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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.

PROGRAMMA
MAART/APRIL 2017

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

Telefoon:
0511 – 700207
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PROGRAMMA MAART 2017
Dokkum

Douwe Egberts Joure
Vandaag brengen we een bezoek aan Douwe
Egberts Museum in Joure. In de meest authentieke gebouwen (10) op het industrieterrein van
rond 1900 zien we collecties van o.a. thee, koffie, klokken en ambachtelijk vakmanschap. We
komen voorbij de museumwinkel waar u wellicht uw gespaarde DE-punten kwijt kunt en de
koffie staat klaar in het koffie-en theehuis.
Entree: 6,50 euro incl. een kop koffie/thee
Wanneer: dinsdag 7 maart
Vertrektijd: 10.00 uur
Ritprijs: 25 euro

Vanmiddag eten we bij Lunchroom-Vistaria de
Leckerbeck in Dokkum, waar we een keuze
kunnen maken uit verschillende plates, ca.
10 euro. Daarna gaan we in de bibliotheek
een collectie bijzondere merklappen bekijken,
van oorsprong oefenlappen voor meisjes die
moesten leren borduren en merken. Vervolgens laten we ons verrassen op de oudste
weekmarkt van Nederland.
Wanneer: woensdag 1 maart
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 11 euro

Menkemaborg Uithuizen

Hortus Haren

Volledig ingericht huis waar een
indrukwekkend beeld gegeven wordt van het
leven en wonen op een Groninger borg in
de 18e eeuw. Centraal staan de kostbare en
bijzondere zilveren voorwerpen van de familie
Alberda en andere borgfamilies gemaakt door
oa. Groninger zilversmeden.
Verder kunnen we ons in het kleinste museum
van Noord-Nederland “Het Behouden Blik”
in Uithuizermeeden vergapen aan een zeer
uiteenlopende verzameling oude blikken en
curiosa van bekende merken als de Gruyter,
DE, van Nelle, Van Houten en verkade etc.
Wanneer: woensdag 8 maart
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs 13 euro

Even geen wind en regen, in de kassen van
Hortus in Haren. Door het verschil in klimaat in
de kassen kunnen we ook planten bewonderen
die in tropische oorden groeien en bloeien.
Entree: 5 euro
Wanneer: donderdag 2 maart
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 20 euro

Rondleiding Pieterburen
De Zeehondencrèche in Pieterburen vangt huilers en zieke zeehonden op. Als de dieren weer
fit zijn, worden ze weer in de zee uitgezet, op
de plaats waar ze gevonden zijn. Kijk eens achter de schermen, kom op plekken waar anders
geen bezoekers komen en zie wat er allemaal
bij de zorg voor de zeehonden komt kijken!
Neem een kijkje achter de schermen en kom
achter deuren die anders voor het publiek
gesloten blijven. We nemen je mee op een
rondleiding langs de quarantaines en de intensive care, de intake waar de eerste opvang
plaatsvindt, de viskeuken, de operatiekamer en
meer plekken.
Tijdens de rondleiding kom je heel dicht bij de
zeehonden en kun je ontdekken wat er allemaal achter de schermen gebeurt om de zeehonden te kunnen verzorgen. Deze rondleiding
moet tenminste 48 uren vooraf gereserveerd
worden. Op de terugweg gaan we dineren in
Aduard.
Entree: met rondleiding 12,50 euro
Wanneer: vrijdag 3 maart
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: incl. diner 30 euro

Bingo in De Koppenjan
In de sfeervolle pannenkoekenboerderij De
Koppenjan te Jubbega is er vanmiddag een
gezellige bingo. Voor de prijs van 15 euro p.p.
krijgt u 5 bingorondes, koffie of thee vooraf,
hapjes met 1 consumptie en een pannenkoek
met 1 consumptie. Zaal open om 15.30 uur.
Wel tijdig opgeven, want de deelname moet
vooraf gemeld worden.
Entree: 15 euro
Wanneer: donderdag 9 maart
Vertrek: 14.00 uur
Ritprijs: 25 euro
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Winkelen in Damwoude
Voor het weekend nog snel even uw boodschappen in huis halen, of een nieuwe broek
uitzoeken? Dat kan, vandaag gaan we naar het
overdekte winkelcentrum in Damwald.
Wanneer: vrijdag 17 maart
Vertrek: 13.00 uur
Ritprijs: 13 euro

Vrouwenbeurs Leeuwarden

Classic Motors in Leek
Voor de 4e keer wordt de Classic motor & bromfietsbeurs gehouden in Sportcentrum Leek. Een
succesvolle beurs met klassieke motoren,
bromfietsen, racers, onderdelen, accessoires
en nog heel veel meer. Ook is er een onderdelenmarkt, live muziek etc.
Wanneer: zaterdag 18 maart
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 15 euro

Vrouwen ervaren de beurs in Leeuwarden als
dé ultieme dag uit, een totaalbeleving van winkelen, proberen, beleven, proeven en ervaren.
Duizenden bezoekers dompelen zichzelf ieder
jaar onder in alles dat Vrouw! te bieden heeft:
‘shop till you drop’. Maar Vrouw! is meer dan
alleen shoppen.. er zijn modeshows met de
nieuwste collecties, live optredens van Nederlandse sterren en een variatie aan workshops.
Je ontdekt er dé mode- en interieurtrends voor
2017 en krijgt advies op het gebied van kleur,
stijl, haar en make-up.
Entree: 11,50 euro
Wanneer: vrijdag 10 maart
Vertrek: 14.00 uur
Ritprijs: 20 euro

Volendam
Vandaag willen we een bezoek brengen aan
Volendam. Hier kunt u lekker shoppen, eten en
drinken of lekker over de dijk lopen. Ook willen
we even naar Monnickendam rijden.
Wanneer: dinsdag 21 maart.
Vertrek: 09.00 uur
Ritprijs: 35 euro

Intratuin en pannenkoeken
Vandaag willen we een bezoek brengen aan
het pannenkoek schip in Leeuwarden. Na het
eten brengen we nog een bezoek aan de intratuin in Leeuwarden. Eten voor eigen rekening.
Wanneer: woensdag 15 maart
Vertrek: 10.30 uur
Ritprijs: 17 euro

Bad Nieuweschans
Bad Nieuweschans. Het Thermaalbad is 36°C
warm en bevat vele mineralen welke een heilzame werking hebben op uw lichaam. De whirlpools, de massagestralen en de aangename
temperatuur van het Thermaalbad maken het
baden heerlijk ontspannend, zodat u weer helemaal tot rust zult komen.
Entree: 16,50 euro
Wanneer: woensdag 22 maart
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 28 euro

Boekenfestijn WTC
Kom snuffelen op het Boekenfestijn in het WTC
Expo in Leeuwarden met het grootste assortiment boeken ooit. Het Boekenfestijn is intensief
gaan samenwerken met één van de grootste
boekenleveranciers van Nederland. Hierdoor is
het vertrouwde voordelige assortiment verder
uitgebreid met duizenden nieuwe titels. Van
toptitels tot oudere titels en van kookboeken
tot kleurboeken; op het Boekenfestijn vind je
nu het grootste en breedste assortiment ooit.
Na de tijd willen we een bezoek brengen aan
de gezonde apotheker.
Entree: gratis
Wanneer: donderdag 16 maart
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 17 euro

In het Hunebedcentrum kunt u zich laten terug
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Gevangenismuseum
Heeft u wel eens aan de schandpaal gestaan?
Een cel van binnen gezien? In het Gevangenismuseum in Veenhuizen kan dit allemaal en er is
meer te beleven! Misdaad en straf zijn van alle
tijden, maar de manier waarop we straffen is
door de eeuwen heen sterk veranderd.
Entree: 9 euro
Wanneer: maandag 27 maart
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 22 euro

Hunebedcentrum Borger
voeren naar de tijd dat de eerste boeren zich in
Drenthe vestigden. In deze prehistorische tijd
bouwden deze boeren indrukwekkende stenen
grafmonumenten: de hunebedden. Een aantal
daarvan zijn nog steeds terug te vinden in het
landschap van Drenthe. De wijze van bouwen
van deze hunebedden bevat nog steeds enkele raadsels, wat het allemaal nog mysterieuzer maakt. Op het terrein van het hunebed
centrum staat ook een prehistorische boerderij
ter bezichtiging.
Entree: 9,50 euro
Wanneer: donderdag 23 maart
Vertrek: 8 uur
Ritprijs: 28 euro

Rinsma Gorredijk
Rinsma Gorredijk en Tuindorado Drachten. We
rijden vandaag naar Gorredijk naar Fashion
Plaza Rinsma. Hier vindt u alles op het gebied
van damesmode. Daarna rijden we naar het
tuincentrum Tuindorado in Drachten.
Wanneer: dinsdag 28 maart
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 19 euro

Rondje Noord-oost Friesland
Als u ergens graag langs wil rijden, geef het
aan bij de telefoniste of als u in de bus zit, en
dan maakt de chauffeur er een mooie rit van.
Wanneer: woensdag 29 maart
Vertrek: 13 uur
Ritprijs: 15 euro

Veenwouden en Burgum
We gaan vandaag eerst naar Veenwouden
waar u even binnen kunt lopen bij Dijkstra
mode of winkelen bij 1 van de andere winkeltjes in het vernieuwde winkelcentrum van
Veenwouden. Daarna rijden we door naar de
winkelstraat van Burgum.
Wanneer: vrijdag 24 maart
Vertrek: 13.00 uur
Ritprijs: 12 euro

Dineren in De Piramide
We rijden met u naar Opende waar we gaan
dineren in De Piramide. Dit is een nieuw adres
waar we voortaan elke laatste donderdag van
de maand heen gaan om uitsluitend van Nederlandse producten te 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. Vandaag na het diner nog naar het
Tuincentrum It Kampke in Surhuisterveen.
Wanneer: donderdag 30 maart
Vertrek: 10.30 uur
Ritprijs incl. diner: 25 euro

Noord Friese winkeltjes route
In deze route zijn de meest bijzondere winkeltjes van de streek opgenomen. Het betreft
ateliers, brocante- en cadeauwinkels met een
gezellige sfeer, waar je ook nog persoonlijk
geholpen wordt. Vergeet de winkelketens van
de grote stad.
Wanneer: zaterdag 25 maart
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 16 euro

Winkelen in Emmen
In dit mooie winkelcentrum vindt u vele winkels. Het is helemaal overdekt, zodat het ook
bij regen heerlijk winkelen is. Tevens op is er op
de vrijdag een grote gezellige markt.
Wanneer: vrijdag 31 maart
Vertrek: 09.00 uur
Ritprijs: 29 euro

Westerlauwerskoor
Wester Lauwerskoor treed vanavond op in Kollum in de Oosterkerk.
Wanneer zondag 26 maart
Vertrek: 18.00 uur
Ritprijs: 8 euro
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OVERZICHT VAN ALLE REISJES IN MAART
= DINSDAG 21 MAART
Volendam
= WOENSDAG 22 MAART
Bad Nieuweschans
= DONDERDAG 23 MAART
Hunebedcentrum Borger
= VRIJDAG 24 MAART
Veenwouden en Burgum
= ZATERDAG 25 MAART
Noord Friese winkeltjes route
= ZONDAG 26 MAART
Westerlauwerskoor
= MAANDAG 27 MAART
Gevangenismuseum
= DINSDAG 28 MAART
Rinsma Gorredijk
= WOENSDAG 29 MAART
Rondje Noord-oost Friesland
= DONDERDAG 30 MAART
Dineren in De Piramide
= VRIJDAG 31 MAART
Winkelen in Emmen

= WOENSDAG 1 MAART
Dokkum
= DONDERDAG 2 MAART
Hortus Haren
= VRIJDAG 3 MAART
Rondleiding Pieterburen
= DINSDAG 7 MAART
Douwe Egberts Joure
= WOENSDAG 8 MAART
Menkemaborg Uithuizen
= DONDERDAG 9 MAART
Bingo in De Koppejan
= VRIJDAG 10 MAART
Vrouwenbeurs Leeuwarden
= WOENSDAG 15 MAART
Intratuin en pannenkoeken
= DONDERDAG 16 MAART
Boekenfestijn WTC
= VRIJDAG 17 MAART
Winkelen in Damwoude
= ZATERDAG 18 MAART
Classic motors in Leek
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PROGRAMMA APRIL 2017
Hindeloopen, schaatsmuseum
Hindeloopen en het schaatsmuseum
Hindeloopen is een pittoresk stadje met vele
bruggetjes en bijzondere doorkijkjes. Dit stadje
is gelegen in de Zuidwesthoek van Friesland. Er zijn veel bezienswaardigheden. Het
Schaatsmuseum mag zich het grootste museum noemen op schaatsgebied. De complete
Elfstedentocht-geschiedenis is hier te vinden.
Het museum is in het bezit van de grootste
schaats ter wereld (6 meter en 11cm). Een bezoek aan het Schaatsmuseum is voor jong en
oud meer dan de moeite waard.
Daarnaast rijden we nog even door het mooie
plaatsje Hindeloopen en omstreken terug naar
huis.
Entree: 3 euro
Wanneer: dinsdag 11 april
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 25 euro

Ede Staalroute
We rijden langs het huis waar Ede zijn jeugd
doorbracht, het woonhuis van zijn opa, bakker
Oortman, de lagere school, “t lutje hoeske achter diek”, torentje van Spiek, zijn standbeeld en
zijn graf.
Wanneer: dinsdag 4 april
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 25 euro

Molentocht Hogeland

Vesta Groningen

Wij gaan langs de hangende keukens in Appingedam, we rijden langs prachtige molens en
langs de Jacobuskerk in Zijldijk. We brengen
een bezoek aan een bijzondere kinderboekenhuis in Winsum waar allemaal oude en nieuwe
kinderboeken staan. Leuk om even wat jeugdherinneringen op te halen. Vervolgens rijden
we langs de scheve toren te Bedum om weer
huiswaarts te keren.
Entree: 5,00 incl. koffie/thee, koek, bonbon
Wanneer: donderdag 6 april
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 25 euro

Vanmiddag gaan we op bezoek bij VESTA in
Groningen. Deze winkel heeft voor elke leefstijl
een woonstijl. Van design tot klassieke meubelen, van robuuste vloeren tot kwalitatief tapijt,
alles op het gebied van slapen. Ook vind u hier
alles op gebied van accessoires. Daarnaast
zijn er onder 1 dak nog talloze andere winkels
waar u rond kan kijken.
Wanneer: woensdag 12 april
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 18 euro

Bad Bentheim en Olle Rheen
Bent u wel eens naar Bad Bentheim geweest?
Dit is uw kans, we willen vandaag een bezoek
brengen aan het kasteel van Bad Bentheim,
dit uitje is alleen maar geschikt voor mensen
die goed ter been zijn. Na afloop brengen we
een bezoek aan restaurant Olle Rheen waar we
lekker met z’n allen gaan eten. Eten en drinken wat u nuttigt bij Olle Rheen is voor eigen
rekening.
Entree: kasteel 5 euro
Wanneer: vrijdag 7 april
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 49 euro

Bad Bentheim
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Markt in Dokkum

Urk
Urk is een levendig en karakteristiek vissersdorp. Een voormalig eiland. Een pittoresk dorp
waar nog steeds dat eilandgevoel kan worden
beleefd. Verrassende doorkijkjes, knusse pleintjes, karakteristieke geveltekens en de vele
sierlijke decoraties met ankers en scheepjes.
De kleine monumentale huisjes, gesitueerd in
een doolhof van steegjes, lijken steun bij elkaar te zoeken. Op de traditioneel groen-witte
hekjes hingen vroeger de netten te drogen,
over de smalle klinkerstraatjes wapperde het
wasgoed. De oude dorpskern van Urk is zonder enige planmatige opzet gebouwd. Ontdek
Urk in deze wirwar van straatjes. Ontdek de
geschiedenis, de bezienswaardigheden, de
activiteiten, en de omgeving.
Wanneer: donderdag 13 april
Vertrek: 09.00 uur
Ritprijs: 30 euro

In Dokkum is vandaag de wekelijkse markt. We
willen vandaag een bezoek brengen aan de
mooie stad Dokkum
Wanneer: woensdag 19 april
Vertrek 13.00 uur
Ritprijs: 11 euro

Dineren in De Piramide
We rijden met u naar Opende waar we gaan
dineren in De Piramide. Dit is een nieuw adres
waar we voortaan elke laatste donderdag van
de maand heen gaan om uitsluitend van Nederlandse producten te 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. Vandaag na het diner nog naar
Kringloop winkel Tormentil in Surhuisterveen.
Wanneer: donderdag 20 april
Vertrek: 10.30 uur
Ritprijs incl. diner: 25 euro

Famila XXL Oldenburg
De XXL staat voor mooier en groter. De Famila
XXL in Oldenburg is de grootste supermarkt
van Duitsland en heeft in totaal 25.000 vierkante meter verkoopruimte en 21 kassa`s.
Het is gezellig winkelen in de lichte en levendige entourage van dit modern groot winkelcentrum.
Wanneer: vrijdag 14 april
Vertrek: 09.00 uur
Ritprijs: 42 euro

Keukenhof
Vandaag willen we een bezoek brengen aan
de Keukenhof. De bloemenshows op Keukenhof bieden elke dag weer een unieke
belevenis.500 kwekers stellen hun mooiste
bloemen ter beschikking en toonaangevende
arrangeurs maken er unieke shows van.U kunt
tijdens diverse shows uw stem uitbrengen op
de mooiste bloem van de show.
Entree 16 euro.
Wanneer: zondag 22 april.
Vertrek: 09.00 uur
Ritprijs: 54 euro

Miniatuurland in Leer
In een hal van 1200 vierkante meter kunt u
als toeschouwer een bijzonder miniatuurland
aanschouwen. Om u een indruk te geven wat
u hier allemaal ziet: meer dan 5000 op schaal
nagemaakte gebouwen en bezienswaardigheden, 15000 bomen, 7000 auto’s en bussen,
300 treinen en wagons, 250 schepen.
Entree: 12 euro
Wanneer: dinsdag 18 april
Vertrek: 09.30 uur
Ritprijs: 33 euro

Waterfront Bremen
Het Waterfront in Bremen is een shopping- en
vrijetijdscentrum dat direct gelegen is aan de
Weser. Hier hebben de bezoekers het hele
jaar door een goed humeur, want ze kunnen
er winkelen, lekker eten en drinken, films bekijken en evenementen bezoeken. Naast ruim
90 winkels en enkele brandshops, waaronder
de eerste Primark in Duitsland, heeft het centrum een groot eetplein met 15 verschillende
aanbieders. Ook is hier de moderne bioscoop
gevestigd, die filmplezier belooft voor het hele
gezin.
Wanneer: dinsdag 25 april
Vertrek: 09.00 uur
Ritprijs: 52 euro
8

Elburg, nabij de Veluwe
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
een leuk restaurant in Elburg,
Wanneer: woensdag 26 april
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 35 euro

Hasselt en Kampen

Bloemendagen Anna Paulowna

Vandaag willen we een bezoek brengen aan de
plekken Kampen en Hasselt
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: vrijdag 28 april
Vertrek: 09.00 uur
Ritprijs: 32 euro

We gaan vandaag naar de bloemen dagen in
Anna Paulowna waar onze gids op ons wacht
voor een anderhalf tot 2 uur durende busrit met
onze eigen bus. U kunt alles op uw gemak
alles goed zien, u ziet hier o.a. hoe Anna Paulowna is omgetoverd tot een kleurig en geurig
geheel, en natuurlijk alle bloembollen staan in
bloei. Dit is een hele mooie rit als u van veel
kleur en bloemenpracht houdt.
Let op, graag opgeven voor 22 april, i.v.m.
het reserveren van een gids. VOL IS VOL.
Wanneertijd: zaterdag 29 april
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 33 euro

Mannenkoor Edoza
Mannenkoor Edoza uit Sneek treed vanavond
op in Kollum in de Oosterkerk.
Wanneer zondag 30 april
Vertrek: 18.00 uur
Ritprijs: 8 euro

OVERZICHT VAN ALLE REISJES IN APRIL
= DINSDAG 4 APRIL
Ede Staalroute
= DONDERDAG 6 APRIL
Molentocht Hogeland
= VRIJDAG 7 APRIL
Bad Bentheim en Olle Rheen
= DINSDAG 11 APRIL
Hindeloopen, schaatsmuseum
= WOENSDAG 12 APRIL
Vesta Groningen
= DONDERDAG 13 APRIL
Urk
= VRIJDAG 14 APRIL
Famila XXL Oldenburg
= DINSDAG 18 APRIL
Miniatuurland Leer

= WOENSDAG 19 APRIL
Markt in Dokkum
= DONDERDAG 20 APRIL
Dineren in Piramide
= ZONDAG 22 APRIL
Keukenhof
= DINSDAG 25 APRIL
Waterfront Bremen
= WOENSDAG 26 APRIL
Elburg
= VRIJDAG 28 APRIL
Hasselt en Kampen
= ZATERDAG 29 APRIL
Bloemendagen Anna Paulowna
= ZONDAG 30 APRIL
Interkerkelijk Mannenkoor Edoza
9

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 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.
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 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.
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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 lat ligt nooit te hoog

Dalweg 9, Surhuisterveen. Tel. 06-50895007. formidabele@hotmail.com
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