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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 ver-
voer 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
NOVEMBER/DECEMBER 2021

www.plusbusdelauwers.nl
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Voorwoord

Lieve mensen,

Onlangs had ik het genoegen op pad te mogen met de PlusBus. Normaal 
gesproken houd ik het bij besturen, maar ik wilde toch een keer mee. Om te 
ervaren wat het eigenlijk allemaal inhoud en hoe het gaat.
Laat ik voorop stellen dat het een hele gezellige dag was. Met zes dames en 
twee heren (inclusief chauffeur) togen we naar Leer in Duitsland. Via Buiten-
post naar Dokkum, Rinsumageest en Leeuwarden gingen we uiteindelijk rich-
ting de oosterburen. Een dag van koffie drinken, shoppen en vooral heel veel 
babbels en plezier. Er werd veel gelachen en ik was onder de indruk van het 
uithoudingsvermogen van onze gasten. Bij mij ging het lichtje wel uit op de te-
rugreis. Wat me vooral bijblijft zijn de reacties. ‘Wat hebben we een mooie dag 
gehad,’ was de unanieme reactie. Mooi hoor! Ik denk dat ik nog wel een keer 
meega, want heb je eenmaal de smaak te pakken dan wil je meer.

Ook de komende weken staan er mooie ritten op het programma. Nieuwe ui-
tjes, zoals een bezoek aan Imca Marina in het Geert Teis Theater in Stadska-
naal. 
Ook oude vertrouwde uitjes zoals de kerstmarkt in Bourtange. Kortom, voor 
elk wat wils. Bij elk uitje staat of we wel of niet dineren aan het einde van de 
middag. Dan kunt u daar rekening mee houden.

Het allergrootste deel van onze klanten is inmiddels gevaccineerd. Dat is fijn! 
Zo zorgen we voor elkaar. Als u (nog) niet gevaccineerd bent, moet u zich in ie-
der geval laten testen voordat u mee kunt. Als de uitslag van de test negatief is, 
kunt u het bewijs daarvan printen of downloaden in uw CoronaCheck-app op 
uw smartphone. Dat geldt overigens ook voor onze chauffeurs en begeleiders. 
Laten we hopen dat de Corona besmettingen, die nu weer oplopen, niet leiden 
tot maatregelen waardoor we er niet meer op uit kunnen. 

Voor de komende tijd wens ik u heel veel plezier bij alle prachtige uitjes die we 
weer voor u op het programma hebben staan. 

Namens het bestuur

Margreet Jonker
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PROGRAMMA NOVEMBER 2021
Stadskanaal Imca Marina

Imca Marina, 
Geert Teis theater, Stadskanaal.

Wie kent haar niet? Misschien van haar 
liedjes “Harlekino”, “Viva Espana”, Bella 
Italia” of Vino waar blijft de wijn”? Of als 
ambtenaar van de burgerlijke stand? Of 
als schrijfster?

In dit muzikale programma wordt ze vo-
caal en instrumentaal bijgestaan door 
“haar” mannen: Mark Pepping, Sergej 
in ’t Veen en Rick Lammers. Imca vertelt 
over haar bijzondere leven en carrière met 
naast haar eigen repertoire, ook streektaal 
muziek en wereldmuziek in verschillende 
talen. 
Kortom, een middag vol energie, verras-
singen en gezelligheid met een lach en 
een traan!

Op de terugreis gaan we eten in Aduard.
Tijdig reserveren, uiterlijk 11 november.
Entree is incl. pauzedrankje

Wanneer    : dinsdag 16 november
van 14.00 – 16.00 uur.
Vertrektijd : ca. 10.30 uur
Ritprijs      : € 45,- 
(inclusief pauzedrankje en entree)

Dokkum, Lauwersoog
We gaan vandaag een rondje om het Lau-
wersmeer. maken. We beginnen in Dok-
kum, waar we even de wekelijkse markt 
gaan bezoeken en een bakje kunnen 
doen. Dan naar Lauwersoog, Schierzicht, 
voor een visje en dan verder via Ulrum 
Leens richting Winsum. Binnendoor via 
leuke Groninger dorpjes richting Grijps-
kerk. Bij mooi weer kunnen we hier nog 
even rondwandelen in de winkelstraat. 
Een ontspannen toerdag!
Wanneer : woensdag 17 november
Vertrektijd. 9.30uur
Ritprijs : 25 euro

Markt te Emmen
Iedere vrijdag van 8.00 – 14.00 uur de 
Grootste warenmarkt van Noord-Neder-
land rond het Marktplein in Emmen. Meer 
dan 100 kramen Food en Non Food! Er 
moet dus veel gelopen worden.! Na de 
markt is het goed vertoeven bij een van de 
gastvrije horeca gelegenheden in het cen-
trum van Emmen. We gaan dus onderweg 
niet meer aansteken.
Wanneer       :  vrijdag 19 november
Vertrektijd    :  8.30 uur
  Ritprijs € 30,-.
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Toeristische route
Zuid-west Friesland

We gaan vandaag gezellig even toeren 
door onze mooie provincie. Ergens met 
elkaar koffiedrinken, in bijv. Sneek en/of 
Bolsward even rondstruinen. Dan naar 
Hindelopen en terug via Makkum. In bijv. 
Leeuwarden aansteken voor een hapje en 
drankje.
Wanneer    : dinsdag 23 november
Vertrektijd : 9.30 uur
Ritprijs € 30,-:

Harlingen en Den Helder
In Harlingen halen we een “bakje” en even 
rondkijken in onze Friese havenstad, o.a. 
de Industriehaven.

Dan over de Afsluitdijk, waar druk aan ge-
werkt wordt. Ri. Den Helder. Winkelen in 
de binnenstad van Den Helder. Op de te-
rugreis eten bij De Zingende Wielen.
Wanneer      : donderdag 25 november
Vertrektijd   : 9.30 uur
Ritprijs  € 35,-:

Stadskanaal, Geert Teis
Stadskanaal, het Geert Teis theater.

Voor de liefhebbers van vlotte jazz mu-
ziek, The Legends.
In Swingin’ Paris toveren The Legends 
Michael Varekamp & Wiboud Burkens het 
theater om tot een romantische jazzkelder 
met een heel goede zangeres, Tess van 
der Zwet. Een feestje voor de liefhebbers. 
Misschien gewoon eens proberen.
Daarna zoeken we een eetcafé in Hooge-
zand.

Reserveren voor 24 november.
Entree      :  incl.pauzedrankje
Wanneer  : dinsdag 30 november 
  vanaf 14.00 uur.
Vertrektijd: ca. 10.30 uur
Ritprijs      : € 45,-  
(inclusief pauzedrankje en entree.)

2       PlusBus augustus/september 2021

Van Regteren Wielen en Banden bestaat sinds 
1983. We hebben een ruime ervaring in ban-
den voor vele doeleinden. Ook kunt u bij ons 
terecht voor de velgen van alle soorten ban-
den. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaan-
del, evenals gastvrijheid. Reinier, Dick of Henk 
zullen u de informatie verstrekken waar u om 
vraagt.

Van Regteren
Wielen en banden

Kievitsweg 12
9843 HA Grijpskerk

0594-213535
www.vanregterenbanden.nl
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Moniek  Bremer
MAKELAARDIJTel. 06 13 06 36 05 
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Drente, Assen
Via Roden naar Norg, waar we in café 
Zwaneveld in Norg  even koffie gaan drin-
ken.
Dan verder via Tynaarlo naar Tuinland in 
kerstsfeer, Assen. Even ideeën opdoen 
om het thuis gezellig te maken met de 
Kerstdagen en de periode daarna natuur-
lijk. In het restaurant van het tuincentrum 
kunnen we koffie/thee drinken met wat 
lekkers er bij.
Voor de terugreis zoeken we een mooie 
route. We gaan niet eten onderweg.
Wanneer : woensdag 8 december
Vertrektijd : 09.30 uur
Ritprijs : € 30,-

Kerstmarkt Bourtange

Kerstmarkt in Vesting Bourtange.
Kerst vieren op een unieke locatie? Be-
zoek dan de kerstmarkten in Vesting Bour-
tange, één van de mooiste kerstmarkten 
in Nederland. De hele vesting prachtig 

verlicht, de bruggen en toegangswegen 
zijn versierd met duizenden lichtjes en op 
de vestingwallen staan tientallen verlichte 
kerstbomen. Een unieke belevenis. He-
laas niet geschikt voor mensen die moei-
lijk lopen.
Op het Marktplein rond de grote kerst-
boom is volop sfeer en gezelligheid. Bij-
na 100 kramen verspreid over de diverse 
pleinen en bastions, bieden het meest 
uiteenlopende kerstassortiment. Kerstlief-
hebbers kunnen hier hun hart ophalen. 
Het geheel wordt opgeluisterd door diver-
se koren en artiesten en bij de invallende 
duisternis neemt de sfeer alleen maar toe. 
Uiteraard ontbreken de Glühwein en de 
warme chocolademelk niet. Op de terug-
reis gaan we ergens eten.
Entree     : € 4,00
Wanneer : zaterdag 11 december 
vanaf 11.00 uur.
Vertrektijd: 9.00 uur
Ritprijs     : € 35,-

Flambou Surhuisterveen
Alweer twee jaar geleden, het prachtige 
kerstconcert van het Westerlauwers man-
nenkoor in de Flambou te Surhuisterveen. 
Onder voorbehoud, beperkt aantal bezoe-
kers!

Wanneer     : zondag 12 december 
vanaf 16.00 uur
Vertrektijd  : ca. 14.00 uur.
Ritprijs     : € 30,- Incl. entree.

PROGRAMMA DECEMBER 2021
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Aviodrome Lelystad
Aviodrome, Luchtvaartmuseum 
in Lelystad.
Mooi om in deze donkere tijd eens even 
te bezoek, het Aviodrome. Een complete 
verzameling van meer dan 100 oude en 
nieuwe vliegtuigen. Beleef het om eens in 
een reusachtige Boeing 747 rond te lopen.
Om de allereerste Boeing 747 te bouwen 
waren 75.000 bouwtekeningen en 15.000 
uur aan windtunneltesten nodig. Die wil je 
toch weleens bekijken? Onderweg even 
koffiedrinken .
Entree      : € 15,95   Tijdig reserveren!
Wanneer  : dinsdag 14 december
Vertrektijd: 9.30 uur
Ritprijs € 30,-    :

Kerstconcert Amsterdam
Op donderdag 16 december 2021 zal 
er wederom een speciaal kerstconcert 
plaatsvinden in het Concertgebouw in 
Amsterdam. Namens het Nationaal Oude-
renfonds willen wij u van harte uitnodigen 
om dit concert bij te wonen! Een feeste-
lijke middag, speciaal voor ouderen die 
onze extra aandacht verdienen. Het Ne-
derlands Kamerorkest voert onder leiding 
van dirigent Daniel Reuss een prachtig 
programma uit van onder andere Johann 
Sebastian Bach, Georg Friedrich Handel 

en Joseph Rheinberger met medewerking 
van het koor Cappella Amsterdam.
Het orkest staat bekend om haar actieve 
betrokkenheid bij de culturele en maat-
schappelijke omgeving waardoor klassie-
ke muziek bereikbaar wordt voor ieder-
een.
De ontvangst is vanaf 13.30 uur met een 
kopje koffie of thee. Het concert begint om 
14.30 uur en zal tot ongeveer 16.15 uur 
duren, inclusief pauze.
Presentatie: Maartje van Weegen
Op de terugreis gaan we nog lekker even 
dineren.
Wanneer    : donderdag 16 december
Vertrektijd : ca. 9.30 uur
Ritprijs      : € 45,- incl. concert en En-
treeticket, koffie, thee en een drankje in 
de pauze

De Orchideeën Hoeve
De Orchideeën Hoeve, Luttelgeest.
Ze zijn er weer! De kaarsjesavond is een 
hartverwarmende belevenis voor ieder-
een. Zodra de duizenden echte kaarsen in 
de Orchideeën Hoeve worden ontstoken, 
transformeert de jungle in een lichtspekta-
kel dat nergens anders is te ervaren.
Volg de speciaal uitgezette lichtjesroute 
en reis van droomwereld naar droom-
wereld. Ontdek hoe reusachtige palmen 
transformeren in mystieke lichtobjecten, 
bewonder de flamingo’s en nachtvlinders 
die ronddwalen in sprookjesachtig avond-
licht en geniet van sfeervolle livemuziek in 
de romantische ‘Zwevende’ Bloementuin. 
Dit moet je eens gezien hebben.
Onder voorbehoud van reservering ivm. 
beperkt aantal bezoekers. Daarom 3 da-
gen de mogelijkheid om dit prachtige ge-
beuren te zien.

Tijdig reserveren!
Wanneer  : woensdag 22 december
                  donderdag 23 december
                  dinsdag 28 december 
  laatste Kans!
Vertrektijd: ca. 15.00 uur, afhankelijk 
van de tijd die we toegewezen krijgen.
Ritprijs     : € 40,- inclusief entree
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Voorstraat 107 - 9291 CG Kollum
Telefoon (0511) 451 280
www.hoekstra-kollum.nl
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Telefoon: 0511 – 700207

Spelregels van de PlusBus

t  Aanmelden: maandag t/m donder-
dag tussen 9.00 - 12.00 uur. Op de 
vrijdag kunt u het antwoordapparaat 
inspreken en wordt u de week daar-
op terug gebeld.

t  Als in het programma bijvoorbeeld 9.00 
uur als vertrektijd staat vermeld, bete-
kent 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. 

t  Wij bellen even met u of de reis door-
gaat, en hoe laat we ongeveer bij u zijn.

t  De prijzen in het overzicht zijn ritprijzen 
exclusief alle andere uitgaven die u 
doet op deze dag. Entree, consump-
ties en dergelijke zijn voor eigen reke-
ning, tenzij anders is aangegeven. 

t  De rit dient contant en liefst gepast, bij 
aanvang van de rit, aan de chauffeur of 
begeleider te worden betaald. 

t  Prijzen zijn onder voorbehoud.

t  Als u onverwacht verhinderd bent, 
verzoeken wij u ons dit zo snel moge-
lijk door te geven, zodat wij iemand 
anders blij kunnen maken met uw 
plaats. 

t  Soms bieden wij reisjes aan waarbij 
de entreekaartjes van te voren, bij-
voorbeeld boottochten, besteld en 
betaald moeten worden door de Plus-
Bus. Heeft u zich aangemeld voor een 
dergelijk reisje en u annuleert vervol-
gens, dan brengen wij voortaan wel 
de gemaakte kosten bij u in rekening.

t  Wilt u extra geholpen worden met on-
dersteuning, dit dan graag doorgeven 
bij uw aanmelding.

t  Iedereen moet een id-kaart bij zich 
hebben voor het geval we worden 
aangehouden en we ons moeten legi-
timeren.

t  Bij extreme weersomstandigheden 
(harde storm, gladheid e.d.) wordt er 
niet gereden. In deze gevallen zult u 
worden afgebeld en zijn er geen kos-
ten verschuldigd.

wensen U fijne Kerstdagen 
en veel reisplezier in 2022

Het bestuur 
en alle 
vrijwilligers 
van
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www.kabelnoord.nl

Kabelnoord is al 40 jaar dé regionale 
leverancier van internet, televisie en telefonie. 
Tegen een eerlijk tarief biedt Kabelnoord u 
een uitstekende digitale bereikbaarheid met 
familie, vrienden en de rest van de wereld. 

Wilt u meer weten over onze diensten en 
abonnementen kijk dan op www.kabelnoord.nl.
Ook staat ons  (fries sprekende) klantencentrum 
u graag te woord.

Kabelnoord zorgt 
voor verbinding


