 DECEMBER
Kerstconcert Amsterdam
= WOENSDAG 20 DECEMBER
Kaarsjesavond Orchideeënhoeve
= DONDERDAG 21 DECEMBER
Kaarsjesavond Orchideeënhoeve
= DONDERDAG 28 DECEMBER
Dineren in de Piramide

= VRIJDAG 1 DECEMBER
Winkelen in Leeuwarden
= 6 t/m 8 DECEMBER
Kerstmarkten Valkenburg
= ZONDAG 10 DECEMBER
Adventsconcert Surhuisterveen
= DINSDAG 10 DECEMBER
Knol’s koek Groningen
= WOENSDAG 12 DECEMBER
Winkelen in Drachten
= DONDERDAG 14 DECEMBER
Multi Sud Leer
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Het bestuur en alle vrijwilligers van
Stichting PlusBus Op stap wensen U

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.

�����������������������

Een gezellig dagje uit
Actief speelplezier
voor kinderen

Voor 55-plussers

Ophaal-en thuisbrengservice

Altijd begeleiding

Kleinschaligheid

Gevarieerd programma

0511-700207
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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
11

Groenten
Wortelen
Bewaaruien
Diverse koolsoorten

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