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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 2019

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

Telefoon:
0511 – 700207
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Voorwoord

Beste mensen,
Na een toch wel warme zomer, waarbij u gretig gebruik heeft gemaakt van de
vele leuke uitstapjes gaan we langzaam richting herfst. De R komt weer in de
maand, maar ook deze tijd heeft zijn bekoring met z’n prachtige herfstkleuren.
We gaan dan ook iets meer binnenactiviteiten aan u presenteren en hopen
dat u daar ook massaal gebruik van gaat maken. Ook staan er enkele nieuwe
uitstapjes in die nog niet eerder in ons programma stonden, zoals De
Biesbosch, Gallimarkt in Leer en het Dolfinarium in Harderwijk.
Toch staan er ook nog verschillende buitenactiviteiten in waarbij vooral de
uitstapjes van het Ouderenfonds naar verschillende stranden of rondvaarten
opvallen.
De grote deelname aan de uitstapjes is voor ons het bewijs dat de PlusBus
in een behoefte voorziet en dat er volop plezier onderweg is om samen deze
dagen te beleven.
De vrijwilligers blijven hun best doen om ook de komende maanden het u zo
aangenaam mogelijk te maken tijdens de reisjes, waarbij ideeen van uw zijde
natuurlijk altijd welkom zijn.
Namens het bestuur, Jan Hoving

3 dagen naar Limburg met bezoeken
aan de kerstmarkten in Valkenburg
Zie pagina 13

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 SEPTEMBER 2019
Arrangement Giethoorn

NP De Biesbosch

Goed van start in Giethoorn
Een bezoek aan Giethoorn betekent natuurlijk
varen in Giethoorn. Een dagje Giethoorn is immers niet compleet zonder een schitterende
vaartocht door het dorp en het Nationaal Park
Weerribben Wieden, het schitterende natuurmonument dat deze omgeving rijk.
Arrangement:
10.30 uur: Ontvangst met 1 kop koffie of thee
met appelgebak
11.00 uur: Rondvaart Giethoorn (1 uur). Onder begeleiding van een ervaren
schipper vaart u door het dorp
Giethoorn en over het meer “het
Bovenwijde”.
12.30 uur: Lunch 12-uurtje met soep. Het
twaalf uurtje bestaat uit een broodje ei met ham, broodje kaas, kroket
& een bolletje salade. Hierbij wordt
een kopje (dag)soep geserveerd.
13.30 uur: Dorpbezichtiging met plattegrond.
Na de lunch kunt het dorpje bezichtigen te voet. Met een plattegrond vind u de weg langs de
rietgedekte boerderijtje, grachtjes
en bruggetjes.
Reserveren voor 29 augustus
Wanneer: dinsdag 3 september
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: incl. arrangement 47 euro

Niet naast de deur, de Biesbosch, maar we willen liefhebbers toch de gelegenheid geven om
eens een tochtje door de Biesbosch te maken.
Het wordt wel een lange dag! Vertrek vanuit
Drimmelen.
De Biesbosch is een nat gebied of wetland,
waar grote groepen vogels dekking, voedsel
en nestgelegenheid vinden. Hiervan vormt de
Brabantse Biesbosch het grootste gedeelte
van de Biesbosch. Het ligt tussen de Nieuwe
Merwede, de Amer en het Land van Heusden
en Altena. Dit bijzondere natuurgebied is één
van de meest ongerepte gebieden van Nederland, waar u nog vele dieren kunt zien. De
schipper zal u tijdens de rondvaart door de
Biesbosch dan ook het een en ander vertellen
over het natuurgebied. Vaartijd is 2 uren.
Entree: 12,50 euro en verder nog de kosten
van koffie en eten onderweg
Wanneer: vrijdag 6 september, tijdig reserveren!! Varen om 12.30 uur
Vertrektijd: ca. 07.00 uur
Ritprijs: 65,00 euro

Drenthe

Rondje N-O Friesland
Voor velen van u een bekend gebied, voor anderen weer niet. Daarom nu eens een rit door
dit mooie gebied voor de liefhebber. In het
mooie stadje Dokkum gaan we koffie drinken.
Daarna rijden we via Burdaard, Genum Hogebeintum enz. door het noorden van Fryslan.
Uiteindelijk gaan we in Schierzicht, Lauwersoog, even aan voor een lekkere (vis)hap.
Wanneer: dinsdag 10 september
Vertrektijd: 09.00 uur
Ritprijs: 20 euro

We gaan weer een rondje Drenthe doen. De
heide staat in bloei en verder blijft het een
mooie provincie om een rondrit te maken.
Wanneer: woensdag 4 september
Vertrektijd: 09.00 uur
Ritprijs: 30 euro
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Kloosterboerderij, Sellingen

Papenburg en Olle Rheen

Boeren op de fundamenten van het verleden.
Dat is in één zin de basis en grondgedachte
van kloosterboerderij Bleyendael.
Gewoon terug naar de basis, met respect voor
natuur milieu en dierenwelzijn. Na generaties
lang geboerd te hebben op de gangbare manier, wilden we niet steeds maar méér. Het zou
toch ook anders moeten kunnen; een mooi gezinsbedrijf met respect voor moeder natuur en
het behouden van de aarde voor de volgende
generatie. Eigenlijk zoals het vroeger was. Met
onze Groninger blaarkoppen weer terug in het
goudgele stro, de kalfjes bij hun moeders en
zoveel mogelijk het natuurlijke kuddegedrag
respecteren.Bij de (her)bouw van deze kloosterboerderij is getracht zoveel mogelijk te
werken met authentieke materialen.Ook alle
onderdelen van zo’n kloosterboerderij hebben we getracht te reconstrueren; de refter (
nu winkel), de kapel en de stal met daarboven
de erkers van de cellen waar ook broeders sliepen! Hierdoor heeft het de sfeer van een kloosterboerderij zoals die er in de middeleeuwen
veel hebben gestaan. Zo zijn bijna alle muren
opgetrokken uit kloostermoppen, welke zo’n
250 jaar geleden door monniken in Hongarije
vervaardigd zijn!
Ook is er een boerderijwinkel met een keur aan
streekprodukten.
Verder gaan we het dorpje Sellingen en omgeving bekijken.
Entree: gratis
Wanneer: donderdag 12 september
Vertrektijd: 09.00 uur
Ritprijs: 35 euro

We gaan vandaag eens rondkijken in de stad
Papenburg. Hier is ook een winkelcentrum
maar ook de binnenstad is mooi. Daarna gaan
we naar het welbekende restaurant Olle Rheen
voor een schnitzel-buffet. Muziek met het duo
Jan & Marga.
Buffet: 9,95 euro, excl. consumpties
Wanneer: vrijdag 13 september
Vertrektijd: ca. 11.00 uur
Ritprijs: 30,00 euro

Petten, stranduitje

Aangeboden door het Ouderenfonds.
Programma:
11.00 uur Ontvangst in het strandpaviljoen
Zee en Zo.
11.15 uur Koffie of thee met gebak.
11.30 uur Lekker uitwaaien op het strand, met
een strandrolstoel naar de zee of
genieten van het uitzicht.
12.30 uur Gezamenlijke lunch met muziek van
accordeonist Cees Oud.
13.15 uur Het strand op.
14.30 uur Vertrek.
Wanneer: dinsdag 17 september.
Vertrektijd: ca. 07.30 uur
Ritprijs: incl. programma 48 euro

De Vijversburg, Tietjerk
Natuur en cultuur gaan samen in park Vijversburg. Het historische deel van het park, in de
volksmond ‘Bos van Ypey’ genoemd, is voor
het grootste deel aangelegd in de 19e eeuw.
De bezoeker kan wandelen over de vele
slingerpaadjes en genieten van Villa Vijversburg, de grot, blauwe koepel, kluizenaarshut, oranjerie, volière, rotstuin, kruidentuin, het theehuis en de collectie beeldende kunst. Het park biedt rust en ruimte.
Verder is het helemaal vernieuwt met een glazen tunnel en nog veel meer.
Entree: 2,50 euro
Wanneer: woensdag 18 september
Vertrek: 12.00 uur
Ritprijs: 17,00 euro
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In de streekwinkel verkopen
wij de volgende produkten:
Aardappelen
Wâldgieltsjes
Blauwe Borgers
Dore’s
Borgers
Irenes
Bildtstar
Rode Star
Groenten
Wortelen
Bewaaruien
Diverse
koolsoorten

���

Stienfeksterwei 30A
9131 KM Ee
Tel. 06 26272244

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

������
schilderwerken
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Moniek Bremer
MAKELAARDIJ
Tel. 06 13 06 36 05
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Texel

Dolfinarium Harderwijk

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.
Reserveren voor 30 augustus
Wanneer: woensdag 25 september
donderdag 26 september
Vertrek: De boot vertrekt om 10.30 uur vanaf
Den Helder. Dus vroeg op.
Ritprijs: incl. dagprogramma 50 euro

Zeehonden Waddenzee

Vandaag een bezoek aan het welbekende
Dolfinarium in Harderwijk. Onderweg even
koffie drinken. Speciale entreeprijs, incl. een
snacklunch.
Entree: 21,00 euro
Wanneer: donderdag 19 september
Vertrektijd: 08.00 uur
Ritprijs: 40 euro

Boottocht Waddenzee/Zeehondentocht.
Voor een speciale prijs aangeboden door
het Ouderenfonds. Ontvangst in restaurant
het Booze Wijf om 11.00 uur. Vertrek met de
Silverwind en lunch met muziek aan boord op
de Waddenzee.
Reserveren voor 30 augustus
Wanneer: vrijdag 27 september.
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: incl. dagprogramma en lunch
35,00 euro

Gondelvaart op wielen
De 50ste Gondelvaart op wielen in Drogeham.
Een 50ste editie moet je vieren en dat doet
Drogeham, maar liefst 11 gondels zullen zich
op het parcours presenteren.
Met onderwerpen als Pinokkio, Nova Zembla,
Reggae night, Sesamstr. enz. De 50ste Gondelvaart op wielen belooft toch wel een spektakel te worden. Met o.a. Het jong Pasveerkorps
en de Graham Lowlanders.
Entree: 5,00 euro
Wanneer: vrijdagavond 20 september
aanvang 20.30 uur
Vertrektijd: ca. 18.30 uur
Ritprijs: 14 euro

Rondvaart Lauwersmeer
Aangeboden door het Ouderenfonds.
Altijd mooi, het Lauwersmeer. Aankomst om
11.15 bij restaurant het Booze Wijf. 12.00
vertrek met de Silverwind. Aan boord een
lunch met muziek. 14.00 einde vaartocht.
Reserveren voor 30 augustus
Wanneer: maandag 30 september
Vertrektijd: 9.00 uur.
Ritprijs: incl. dagprogramma 35,00 euro

De Rodermarktparade
Het motto van 2019: Mythes en legendes
De Rodermarktparade wordt traditioneel gehouden op de zaterdag voor de Rodermarkt.
Deze parade zal bestaan uit schitterende versierde wagens afgewisseld door showbands.
Zoals ieder jaar zullen weer vele duizenden
mensen naar Roden komen om de parade te
bekijken en te genieten van al het moois wat
de scholen en bouwgroepen bedacht en gebouwd hebben. In 2019 is het motto mythes
en legendes.
Wanneer: zaterdag 21 september,
13.00 uur aanwezig zijn
Vertrektijd: 10.00 uur.
Ritprijs: 18 euro
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OVERZICHT VAN ALLE REISJES IN SEPTEMBER
= WOENSDAG 18 SEPTEMBER
De Vijversburg, Tietjerk
= DONDERDAG 19 SEPTEMBER
Dolfinarium Harderwijk
= VRIJDAG 20 SEPTEMBER
Gondelvaart op wielen
= ZATERDAG 21 SEPTEMBER
De Rodermarktparade
= WOENSDAG 25 SEPTEMBER
Texel
= DONDERDAG 26 SEPTEMBER
Texel
= VRIJDAG 27 SEPTEMBER
Zeehonden Waddenzee
= MAANDAG 30 SEPTEMBER
Rondvaart Lauwersmeer

= DINSDAG 3 SEPTEMBER
Arrangement Giethoorn
= WOENSDAG 4 SEPTEMBER
Drenthe
= VRIJDAG 6 SEPTEMBER
Nationaal Park De Biesbosch
= DINSDAG 10 SEPTEMBER
Rondje N-O Friesland
= DONDERDAG 12 SEPTEMBER
Kloosterboerderij Sellingen
= VRIJDAG 13 SEPTEMBER
Papenburg en Olle Rheen
= DINSDAG 17 SEPTEMBER
Stranduitje Petten

TIP

Als men geregeld musea gaat bezoeken is het misschien verstandig een Museumkaart aan te schaffen.
De Museumkaart is een persoonsgebonden kaart die een jaar lang onbeperkt toegang geeft tot circa 400 musea in heel Nederland.
De prijs van de kaart is 60 euro, maar is als museum liefhebber snel terug verdiend.
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
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PROGRAMMA OKTOBER 2019
Stranduitje Ameland

Fries Landbouwmuseum
Friesland is al eeuwenlang een agrarische
provincie. Sinds mensenheugenis houden
boeren er vee en bewerken ze het land.
Het Landbouwmuseum bewaart de waardevolle sporen die al die landbouwactiviteiten
hebben nagelaten. Ook is er een expositie
over Hollandgänger. Migratie is een van de
actuele thema’s van onze tijd. De regio Emsland in Duitsland en Friesland waren vroeger
herkomstgebied respectievelijk streek van bestemming van talrijke arbeidsmigranten, met
alle daarmee gepaard gaande kansen en problemen. Hollandgänger: Hannekemaaiers en
(Lapke)poepen werden ze genoemd. De eersten werkten onder meer in de landbouw en de
turfwinning. De anderen handelden in linnenwaren. Veel families in het Emsland en Friesland zijn nazaten van deze arbeidsmigranten.
Het is gevestigd in de ‘gelede’ Rijksmonumentale W.C. de Groot boerderij ten zuiden van
Leeuwarden.
Entree: 7 euro
Wanneer: dinsdag 8 oktober
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 20 euro

De dag start op de boot waar u wordt ontvangen met een kop koffie, gevolgd door een
introductie van het Nationaal Ouderenfonds.
Op het eiland rijden we naar het Strandhuys
in Buren, waar een heerlijke lunch klaarstaat.
Daarna kunt u lekker uitwaaien op het strand,
met een strandrolstoel naar de zee of genieten
van het uitzicht. Om 16.30 uur nemen we de
boot terug naar het vaste land.
10.50 uur Aanwezig in Holwerd
11.20 uur Aan boord
11.30 uur Vertrek veer
12.45 uur Lunch in Het Strandhuys
13.30 uur Vrije tijd: in de zon op het terras kijken
naar de zee, een wandeling naar de zee over het
strand, al dan niet met hulp. Het Nationaal Ouderenfonds stelt strandrolstoelen beschikbaar.
17.00 uur Veer terug
Na afloop van het programma kunt u uw tijd
vrij invullen, maar houd er rekening mee dat de
boot om 17.00 uur vertrekt.
Voor 7 september reserveren!!
Datum: dinsdag 1 oktober
woensdag 2 oktober
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: incl. dagprogramma 45,00 euro

Gallimarkt in Leer

Brocante op z’n Brits
Vandaag rijden we naar Drente, naar het dorpje
Zijen. Daar staat ‘De Oranjerie’ wederom drie
weken lang in de Engelse Brocante sfeer met
een vleugje 50- er jaren.
De winkel bestaat uit verschillende stijlkamers
die met veel gevoel voor de typerende brocante stijl en kleuren iedere keer weer opnieuw
wordt ingericht. Struin rond en snuffel naar
alledaagse gebruiksvoorwerpen van vroeger,
serviesgoed, glaswerk, silverplate, spiegels,
hoeden, kleinmeubelen, schilderijen en nog
veel meer ‘nice things’ en een assortiment
Engelse delicatessen.
Datum: donderdag 3 oktober
Vertrek: 12.00 uur
Ritprijs: 20 euro

De Gallimarkt in Leer is er sinds 1508 en is het
grootste Folk Festival in Oost-Friesland. Het
wordt per jaar door ongeveer een half miljoen
mensen bezocht. De dag “Galli” (16 oktober)
is de verjaardag van de dood van de Ierse missionaris en Heilige Saint Gallus.
Deze dag werd met opzet gekozen door Edzard I, want tot St. Gallusdag werd de oogst
binnen gebracht en de dieren werden gehuisvest in de stal, want na St. Gallusdag kon er
sneeuw vallen. Zo konden alle boeren, bedienden, meiden en handelaren naar de stad en
winkel om inkopen te doen.
Woensdag 9 oktober
Vertrek: 9 uur
Ritprijs: 30 euro
9

Museumdorp Cloppenburg

Rondje Ditzum, Duitsland

Vandaag gaan we weer een tocht maken diep
in Duitsland. We brengen een bezoek aan één
van de oudste openluchtmusea in Duitsland
met een jaarlijks bezoekersaantal van meer
dan 250.000. De lagere Saksische openlucht
museum toont de geschiedenis van het platteland van Nedersaksen uit de 16e eeuw tot op
heden op een oppervlakte van 20 hectare. De
verandering in de afgelopen eeuwen wordt behandeld in bijna 60 historische gebouwen met
de bijbehorende landelijke tuinen en andere
grond dan landbouwgrond.
Entree: 7,50 euro
Wanneer: donderdag 10 oktober
Vertrek: 8.00 uur
Ritprijs: 48 euro

Vandaag gaan we bij Bunde de grens over
en rijden door kleine dorpjes langs de Eems
richting Ditzum. Hier gaan we een bakje koffie
drinken. Doordat vaste oeververbindingen met
de overkant van de Eems ontbreken, worden
Ditzum en Pogum in de Oost-Friese streektaal
“Endje van de Welt” genoemd. We vervolgen
onze tocht door de kleine dorpen en rijden we
richting Leer. Hier kunnen we in overleg met
elkaar naar het centrum of een winkelcentrum
bezoeken alvorens we weer huiswaarts gaan.
Een prachtige tocht waar velen van ons nog
nooit geweest zijn en waar u de typische Duitse
sfeer kunt ervaren.
Wanneer: woensdag 16 oktober
Vertrek: 9.00 uur

Zuidlaardermarkt

Ieder jaar op de derde dinsdag van oktober
wordt de Zuidlaardermarkt gehouden. In
2019 op dinsdag 15 oktober. Europa’s grootste paardenmarkt, met een grote kermis en
een vier kilometer lange warenmarkt. Bent
u een paardenliefhebber, of houdt u gewoon van een gezellig dagje uit? Dan moet
u écht eens een kijkje komen nemen, want
de Zuidlaardermarkt is een hele belevenis!

Ritprijs: 40 euro

Taman Indonesia, Kallenkote
Hier vind je allerlei bijzondere dieren uit Indonesie zoals de Binturong, de Loewaks en
Maleise Bosuilen, en kun je genieten van Indische hapjes en drankjes, een kijkje nemen
in een Mentawai paalwoning of rondsnuffelen
op een heuse pasar. De prachtigste tropische
vogels vind je in de verschillende volières, waar
de vogels los vliegen en je ze van dichtbij kunt
bekijken. Zo kun je de mooie kleuren van de
Kitta zien, de nestjes van de rijstvogeltjes of de
capriolen van de Gaailijsters. Ook kun je nog
even kletsen met de Beo’s of gewoon lekker
luisteren naar de mooie zangkunsten van de
gevleugelde bewoners van Taman Indonesia
Zoo. Wanneer er tijd over is bedenken we nog
wel iets.
Entree: 8,50 euro
Wanneer: donderdag 17 oktober
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 32 euro

Warenmarkt
Tijdens de Zuidlaardermarkt worden er niet
alleen paarden verhandeld, maar is er ook
een warenmarkt. En wat voor één... het lint
met marktkramen is wel vier kilometer lang.
De marktkooplui komen van heinde en verre.
Bovendien kun je het zo gek niet bedenken,
of je koopt het op de Zuidlaardermarkt. Van
aardbeien tot zakdoeken en van klompen tot
paling. En wat te denken van de échte Zuidlaarderbol.
Wanneer: dinsdag 15 oktober
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 25 euro
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men u tegemoet op het plein voor het Museum.
Naast het proeven van de gerechten zijn er
ook kraampjes met andere streekproducten. U
vindt hier de Stipwerkkaarten, lappen stof, knopen en nog een variatie aan andere materialen
uit de streek die gekocht kunnen worden. En
zie de vele mogelijkheden van het stipwerk.
Entree: 5 euro
Wanneer: woensdag 23 oktober
Vertrek: 9.30 uur
Ritprijs: 30 euro

Leer en Olle Rheen
Even winkelen in de binnenstad van Leer
en dan een gezellige avond in restaurant
Olle Rheen met een heerlijk schnitzelbuffet en muziek van het duo Wim en Miranda uit Stadskanaal, een allround duo dat
graag een feestje bouwt voor jong en oud
en met hun uitgebreide repertoire zetten ze
ieder feest op zijn kop.
Tijdig reserveren!!
Schnitselbuffet, excl. drankjes: 9,95 euro
Wanneer: vrijdag 18 oktober
Vertrektijd: 12.00 uur
Ritprijs: 30 euro

Observeum Burgum

Stampot en bingo Kollumerpomp
Vandaag gaat de rit naar het mooie Kollumerpomp, waar we gezellig stampot 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: dinsdag 22 oktober
Vertrek: plm. 11.00 uur
Ritprijs: incl. eten en de bingo 25 euro

21 juli 1969 zette Neil Armstrong de eerste voet
op de Maan, met de beroemde woorden: “One
small step for man, a giant leap for mankind”.
Dat is ondertussen alweer 50 jaar geleden. Dit
vieren wij met een prachtige tentoonstelling
over o.a. de Apollo vluchten naar de maan. Het
geheel is nu in opbouw en te bewonderen tot
27 November. Niet alleen deze tentoonstelling
is daar te zien, ook vele andere activiteiten die
met ons sterrenstelsel te maken hebben is hier
te bewonderen, zoals de Sterrenwacht.
Entree: 5 euro
Wanneer: donderdag 24 oktober
Vertrek: 12.00 uur
Ritprijs: 15 euro

Streekgerechten Staphorst
Kom gezellig naar het Museum Staphorst op de
“Streekgerechten dag” . U kunt genieten van
de heerlijke traditionele gerechten die vooral
geliefd waren in de herfst / winterperiode. De
geuren van de kniepertjes, proemekreuze,
snert, broene bonen, stip of boerenjongens ko-

Eelde en winkelen in Assen
Na het verzamelen van de deelnemers gaan
we naar vliegveld Eelde om een lekker bakje
kofje en kijken naar de vertrekkende en aankomende vliegtuigen. Daarna rijden we naar het
centrum van Assen om in het gezellige centrum te winkelen en te flaneren. In het gedeeltelijk overdekt winkelcentrum is het aangenaam
verpozen en zal uw portomonnee jubelen van
vreugde in uw tas/jaszak.
Wanneer: vrijdag 25 oktober
Vertrek: 9.30 uur
Ritprijs: 25 euro
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Zondagavondzang Oosterkerk
Wanneer: zondagavond 27 oktober
Vertrek: 18.00 uur. Aanvang 19.45 uur.
Ritprijs: 8 euro

Deze avond zingt het Christelijk Leeuwarder
Mannenkoor Patrimonium uit Leeuwarden in
de Oosterkerk te Kollum.

OVERZICHT VAN ALLE
REISJES IN OKTOBER
= DINSDAG 1 OKTOBER
Stranduitje Ameland
= WOENSDAG 2 OKTOBER
Stranduitje Ameland
= DONDERDAG 3 OKTOBER
Brocante op z’n Brits
= DINSDAG 8 OKTOBER
Fries Landbouwmuseum
= WOENSDAG 9 OKTOBER
Gallimarkt in Leer
= DONDERDAG 10 OKTOBER
Museumdorp Cloppenburg
= DINSDAG 15 OKTOBER
Zuidlaardermarkt
= WOENSDAG 16 OKTOBER
Rondje Ditzum, Duitsland
= DONDERDAG 17 OKTOBER
Taman Indonesia, Kallenkote
= VRIJDAG 18 OKTOBER
Leer en Olle Rheen
= DINSDAG 22 OKTOBER
Stamppot en bingo Kollumerpomp
= WOENSDAG 23 OKTOBER
Streekgerechten Staphorst
= DONDERDAG 24 OKTOBER
Observeum Burgum
= VRIJDAG 25 OKTOBER
Eelde en winkelen in Assen
= ZONDAG 27 OKTOBER
Zondagavondzang Oosterkerk
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3 dagen naar Limburg met bezoeken
aan de kerstmarkten in Valkenburg
woensdag t/m vrijdag
27-28-29 november 2019

e 265,00
per persoon

Het driesterren Superior Grand Hotel Monopole vormt
een gedegen traditie in Valkenburg aan de Geul en is
al meer dan 100 jaar een begrip in gastvrijheid. De
karakteristieke architectuur uit 1906 onderstreept het
bijzondere karakter. Het hotel beschikt over 46 comfortabele kamers waaronder suites, designkamers en
comfort kamers. De kamers zijn bereikbaar met lift en
voorzien van bad/douche, toilet, kluis, tv, telefoon,
radio en draadloos internet.

Wij Bieden u:
*
*
*
*
*
*
*
*

vervoer in luxe 8 persoonsbus
thuis opgehaald en teruggebracht
een ervaren chauffeur/reisleider
2x overnachting in een *** hotel
2x ontbijtbuffet en 2x driegangen menu
op de heenreis kopje koffie/thee met gebak
op de terugreis een heerlijk afscheidsdiner
reis is inclusief groepsreisverzekering

Zelf dient u:

* annuleringsverzekering af te sluiten
* persoonlijke wensen af te rekenen

0511 – 700207
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CHINA GARDEN

BUITENPOST
China Garden
West 1a
9285 WB Buitenpost

Alle dagen geopend van
11:30 - 21:30
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Tel: 0511-541297
www.chinagardenbuitenpost.nl

Spelregels van de PlusBus

Telefoon: 0511 – 700207

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 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 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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3IN1
PAKKET

AL VANA
€ 47,- F
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