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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
SEPTEMBER/OKTOBER 2022

www.plusbusdelauwers.nl
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kammen
schilderwerken

van

Robin van Kammen

www.schildervankammen.nl

06 1138 0431
info@schildervankammen.nl
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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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Voorwoord

Lieve mensen,
Juli de oogstmaand, augustus de hooimaand! We zitten weer volop in de zo-
mer. Maar ondertussen hangt in de kledingwinkels al weer de mode voor het 
najaar. En zo is het ook bij de PlusBus; we denken al weer volop na over nieu-
we ritten in de herfst.
Ook dit boekje staat weer vol met mooie uitstapjes. En ze worden door u ge-
waardeerd. Dat merken we natuurlijk uit uw enthousiaste reacties. Een reactie 
kregen we onlangs van een klant en is zo leuk; die wil ik u niet onthouden. 

BUITENPOST

Voel je je eenzaam en alleen
En wil je toch graag ergens heen
Dan ga je kijken en zoeken
Of je ergens iets kan boeken
Een chalet of een hotel
Ja die zijn er ongetwijfeld wel
Maar dan kijk je direct al zuur
Want alles is toch echt te duur
Je wilt niet zó, je wilt niet zús
En dan vind je het: De PlusBus
Was je van het zoeken moe
Met deze mensen kun je overal naar toe

Met de bus of op een boot
Het aanbod van de PlusBus is erg groot
Plotseling kijk je niet meer zuur
want de PlusBus is echt niet duur
Goede chauffeurs, aardige mensen
Wat kun je je nog beter wensen
Ze hebben onderweg menig stop
en ook de begeleiding die is top
Vraag op 0511-700207 een boekje aan
En ga ook gezellig mee voortaan
Deze stichting is echt een plus
Dus ga gezellig mee met de PlusBus.

We wensen u fijne ritten en mooie gesprekken en ontmoetingen toe in de 
PlusBus
Namens het bestuur, Margreet Jonker, voorzitter. 
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PROGRAMMA SEPTEMBER 2022

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 1 september
Vertrek 9 uur
Ritprijs 40 euro

Pieterburen
vandaag gaan we met de bus een bezoek-
je brengen aan zeehonden creche Pieter-
buren. Op de terugweg gaan we een visje 
eten bij onze sponsor op Lauwersoog

Wanneer Vrijdag 2 september
Vertrek 13uur
Entree 9.50
Ritprijs 35 euro

Bloemencorso Eelde
Om 14.30 uur start het Bloemencorso 
Eelde. Een stoet van 14 corsowagens en 
bekende marching- en showbands. De 
corsostoet bestaat uit twee rondes. Aan 
het begin van de tweede ronde worden de 
prijzen aan de corsowagens toegekend
Wanneer Zaterdag 3 september
Vertrek 11.30
Ritprijs 35 euro

Gevangenismuseum 
Het Gevangenismuseum in Veenhuizen 
vertelt verhalen over de gevolgen van 
ontoelaatbaar gedrag. Verhalen van vroe-
ger en nu over armoede, verpaupering, 
misdaad en straf. Verhalen die je op een 
andere manier naar vrijheid laten kijken, 
die je nieuwsgierig maken en je aan het 
denken zetten. Na een bezoek aan het 
Gevangenismuseum ga je altijd iets rijker 
weg, dan je was gekomen. 
Na de tijd gaan we even ergens aan om 
wat te eten.
Wanneer Dinsdag 6 september
Vertrek 9uur
Entree museum 11.50 * Voor mensen 
met een museumkaart gratis entree als 
u de museumkaart mee neemt.
Ritprijs 30 euro

Giethoorn rondvaart
Vandaag gaan we op naar Giethoorn om 
een rondvaart te maken bij Smit, hier aan-
gekomen maken we gebruik van het 12 
uurtje arrangement met een soepje voor-
af, vervolgens gaan we lekker even een 
uurtje met elkaar te varen.
Uiteraard is er na de tijd nog ruimte om 
een rondje te lopen langs de prachtige 
straatjes in Giethoorn waar we kunnen ge-
nieten van de mooie straatjes met de vele 
bruggetjes, winkeltjes en terrasjes.
Wanneer 9 september Aanmelden voor 
6 september ivm reservering
Vertrek 8.30 uur
Arrangement Giethoorn incl varen en 
eten 28.50 Ritprijs 36,50

Noordoostpolder
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Dagje Ameland   2 X

Door het ouderenfonds wordt 2 dagen 
lang een reisje gepland naar het mooie 
Ameland. Hier gaat we met elkaar gezellig 
eten en daarna gaan we een bezoek bren-
gen voor de liefhebber aan het strand. Na 
deze belevenis rijden we nog een rondje 
over het mooie Ameland om vervolgens 
weer huiswaarts te keren.
Wanneer dinsdag 13 september
en woensdag 14 september
Vertrek: Tijd nog niet bekend
Ritprijs 50 euro

Bolsward en Makkum
We steken eerst aan in Bolsward, een 
Elfsteden stad. Een mooi centrum met 
mooie panden en natuurlijk het prachtige 
stadhuis met daarin de Oudheidkamer. 
Dan gaan we door naar Makkum voor een 
rondvaart in It Preamke. We varen met 
een praam (open boot, zie foto’s) over de 
binnenwateren van o.a. Makkum. Opstap-
plaats Turfmarkt. Hierna nog even rond-
kijken op het Makkumer strand. Op de 

terugreis steken we ergens aan voor een 
warme snack.

Ruim van te vo-
ren reserveren.

Entreeprijs   : 
€ 10,00
Donderdag 
15 september 
Vertrektijd   : 
9.00 uur
varen om 13.30
Ritprijs : 30 euro

Olle Rheen in Rhede
Vanavond kunnen we hier genieten van 
een heerlijk avondje in Tiroler sfeer, ook 
staat er een heerlijk schnitzel buffet voor 
ons klaar.
Graag vroegtijdig opgeven ivm reserveren
Wanneer vrijdag 16 september 
Vertrek Rond 14.00
Ritprijs 35 euro
Kosten entree en schnitzel buffet 14.90 
excl. drinken

Drogeham gondelvaart
Niet de tocht der tochten maar wel de 
Gondelvaart op wielen in Drogeham.Nog 
nooit was het zo spannend of het door 
kon gaan. Maar Drogeham gaat laten zien 
waarom dat dit evenement op de Repre-
sentatieve Lijst van Immatarieel Cultureel 
erfgoedlijst van de Mensheid van Unesco 
is geplaatst .Na 2 jaar zijn we weer terug. 
Wanneer zaterdag 17 september
Vertrek rond 15.45
Ritprijs 25 euro
Entree 6,-

Kasteel Cannenburch
Familiekasteel op waterrijke Veluwe
Ervaar de eeuwenoude schatten, rijk in-
gerichte vertrekken en schilderijen die tot 
leven komen. Het van oorsprong middel-
eeuwse kasteel Cannenburch is een stijl-
vol familiekasteel op de Veluwe. Het ligt in 
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Moniek  Bremer
MAKELAARDIJTel. 06 13 06 36 05 
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een prachtig oud parkbos met weilanden 
en vijvers. Het kasteel kan worden be-
zocht en in de directe omgeving kan wor-
den gewandeld.
Op de terugweg gaan we ergens aan te 
eten.
Wanneer dinsdag 20 september
Entree 12 euro, CJP kaarthouders krij-
gen 25% korting op vertoon van deze 
kaart.
Ritprijs 45 euro

Menkemaborg Uithuizen
De menkamaborg is een volledig ingericht 
huis waar een indrukwekkend beeld ge-
geven wordt van het leven en wonen op 
een Groninger borg in de 18e eeuw.
Tijdens ons bezoek is er een ook een ten-
toonstelling genaamd Bitterzoet Erfgoed. 
Ommelander elite en slavernij
In deze tentoonstelling door de vaste pre-
sentatie van de borg belichten wij de rol 
van de jonkers van de ommelanden in de 
west Indische compagnie. Want de alber-
da’s hadden hun rijkdom voor een groot 
deel te danken aan hun aandeel in de WIC 
en slavernij. Zo werd Mello Alberda, die 
vanaf 1682 op de menkamaborg woonde, 
in 1696 bewindhebber van de Groningse 
kamer van de WIC. Vol trots wordt deze 
functie op zijn rouwbord in de kerk van uit-
huizen vermeld. 
Wanneer woensdag 21 september
Vertrek 8.45
Ritprijs 30 euro

Aduard en Grijpskerk
‘s Morgens eerst naar de St  Bernardushof 
in Aduard waar wij gaan koffiedrinken. En 
een rondleiding krijgen.
Dan gaan we naar Bakkerij Jager in Grijps-
kerk. Daar krijgen wij een hightea.

Kosten: rondleiding 4 euro 
en high tea 15,00 p.p.

Wanneer donderdag 22 september
Vertrek 8.30
Ritprijs 26 euro

Paddepoel Groningen
Winkelen in Paddepoel Groningen; Geniet 
van een middagje winkelen in het mooie 
overdekte winkelcentrum de Paddepoel in 
Groningen.
Op de terugweg willen we graag een hap-
je gaan eten bij Aduard
Wanneer dinsdag 28 september
Vertrek 11.30
Ritprijs 25 euro

Orchideeënhoeve
We bezoeken de geheel overdekte Orchi-
deeën Hoeve en ervaren verre wereldde-
len van heel dichtbij. We starten ons be-
zoek aan de Orchideeën Hoeve met een 
stop in het serre-restaurant of we nemen 
in het zonnetje plaats op het buitenterras. 
Zowel het serre-restaurant als het terras 
vind je aan het begin van het park. Dwaal 
daarna door het tropische park en laat je 
verrassen door de mooiste planten, bloe-
men en dieren. Bezoek Europa’s grootste 
vlindertuin, speel met de papegaaitjes 
en ga op avontuur in het Mangrovebos. 
Waar je op het ene moment nog midden 
in het Amazone Regenwoud staat, word je 
het andere moment meegezogen in een 
sprookjesachtige bloemenwereld. Onder 
een wolk van honderden bloemen even 
op adem komen, gezellig bijkletsen of he-
lemaal wegdromen. Een bezoekje aan de 
winkel, waar diverse orchideeën in allerlei 
kleuren te koop zijn, brengt ons aan het 
einde van een bloemrijke dag.
Wanneer woensdag 29 september
Vertrek 8.30
Entree 16.50
Ritprijs 40 euro
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Aqua zoo
We gaan vanmiddag een bezoek brengen 
aan het mooie aqua zoo, na afloop willen 
we een hapje gaan eten bij de gezonde 
apotheker in Leeuwarden
Wanneer Dinsdag 4 oktober
Vertrek 11.30
Entree 18.95
Totaalprijs inclusief rit 45 euro

Schoonloo  Grollo
Fijne rondrit door het mooie Drenthe, we 
willen een bezoek brengen aan de beel-
dentuin in het mooie schoonloo, ook gaan 
we een bezoek brengen aan de kroeg van 
Johan Derksen in het mooie Grollo
Wanneer woensdag 5 oktober
Vertrek 8.30
Ritprijs 35 euro

Giethoorn rondvaart
Vandaag gaan we op naar Giethoorn om 
een rondvaart te maken bij Smit, hier aan-
gekomen maken we gebruik van het 12 
uurtje arrangement met een soepje voor-
af, vervolgens gaan we lekker even een 
uurtje met elkaar te varen.
Uiteraard is er na de tijd nog ruimte om 
een rondje te lopen langs de prachtige 
straatjes in Giethoorn waar we kunnen ge-
nieten van de mooie straatjes met de vele 
bruggetjes, winkeltjes en terrasjes.
Wanneer Donderdag 6 oktober 
Aanmelden voor 1 oktober 
ivm reservering Vertrek 8.30
Arrangement Giethoorn incl varen en 
eten 28.50 Ritprijs 36,50

Dokkum, Lauwersoog
We hopen op goed weer, zodat we van-
daag een bezoek kunnen brengen aan de 
markt in Dokkum. Vervolgens maken we 
nog even een rondje via Wierum, Peasens/ 
moddergat naar Lauwersoog om hier een 
visje te gaan eten
Wanneer Woensdag 12oktober
Vertrek 10.00
Ritprijs 30 euro

Zuidwest Fryslân
Rondje zuidwest Fryslan. Even een dag 
lekker toeren door onze mooie provin-
cie. Onderweg gaan we even ergens een 
lekker bakje drinken om vervolgens onze 
weg weer te vervolgen via Sneek naar de 
Ijselmeerkust, en via Workum, Hindeloo-
pen, Stavoren en Lemmer terug naar huis
Donderdag 13 oktober
Vertrek 8.30
Ritprijs 35 euro

Elburg en Kampen

De rit gaat vandaag richting Elburg en 
Kampen, Tijdens deze rit zal er veel ge-
wandeld worden, dus het is belangrijk dat 

PROGRAMMA OKTOBER 2022
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u goed ter been bent.
Ook brengen we een bezoek aan de 
zandsculpturen van Elburg met als thema 
Bijbelverhalen in zand.
Wanneer Dinsdag 18 oktober
Vertrek 9.00
Entree 16.50
Ritprijs 38,50

Deventer
Het is een eindje rijden maar echt de moei-
te waard om eens deze mooie Hanzestad 
te bezoeken. We gaan naar de historische 
binnenstad waar veel te zien is. Deventer
ligt aan de IJssel waar mooi en gezellige 
terrasjes zijn. Er moet dus veel gewandeld
worden!
Op de terugreis steken we ergens aan 
voor een warme hap.
Wanneer Woensdag 19 oktober
Vertrek 8.30
Ritprijs 45 euro

Urk
Vandaag rijden we via lemmer naar het 
mooie Urk, hier rijden we een rondje langs 
het oude centrum en maken we een stop 
bij het monument langs. Er is gelegenheid 
om het mooie Urk te voet te verkennen. 
Het is dus belangrijk dat u goed ter been 
bent voor dit uitje.
Na de tijd rijden we via een toeristische 
route terug naar Friesland onderweg gaan 
we aan voor een warme hap.
Wanneer Donderdag 20 oktober
Vertrek 9.00
Ritprijs 40 euro
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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

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

Olle Rheen Rhede
Vanavond staat er weer een gezellige 
feestavond gepland in Tiroler Sfeer 
met Miranda en the music boys bij 
Olle Rheen

Wanneer Vrijdag 21 oktober
Vertrek rond 14.00
Schnitzelbuffet kost 14.90 pp excl. 
Drinken 
Ritprijs 40 euro

Meppen Duitsland
De tocht gaat vandaag naar het Duitse 
Meppen, waar we gezellig met elkaar 
willen gaan winkelen

Wanneer Dinsdag 25 oktober
Vertrek 9 uur
Ritprijs 40 euro

Ikea Groningen
Vanmiddag gaan we naar IKEA om te 
shoppen.
In het restaurant kunnen we koffie/
thee drinken met eventueel iets lek-
kers er bij.

Wanneer Donderdag 27 oktober
Vertrek 10 uur
Ritprijs 30 euro
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Voor samenhang
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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.

 

Dé Hypotheekspecialist 
met lage advieskosten 

(eerste gesprek gratis) 

 
Wij bemiddelen volledig onafhankelijk voor o.a. Rabobank, ING,  

ABN AMRO, Aegon, Florius, Achmea, Hypotrust, ASR, Argenta etc.  
 

Neem contact op met één van onze adviseurs voor meer informatie 
(ook voor uw verzekeringen) 

 
Gerben Heidstra / Tjeerd Hoekstra 

 
Tel: (0511) 45 20 65  ||  Voorstraat 78, 9291 CM Kollum 

E-mail: info@extenso-assurantien.nl  ||  Website: www.extenso-assurantien.nl  
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CHINA GARDEN
BUITENPOST

China Garden 
West 1a
9285 WB  Buitenpost

Tel: 0511-541297
www.chinagardenbuitenpost.nl

Alle dagen geopend van 
11:30 - 21:30
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Ambachtelijke slagerij en Ambachtelijke slagerij en 
worstmakerij uit Grijpskerkworstmakerij uit Grijpskerk

Uw Slager Boersma 
Herestraat 36, 9843 AL Grijpskerk  

 0594 212 457   boersma.uw-slager.nl

Boersma
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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


