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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 
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
AUG./SEPT. 2021

www.plusbusdelauwers.nl
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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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Voorwoord

Lieve allen,

Het is mij oprecht een waar genoegen deze keer iets te schrijven 
voor het programmaboekje. Want het KAN weer! Wat hebben we 
lang uitgekeken naar dit moment. Dat geldt voor ons als vrijwilli-
gers en bestuur van de PlusBus. Maar ik denk dat u dat ook hebt 
gedaan. En nu is het dan zover.
Maar we zijn nog heel voorzichtig. Voor u en voor onszelf. Dus we 
verwachten dat u zich fit voelt als u zich meldt voor een ritje en dat 
u de hygiene regels van de RIVM in acht neemt. 

We nemen ook aan dat u gevaccineerd bent. Een check daarop 
zult u van ons niet krijgen. We gaan in vertrouwen met elkaar om. 
Zolang er allerlei varianten van Corona ontstaan en rondwaren 
blijven we dat doen. Zo passen we op elkaar en zorgen we voor 
elkaar.

We gaan nog niet zo ver weg de komende tijd. Maar in de buurt 
zijn ook mooie dingen te zien en te beleven. Een visje eten op 
Lauwersoog blijft altijd leuk om te doen! 

We hopen op een fijne tijd met elkaar. Met mooie ontmoetingen 
en veel plezier. Dat wensen we u en elkaar van harte toe.

Lieve groet,
Margreet Jonker.
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PROGRAMMA AUGUSTUS 2021

We gaan weer voorzichtig los.
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 naar Zout-
kamp . Hier gaan we het visserij-museum 
bezoeken. In de monumentale Rijksbeton-
ningsloods, centraal gelegen aan de oude 
binnenhaven, is sinds 1994 het Visserij-
museum Zoutkamp gevestigd. Snuif eens 
de geur van vis, teer, hout en diesel op, 
en vergeet even de huidige jachtige maat-
schappij.
Entreeprijs  : € 4,50
Wanneer     : woensdag 18 augustus
Vertrektijd   : 09.00uur
Ritprijs       :  20 euro

Toertocht door Oost-Groningen
Vandaag duiken we de provincie Gro-
ningen eens in. Onderweg ergens koffie 

Dokkum, Lauwersoog en het 
visserij-museum in Zoutkamp

drinken en dan op naar Westerwolde. Dit 
wordt wel het Twente van het Noorden ge-
noemd. Als men kijkt naar het landschap 
en de boerderijen ziet men veel overeen-
komst. Via Wedde (lekker roggebrood bij 
bakker Leta) en mooie binnenwegen naar 
Westerlee. Daar gaan we naar Manske 
Mulder. Daar moet u een keer geweest 
zijn.
“Wat wij niet hebben heeft u niet nodig” is 
de spreuk van Manske Mulder.
Wanneer   : Donderdag 19 augustus
Vertrektijd : 09.30 uur.
Ritprijs      : 30  euro

Rondje Midden - Friesland
Waar beginnen we en waar houden we 
op met onze rondreis door Midden Fries-
land? Dat hangt er vanaf waar we u afha-
len. Bijv. even langs Earnewald, Grou, Ak-
krum en binnendoor naar Joure. Ergens 
gezellig koffiedrinken en dan gaan we in 
Gorredijk langs De Heeren en/of dames 
van Rinsma, het grote Modeplein.
Wanneer : Dinsdag 24 augustus
Vertrektijd : 09.30 uur
Ritprijs     : 30 euro
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Groningen, stadsrondvaart..
Stad Groningen vanaf het water... tijds-
duur 1 uur.
Met de stadsrondvaarten krijgt u de ge-
legenheid de geschiedenis van de stad 

Groningen vanaf het water te bewonde-
ren. Dit geeft een heel andere kijk op de 
middeleeuwse patriciërshuizen, de prach-
tige bruggen en de vele torens met hun 
eeuwenoude historie.
Wij moeten om 12.30 uur aanwezig zijn 
voor de rondvaart.
Hierna kunnen we gaan winkelen in win-
kelcentrum Paddepoel.
Reserveren voor 17 augustus
Entreeprijs   : €  15,00 voor de rondvaart   
Wanneer      :  Donderdag 26 augustus
Vertrektijd    : ca. 10.30 uur
Ritprijs         : 25 euro
  

Oudebildtzijl, Praamvaren
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, genieten in de 
Bildthoek!
Reserveren voor 18 augustus
Entreeprijs: 26,50 incl. vaartocht en 
lunch
Wanneer   : woensdag 1 september  
Vertrektijd  : ca. 9.00 uur
Ritprijs : 35 euro

OVERZICHT VAN ALLE REISJES IN AUGUSTUS








WOENSDAG 18 AUGUSTUS
Dokkum, Lauwersoog, Zoutkamp
DONDERDAG  20 AUGUSTUS
Toertocht Oost-Groningen

DINSDAG 24 AUGUSTUS
Rondje midden Friesland
DONDERDAG 26 AUGUSTUS
Groningen stadsrondvaart

Een wekelijks telefoontje van de Zilverlijn kan 
uitkomst bieden. Meld u gratis aan. Bel 088 344 2000 
of ga naar ouderenfonds.nl/zilverlijn

Wilt u graag een luisterend oor? 

ouderenfonds.nl/zilverlijn

Ouder worden doe je samen!
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Moniek  Bremer
MAKELAARDIJTel. 06 13 06 36 05 
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Ritprijs : 35 euroVijversburg Tietjerk 
en Burgum

We gaan eerst het welbekende park Vij-
versburg bezoeken .Het park heeft ver-
schillende thema’s. Bijv.  het Historisch 
park, Ooievaarsnest en Dwaalster. Altijd 
mooi om hier eens rond te wandelen.
Daarna gaan we naar brasserie  “Om de 
Dobben” in Burgum.
Brasserie  Om de dobben bevindt zich 
in het bijzondere coulisselandschap van 
natuurgebied Hurdegarypsterwarren dat 
onderdeel uitmaakt van het Nationaal 
Landschap de Noardlike Fryske Wâlden. 
Een deel (ca. 10 ha) is in particulier ei-
gendom en wordt in de vorm van particu-
lier natuurbeheer onderhouden. Ontdek 
deze bijzondere en natuurrijke omgeving 
die een stukje historie blootlegt. Unieke 
pingoruïnes uit de ijstijd, houtwallen en 
elzensingels en bijzondere planten en 
dieren. Hier kunnen we even wandelen en 
daarna gaan we hier lekker even eten.  Tij-
dig Reserveren

Entreeprijs    : park  € 2,50
Wanneer      :  donderdag 2 september
Vertrektijd     : 09.30 uur
Ritprijs         : 25 euro

Met de Zonnetrein door de 
Schoorlse duinen

Onderweg naar Schoorl onderweg een 
bakje doen. Om 13.00 uur vertrekt de zon-
netrein, dus op tijd aanwezig zijn. De rit 
duurt 1 ½  uur.
Stap in de Zonnetrein en ontdek de bos-
sen, heide en duinen van de Schoorlse 
Duinen. De chauffeur laat je de mooiste 
plekken en uitzichten zien. Een uitkomst 
als je minder goed te been bent of niet 
zo van wandelen houdt. Een groene bij-
komstigheid is dat de Zonnetrein deels 
op zonne-energie rijdt! Daarna via de kust 
terug naar Friesland en daar ergens een 
hapje eten.
Reserveren voor 18 augustus.
Entreeprijs  : € 11,00
Wanneer     : woensdag 8 september
Vertrektijd   : 8.30 uur
Ritprijs        : 45 euro

Landgoed Verhildersum, 
Leens

Wat is hier wel allemaal niet te zien? Mooie 
tuinen, een arbeidershuisje uit 1900, een 
Borg die staat als schitterende diamant 
midden in het landgoed, enz., enz. Terug 
via Lauwersoog.
Entree    : 8,00 euro
Wanneer: donderdag 9 september
Vertrek   : 10.00 uur
Ritprijs   : 25  euro

PROGRAMMA SEPTEMBER 2021
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Dagtocht De Veluwe, 
Garderen

Via Emmeloord gaan we via een mooie 
route richting Kampen en dan rijden we 
langs het Drontermeer naar Harderwijk. 
De bedoeling is uiteindelijk Garderen 
waar we de zandsculpturen gaan bezien. 
Die staan dit jaar in het teken van 75 jaar 
bevrijding. Onderweg kunnen we ergens 
koffie gaan drinken en op de terugreis er-
gens aansteken voor een warme hap.
Reserveren voor 1 september.
Entreeprijs : € 10,00
Wanneer    : Dinsdag 14 september
Vertrektijd   : 09.00 uur
Ritprijs       :  45  euro

Welkom in de 
“Noordoostpolder”

Een bezoek aan de “Noordoostpolder” 
blijft altijd interessant. Het is nu een deel 
van Flevoland. We beginnen in Lemmer 
en dan via Rutten, Creil enz. naar Urk. 
Hier kunnen we vast wel even aansteken.
Verder naar Schokland richting Blokzijl. 
En verder zien we wel hoe we naar huis 
rijden! Gewoon even een dagje gezellig 
weg.
Wanneer   : Donderdag 16 september
Vertrektijd : 09.30 uur
Ritprijs      : 35   euro

Drente - Assen

Via Roden naar Eelde, waar we op het 
vliegveld van Eelde even koffie gaan drin-
ken. Dan verder via Tynaarlo naar Tuin-

land in Assen.
Voor de terugreis zoeken we een mooie 
route.
Wanneer : Dinsdag 21 september
Vertrektijd : 09.30 uur
Ritprijs     : 30 euro

De Orchideeën Hoeve

Wel bekend van o.a. de Kerstuitjes. Maar 
er is altijd wat te zien in de Orch.Hoeve, 
o.a. De
Zwevende Bloementuin.
In de ‘Zwevende’ Bloementuin wordt je 
meegezogen in een sprookjesachtige 
bloemenwereld waar duizenden kleur-
rijke bloeiers een oneindige wolk boven 
het hoofd vormen. Deze unieke bloeme-
nattractie is geïnspireerd op de wereldbe-
roemde Japanse kersenbloesemperiode 
en is nergens anders in Europa te ervaren.
En verder natuurlijk de vlindertuin, het 
Amazone regenwoud enz.
Reserveren voor 8 september.
Entree     : 14,50 euro
Wanneer :  Donderdag 23 september
Vertrektijd : 09.30 uur
Ritprijs      : 30 euro

Warffum, openluchtmuseum

Het openluchtmuseum is opgericht in 
1959 als Stichting Landbouwkundig, 
Oudheidkundig, Kunstminnend Museum 
, Het Hoogeland. Het tot museumterrein 
bestemde gebied is gelegen op het hoog-
ste punt van de wierde in het centrum van 
het dorp Warffum. Op dit terrein bevonden 
zich in 1959 tien woningen, twee school-
gebouwen en een stal. De meeste gebou-
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wen van het openluchtmuseum staan op 
de plaats waar ze altijd hebben gestaan. 
Aangevuld met enkele panden uit de regio 
geven ze een authentiek en fascinerend 
beeld van het dagelijks leven rond 1900. 
In de loop der jaren zijn tal van gebouwen 
verworven en is het terrein uitgebreid tot 
zijn huidige omvang. Dit jaar een tentoon-
stelling over Rottumerplaat, een halve 
eeuw na het verblijf van Godfried Bomans 
en Jan Wolkers .
Zeer interessant. Op de terugreis kunnen 
we via Lauwersoog of Zoutkamp nog even 
een snackje halen.
Entree      : 8,00 euro
Wanneer   : Dinsdag 28 september
Vertrektijd : 09.30 uur
Ritprijs : 25 euro

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 schit-
terende vaartocht door het dorp en het 
Nationaal Park Weerribben Wieden, het 
schitterende natuur-monument dat deze 
omgeving rijk.

Arrangement:
10.00 uur: Ontvangst met 1 kop koffie of 
thee met appelgebak
11.00 uur: Rondvaart Giethoorn (1 uur). 
Onder begeleiding van een ervaren schip-
per vaart u door het dorp Giethoorn en 
over het meer “het Bovenwijde”.
12.00 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 platte-
grond.Na de lunch kunt het dorpje bezich-
tigen te voet. Met een plattegrond vind u 
de weg langs de rietgedekte boerderijtje, 
grachtjes en bruggetjes.

Reserveren voor 10 september.
Wanneer: Donderdag 30 september
Vertrek   : 9.00 uur
Ritprijs : incl. arrangement 60 euro                                   

OVERZICHT VAN ALLE REISJES IN SEPTEMBER
WOENSDAG 1 SEPTEMBER
Oudebildtzijl, Praamvaren
DONDERDAG  2 SEPTEMBER
Vijversburg Tietjerk en Burgum
WOENSDAG 8 SEPTEMBER
Met Zonnetrein door de Schoorlse duinen
DONDERDAG 9 SEPTEMBER
Landgoed Verhildersum Leens
DINSDAG 14 SEPTEMBER
Dagtocht de Veluwe Garderen

DONDERDAG 16 SEPTEMBER
Welkom in de Noordoostpolder
DINSDAG 21 SEPTEMBER
Drente Assen
DONDERDAG 23 SEPTEMBER
De Orchideeën Hoeve
DINSDAG 28 SEPTEMBER
Warffum, Openluchtmuseum
DONDERDAG 30 SEPTEMBER
Arrangement Giethoorn
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Voorstraat 107 - 9291 CG Kollum
Telefoon (0511) 451 280
www.hoekstra-kollum.nl

Voor samenhang
in uw administratie
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Telefoon: 0511 – 700207
Spelregels van de PlusBus

Y  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.

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 door-
gaat, 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, consump-
ties en dergelijke zijn voor eigen reke-
ning, 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 moge-
lijk 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, 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.

Y  Wilt u extra geholpen worden met on-
dersteuning of het duwen van een rol-
stoel, 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 legi-
timeren.

Y  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.

kammen
schilderwerken

van

Robin van Kammen

www.schildervankammen.nl

06 1138 0431
info@schildervankammen.nl
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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


