
Er Op Uit!

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

Telefoon: 
0511 – 700207

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
JULI/AUGUSTUS 2019

www.plusbusdelauwers.nl
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Voorwoord
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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.

zou misschien wel eens een idee kunnen hebben om ergens naar toe te gaan.

Vrienden, 

Soms vis je achter het net als je dingen uitstelt. Dat overkwam mij bijna bij het 
schrijven van dit voorwoord. ‘Vandaag insturen, anders komt er een foto in’, 
waarschuwde de maker van de boekjes’.
U vist ook wel eens achter het net als u zich wilt aanmelden voor een ritje. Er 
is een aantal populaire ri� en die snel volgeboekt zijn. Dan moeten we ‘nee’ 
verkopen en dat willen we liever niet. Daarom een oproep aan u om u op � jd 
op te geven.
Dat kan van maandag tot donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op vrijdag 
kunt u de voicemail inspreken, echter niet voor aanmelding van een rit. Dat 
moet u echt persoonlijk doen.
Op dit moment rijden we nog met twee bussen: een nieuwe en de oude bus. 
De komende maanden zullen we besluiten of we met twee bussen willen 
blijven rijden. Mocht dat het geval zijn, dan zullen we een aantal investeringen 
in de oude bus doen. In ieder geval met betrekking tot het zitcomfort.
Nog een kleine reminder aan u om gepast te betalen voor de rit. De begeleider 
hee�  geen of weinig wisselgeld. Alvast bedankt.
Rest mij nog u een hele fi jne zomer� jd te wensen met veel mooie uitjes.

Vriendelijke groet, Margreet 

3 dagen naar Limburg met bezoeken 
aan de kerstmarkten in Valkenburg

Zie pagina 13
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De Sûkerei, Damwoude
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Drente

Kaasmarkt Edam

Al in 1526 kreeg Edam van keizer Karel V het 
recht op ‘Waag’ en in 1576 van Willem van 
Oranje zelfs het recht op ‘Eeuwigdurende 
Waag’. De huidige Waag werd gebouwd in 
1778. Tot 1922 werden er officiële kaasmark-
ten gehouden. In de kaasmarkten van nu leeft 
de traditie voort. Met een kaasboor neemt de 
handelaar een monster en keurt de kaas. Dan 
begint het oude ritueel van het loven en bieden 
en het handjeklap. Er wordt een deskundige 
toelichting gegeven. De markt is van 10.30 
uur tot 12.30 uur. Daarna kunnen we nog 
een bezoekje aan Volendam brengen. Op de 
terugreis eten bij De Gezonde Apotheker in 
Leeuwarden.
Wanneer: woensdag 10 juli
Vertrek: 08.00 uur
Ritprijs: 42 euro

Een verrassingstocht door Drente. Geniet van 
de natuur die rond deze tijd volop in bloei is. 
In ieder geval een bakje koffie halen op het 
vliegveld van Eelde. Altijd een mooie provincie 
om een dagje door te brengen. Bepaal met de 
chauffeur waar u daarna naar toe wilt en maak 
hier en daar een stop voor een lekker drankje 
en hapje.
Wanneer: donderdag 11 juli
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 25 euro 

Oude ambachten en speelgoed

Een middagtochtje. Mooi om hier eens te zien, 
zo dicht bij een stukje historie uit De Wouden. 
Het leven en wonen in de Noordelijke Friese 
Wouden rond het jaar 1900 staat in het cultuur-
historisch centrum 'De Sûkerei' in Damwâld 
(Damwoude).
De cichoreidrogerij fungeert als bezoekers- en 
expositiecentrum. Het gehele productieproces 
kan men aanschouwen in deze oude drogerij. 
Hier zijn tevens twee droogovens (eesten of 
'jisten') gereconstrueerd. 
Op het terrein zijn drie 'Wâldhúskes' (woud-
huisjes) opnieuw opgebouwd.
Entree: 5,00 euro
Wanneer: dinsdag 2 juli                              
Vertrektijd: 11.30 uur
Ritprijs: 13 euro

Op zoek naar een unieke belevenis? Kom 
naar het Oude Ambachten & Speelgoed 
Museum in Terschuur (vlakbij Barneveld). Dit 
museum geeft je een unieke kijk in de wereld 
van toen.…
Ervaar het zelf en laat je meenemen in de tijd 
dat er geen elektriciteit was, de meeste arbeid 
nog met de hand werd gedaan en de mensen 
nog afhankelijk waren van familie, vrienden 
en buren. Er zijn ruim 160 verschillende oude 
ambachten, beroepen en winkeltjes te vinden. 
Eén ding is zeker, tijdens het bezoek kom je 
ogen tekort!
Naast de oude ambachten is er ook een in-
drukwekkende verzameling van oud en antiek 
speelgoed en voor jong en oud is er een leuke 
speelhoek met verschillende attracties. Tijdens 
uw museumbezoek kunt u ook genieten van 
een hapje en een drankje of gewoon even 
bijkomen van alle indrukken in het gezellige 
museumcafé. 
Entree: 9,75 euro 
Wanneer: donderdag 4 juli 
Vertrek: 8.30 uur
Ritprijs: 50 euro
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Elburg, bijbelverhalen in zand

Drente

Dorus Rijkers, Den Helder

Leer en Olle Rheen

Ondertussen bij de meesten van u wel bekend. 
Maar het blijft een mooi stadje om naar toe te 
gaan, eventueel winkelen in Multi-Sud. Daarna 
het welbekende en gezellige schnitzel buffet 
met deze keer het shantykoor De Roergan-
gers. We maken er weer een mooie dag van.
Schnitzelbuffet: 9,95 euro 
        (drankjes wel op rekening)
Wanneer: vrijdag 12 juli
Vertrektijd:  ca. 12.00 uur
Ritprijs: 30,00

Rondje Drente met bezoek aan de Beeldentuin 
in Gees, bij Coevorden.
De Galerie en Beeldentuin liggen, als een waar 
paradijs, te midden van een weids en verstild 
landschap, in een der mooiste gedeelten van 
Drenthe. Op zeven hectare grond is hier een 
tuin aangelegd met een zeer gevarieerde 
beplanting, alle soorten keurig van een naam-
bordje voorzien. Er zijn uitgestrekte, soms 
glooiende gazons, af en toe onderbroken door 
grote ronde vijvers en pittoreske boomgroe-
pen. Op sommige plaatsen specifieke tuinen 
met elk een eigen sfeer en aparte inrichting. 
Zo is er een grassentuin en een geraniumtuin.  
Verspreid over het hele terrein noden gerief-
lijke bankjes en besloten schuilhutten uit tot 
een rustig beschouwend pauzeren, of een on-
gestoord gesprek. Maar evengoed kunt u een 
wandeling maken over een slingerend bospad, 
met hier en daar verrassende doorkijkjes.
Ieder jaar kunt u bij ons twee grote tentoonstel-
lingen bezoeken. Allereerst de zomerexpositie, 
die we organiseren van half april tot en met het 
laatste weekend van september. De zomerex-
positie vindt plaats in de tuin en in de galerie. 
Dit jaar zijn er 37 hedendaagse kunstenaars 
uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en 
Italië, die weer hun mooiste kunst aan u laten 
zien.  
Entree: 10,00 euro
Wanneer: dinsdag 16 juli
Vertrektijd: 9.00 uur
Ritprijs: 35 euro

Aan de Havenkade in Elburg is één van ‘s we-
relds grootste binnen-zandprojecten. Met ca. 
4000 m3. zand, tientallen sluisdeuren, 1000 
jaren oude olijfbomen, botters en beeldhouw-
werken, komen de verhalen van onze cultuur 
van bijbels en botters tot stand. Tientallen 
zandkunstenaars van over de hele wereld heb-
ben jaren gebouwd aan dit project. Uniek.
Entree: 16,50 euro
Wanneer: woensdag 17 juli
Vertrektijd: 9.00 uur
Ritprijs: 38 euro

We beginnen in de Zingende Wielen, waar 
we even koffie gaan drinken. Dan naar 
Het Nationaal Reddingmuseum Dorus 
Rijkers.Beukende golven, gestrande schepen 
en uitrukkende reddingboten. Beleef het mee 
in het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rij-
kers.
Het Reddingmuseum vertelt het verhaal van 
het Nederlandse reddingwezen. Van vroeger 
en van nu. Er is van alles te vinden wat met 
water en ‘overleven’ te maken heeft. In het mu-
seum staan o.a. de motorreddingboot Twen-
the, motorstrandreddingboot Ubbo en roeired-
dingboot nr. 15.We gaan een rondvaart maken 
door de binnenhaven van Den Helder.
Reserveren voor 10 juli.
Entree: museum en vaartocht 11,25 euro
     (Entree gratis voor donateurs van 

de KNRM en met een museum jaar-
kaart.)

Wanneer: donderdag 18 juli
Vertrektijd: 9.30 uur
Ritprijs: 42 euro
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Moniek Bremer
MAKELAARDIJTel. 06 13 06 36 05 
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Aardappelen      
Wâldgieltsjes
Blauwe Borgers
Dore’s
Borgers
Irenes
Bildtstar
Rode Star

Groenten
Wortelen
Bewaaruien
Diverse 
 koolsoorten

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

In de streekwinkel verkopen 
wij de volgende produkten:

Stienfeksterwei 30A
9131 KM Ee

Tel. 06 26272244



Midgetgolf in Appelscha

Zonnetrein Schoorl

Rondvaart Weerribben
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Zalencentrum Lamain
Schnitzel/saté buffet met live muziek van koor 
Corazon Singers. Lekker uit eten bij zalencen-
trum Lamain in Winschoten onder het genot 
van een mooi muziekje.
Kosten Schnitzel/saté buffet: 10,90 euro
Wanneer: zondag 21 juli 16.30-19.30 uur
Vertrektijd: 15.00 uur
Ritprijs: 23,00 euro 

Vandaag gaan we ons sportief bezig houden 
en we gaan heerlijk midgetgolven. In een 
prachtig aangelegd park, midden in het bos 
van Appelscha nabij de zandvlakte, ligt Midget-
golfpark Friesland. In het hart van het terrein 
ligt de traditionele midgetgolfbaan. Deze baan 
wordt omringt door een fraai wandelpad.
Hiernaast is de enige Zweedse vilt midgetgolf-
baan van Nederland. Het spelen hierop is weer 
een geheel nieuwe ervaring. Midgetgollf is een 
gezonde en ontspannende bezigheid en kan 
gespeeld worden door jong en oud en wordt 
nog steeds opnieuw ontdekt.
Entree: 5,00 euro
Wanneer: dinsdag 23 juli
Vertrektijd: 11.00 uur
Ritprijs: 20 euro

.
De voormalige gemeente Schoorl (nu gemeen-
te Bergen) is gelegen aan het prachtige duin-
gebied van Staatsbosbeheer Noord-Kennemer-
land. Het breedste duingebied van Nederland. 
Een gebied dat beschermd is tegen gemotori-
seerd, lawaaierig, stank en CO2 uitstotend ver-
keer. Daarmee is dit duingebied voor een groot 
deel ontoegankelijk voor mensen, die afhanke-
lijk zijn van gemotoriseerde vervoersmiddelen.
De Zonnetrein Schoorl biedt de mogelijkheid 
om het duingebied te bezoeken. De Zonnetrein 
wordt voortbewogen door een elektro trekker, 
die voor een deel zijn voeding krijgt van op het 
dak gemonteerde zonnecollectoren.
De trein bestaat uit een trekker en twee wagons 
met zitplaatsen voor in totaal 30 personen!
Op de heenreis gaan we ergens koffie drinken 
en op de terugreis ergens eten.
Entree: 11,00 euro. Tijdig reserveren!
Wanneer: woensdag 24 juli om 13.00 uur. 
      Rit duurt ca. 1,5 uur
Vertrektijd: 9.00 uur
Ritprijs: 38 euro

Rondvaarten door kleine en ondiepe slootjes 
en vaartjes in Nationaal Park De Weerribben-
Wieden met de speciaal gebouwde platbodem 
rondvaartboot Sylvia. De Sylvia heeft als ver-
trekpunt het overdekte botenhuis (altijd droog 
in- en uitstappen). De boot vertrekt om 13.30 
uur en ligt bij het Buitencentrum De Weerrib-
ben van Staatsbosbeheer, Hoogeweg 27 in 
Ossenzijl. Vanaf dat punt is men snel in het 
alleen over water toegankelijk deel van het na-
tuurgebied. De Sylvia komt op plaatsen waar 
soortgelijke of grotere rondvaartboten niet 
mogen of kunnen komen en vaart dwars door 
de rietlanden, hooilanden en moerasbossen. 
Als het mooi weer is, is de boot rondom open, 
zodat u heerlijk de natuur kunt opsnuiven. Als 
de weersomstandigheden echter te wensen 
overlaten, is de boot wind- en waterdicht en, 
indien noodzakelijk, verwarmd. Tijdens deze 
vaartocht ziet u duizenden waterlelies in bloei.
Reserveren voor  10 juli!
Entree: 13,25 euro
      incl. kopje koffie/thee en iets erbij
Wanneer: vrijdag 26 juli
       rondvaart van 13.30-15.00 uur
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 30 euro
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Textielhuis
Andries Korporaal

K. Sikkemaweg 9
ZWAAGWESTEINDE
Tel. 0511-441663

Dinsdagsmiddags gesloten

Lakens en dekbedovertrekken in katoen en flanel

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



Arrangement Giethoorn

9                   

OVERZICHT VAN ALLE REISJES IN JULI
= DINSDAG 2 JULI
 De Sûkerei, Damwoude
= DONDERDAG 4 JULI
 Oude ambachten en speelgoed
= WOENSDAG 10 JULI
 Kaasmarkt Edam
= DONDERDAG 11 JULI
 Drente
= VRIJDAG 12 JULI
 Leer en Olle Rheen
= DINSDAG 16 JULI
 Drente
= WOENSDAG 17 JULI
 Elburg

= DONDERDAG 18 JULI
 Dorus Rijkers, Den Helder
= ZONDAG 21 JULI
 Zalencentrum Lamain
= DINSDAG 23 JULI
 Midgetgolf Appelscha
= WOENSDAG 24 JULI
 Zonnetrein Schoorl
= VRIJDAG 26 JULI
 Rondvaart Weerribben
= WOENSDAG 31 JULI
 Arrangement Giethoorn

Goed van start in Giethoorn
Een bezoek aan Giethoorn betekent natuurlijk 
varen in Giethoorn. Een dagje Giethoorn is im-
mers niet compleet zonder een schitterende 
vaartocht door het dorp en het Nationaal Park 
Weerribben Wieden, het schitterende natuur-
monument dat deze omgeving rijk.
Arrangement:
10.30 uur:  Ontvangst met 1 kop koffie of thee 

met appelgebak
 11.00 uur:  Rondvaart Giethoorn (1 uur). On-

der 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 brood-
je 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 be-
zichtigen te voet. Met een plat-
tegrond vind u de weg langs de 
rietgedekte boerderijtje, grachtjes 
en bruggetjes.

Reserveren voor 16 juli
Wanneer: woensdag 31 juli
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: incl. arrangement 47 euro



Oudebildtzijl, praamvaren
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Rondje Flevopolder

De Kruidhof, BuitenpostDelfzijl

PROGRAMMA AUGUSTUS 2019

Via Noorpolderzijl, waar een even een 
kop koffie o.i.d. halen, gaan we naar het 
Muzeeaquarium in Delfzijl.
Het MuzeeAquarium: een verrassende beleve-
nis bij de Wadden! Een unieke combinatie van 
een natuurhistorische en een cultuurhistori-
sche collectie met een aquarium waarin vis-
sen en andere zeedieren van de Wadden- en 
Noordzee te zien zijn. Het MuzeeAquarium is 
in 2018 heropend na een intensieve verbouw 
en herinrichting; een eigentijds en verrassend 
museum voor jong & oud!
Entreeprijs: 8,00 euro
Wanneer: donderdag 1 augustus
Vertrektijd: 10.00 uur
Ritprijs: 30 euro

Er zijn veel mooie tuinen in de Flevopolder. We 
willen een paar tuinen gaan bezoeken, Bijv. De 
Stekkentuin in Espel en Goldhoorn Gardens in 
Bant. Maar eerst gaan we even koffie drinken 
in’t Voorhuys in Emmeloord. Ook bezoeken we 
Schokland en Urk. Indien mogelijk bezoeken 
we een tuinconcert.
Entreeprijzen: totaal 6,00 euro
Wanneer: vrijdag 2 augustus
Vertrektijd: 9.00 uur
Ritprijs: 37 euro

Nieuw in ons programma, praamvaren in de 
Bildthoek.
Opstappen in Oudebildtzijl en via Nij Altoena, 
Zwarte Haan en Nieuwebildtzijl weer terug 
naar Oudebildtzijl. Totale vaartijd van ongeveer 
3 uren. Onderweg een lunch aan boord, mooi 
toch?
Reserveren voor 18 juli
Entreeprijs: 26,50 incl. vaartocht en lunch
Wanneer: dinsdag 6 augustus
Vertrektijd:  ca. 9.00 uur
Ritprijs: 25 euro

In de feestweek van Buitenpost is de krui-
dentuin gratis te bezichtigen. Ook zijn er veel 
kraampjes met allerlei biologische produkten. 
De kruidentuin heeft 17 thematuinen, 2000 
plantensoorten waaronder de grootste collec-
tie geneeskrachtige kruiden van West-Europa.
Wanneer: woensdag 7 augustus
Vertrektijd: 11.00 uur.
Ritprijs: 10 euro

Bewonderenswaardige cruiseschepen en 
innovatieve scheepsbouw der superlatieven 
kunt u verwachten in het bezoekerscentrum: 
een unieke blik in de bouwdokhallen op 
de schepen van AIDA, Disney en Co, die 
de specialisten van de MEYER WERF  net 
gebouwd hebben, onderhoudende films, 
tentoonstellingsstukken, modelhutten en 
het Disney-themagebied staan garant 
voor een fascinerende blik in de wereld 
van de luxusliners. Uitstekend opgeleide 
gidsen informeren u in het kader van een 
rondleiding over de scheepswerf, de schepen 
en de overtocht van schepen over de Ems. 
Machtig interessant. Eerst gaan we nog even 
rondneuzen in Papenburg.   
Reserveren voor 12 juli!
Entree: 13,50 euro
Wanneer: donderdag 8 augustus 
       Aanvang excursie 14.30 uur
Vertrektijd: 8.30 uur
Ritprijs: 35 euro

Van 12 t/m 16 augustus
Midweek Sauerland

Papenburg
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De Stichting Praamvaren Leeuwarden bestaat 
uit een enthousiaste groep vrijwilligers, die 
rondvaarten in de stad Leeuwarden organiseert. 
Het doel van de stichting is Leeuwarden 
te promoten als prachtige waterstad. We 
gaan de "8" van Leeuwardenroute varen, de 
Potmargeroute van 11/2 uur.
Daarna via een mooie route terug, afhankelijk 
van de opstaproute.
Entree: 8,00 euro
Wanneer: dinsdag 20 augustus
Vertrektijd: 10.00 uur
Ritprijs: 20 euro

Het Museumplein Grootegast biedt onderdak 
aan een drietal musea: Legio Museum, Victory 
Museum en Museum Drukkerij.
Het Legio museum is een museum over van 
alles wat te maken heeft met LEGO. Het mu-
seum beschikt over een eigen collectie, maar 
ook stellen diverse verzamelaars hun materiaal 
beschikbaar om een zo breed mogelijk beeld 
te kunnen bieden over LEGO.
Het Victory Museum beeldt door middel van 
een aantal diorama’s verschillende facetten 
van de Tweede Wereldoorlog uit.
De Museumdrukkerij: verbaas je over het vele 
werk wat verzet moest worden om een boek, 
krant of folder te drukken in de tijd dat er nog 
geen computers en printers waren.
Entree:  6,50 euro
Wanneer:  vrijdag 23 augustus
Vertrektijd: 12.00 uur
Ritprijs: 15 euro

Even een dag lekker toeren door onze mooie 
provincie. Onderweg even aansteken voor een
"bakje". We gaan via Sneek naar de IJssel-
meerkust. Workum, Hindelopen, Stavoren en 
via Lemmer weer terug.
Wanneer: donderdag 22 augustus
Vertrektijd: 9.00 uur
Ritprijs: 30 euro

Tuinarchitect Mien Ruys heeft zeventig jaar 
lang haar ideeën over beplantingen en tuin-
architectuur gebruikt om een fascinerende 
tuin te maken. Na haar overlijden is het werk 
van Mien Ruys door anderen overgenomen. 
Deze beroemde tuinen, prachtig gelegen in 
Dedemsvaart, onderscheiden zich van an-
dere open tuinen in Nederland om meerdere 
redenen. De drie oudste tuinen zijn sinds 2004 
rijksmonumenten en in 2014 zijn daar 6 tuinen 
aan toegevoegd. De tuinen geven een chrono-
logisch overzicht van de tuinarchitectuur van 
de 20e eeuw. Er zijn diverse proeftuinen waarin 
nieuwe plantencombinaties worden uitgepro-
beerd. Er is gelegenheid om koffie/thee te 
drinken en eventueel te lunchen. We gaan via 
mooie routes heen en terug en kunnen altijd 
nog ergens rondkijken.
Entreeprijs: 9,00 euro
Wanneer: woensdag 28 augustus
Vertrektijd: 9.00 uur
Ritprijs: 35 euro

De Stichting Visserijdagen Harlingen lanceert 
tijdens de 60e editie van de Visserijdagen in 
samenwerking met Centrum Traditionele Jazz 
Harlingen het eerste Jazzfestival. Op drie podia 
in de binnenstad presenteren vijf spetterende 
jazzbands een gevarieerd programma.
Bezoekers kunnen van 14.00 tot 19.00 uur 
genieten van jazzstijlen van New Orleans tot 
Afro.
Ook wel aardig om eens mee te maken. Ook 
willen we hier gaan eten.
Wanneer: donderdag 29 augustus
Vertrektijd: 12.00 uur
Ritprijs: 28 euro

Praamvaart Leeuwarden

Zuid West Friesland

Grootegast

Dedemsvaart

Visserijdagen Harlingen
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= DONDERDAG 1 AUGUSTUS
 Delfzijl
= VRIJDAG 2 AUGUSTUS
 Rondje Flevopolder
= DINSDAG 6 AUGUSTUS
 Oudebildtzijl, praamvaren
= WOENSDAG 7 AUGUSTUS
 De Kruidhof, Buitenpost
= DONDERDAG 8 AUGUSTUS
 Papenburg

OVERZICHT VAN ALLE REISJES IN AUGUSTUS
= WEEK 33
 Sauerland
= DINSDAG 20 AUGUSTUS
 Praamvaart Leeuwarden
= VRIJDAG 23 AUGUSTUS
 Grootegast
= DONDERDAG 22 AUGUSTUS
 Zuid West Friesland
= WOENSDAG 28 AUGUSTUS
 Dedemsvaart 
= DONDERDAG 29 AUGUSTUS
 Visserijdagen Harlingen

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

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

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

Een dag naar Ameland, aangeboden door het 
Ouderenfonds. Ca. 10.45 uur moeten we bij de 
boot zijn (Holwerd).
Voor 7 september reserveren!!
Wanneer: dinsdag 1 oktober
                  woensdag 2 oktober
Vertrek: ca. 9.00 uur
Ritprijs: incl. dagprogramma 45,00 euro

Texel

Zeehonden Waddenzee

Rondvaart Lauwersmeer

Ameland

Wat in´t vat zit
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3 dagen naar Limburg met bezoeken 
aan de kerstmarkten in Valkenburg

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 com-
fortabele 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

woensdag t/m vrijdag
27-28-29 november 2019
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Vers fruit uit eigen boomgaard, gerijpt aan 
de boom en vol van smaak!!

Appels-Kersen-Pruimen

Peren- Aardappels van de Groninger klei - Ei-
gen geperste pure fruitsappen

Peulvruchten - Citrusfruit - Aardbeien - As-
perges rechtstreeks van de kweker

Streekproducten en pakketten, enzovoorts

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



15

Telefoon: 0511 – 700207
Spelregels van de PlusBus

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  De prijzen in het overzicht zijn ritprijzen ex-
clusief 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-
vang van de rit, aan de chauffeur of begelei-
der te worden betaald. 

Y  Prijzen zijn onder voorbehoud.
Y  Als u onverwacht verhinderd bent, verzoe-

ken 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 en-
treekaartjes van te voren, bijvoorbeeld boot-
tochten, besteld en betaald moeten worden 
door de PlusBus. Heeft u zich aangemeld 
voor een dergelijk reisje en u annuleert ver-
volgens, dan brengen wij voortaan wel de 
gemaakte kosten bij u in rekening.

Y  Wilt u extra geholpen worden met onder-
steuning 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.
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3IN1PAKKET

AL VANAF€ 47,-


