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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.

www.plusbusdelauwers.nl

PROGRAMMA
JANUARI/FEBRUARI 2020

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

Telefoon:
0511 – 700207

Moniek Bremer
MAKELAARDIJ
Tel. 06 13 06 36 05
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Voorwoord

Lieve vrienden van de PlusBus,
We hebben een mooie �jd achter de rug! Een aantal van u is naar Valkenburg
geweest en hee� daar genoten van de Kerstmarkt en van de Limburgse
gemoedelijkheid. Er is veel gelachen, dat is een ding dat zeker is. Gelukkig is
iedereen weer veilig thuisgekomen. Inmiddels kleurt ook onze omgeving zich
met lichtjes en ballen.
We zien uit naar de gezellige dagen aan het einde van het jaar. Maar we weten
ook dat het voor sommigen van u een zware �jd zal zijn. Juist in deze �jd kan
het gemis van geliefde zo scherp zijn. Laten we naar elkaar omzien!
Dat vind ik zo mooi aan de PlusBus. Natuurlijk is het fijn om op stap te zijn,
maar het zijn de vriendschappen en de ontmoe�ngen die het extra mooi
maken. Want die blijven. Ook na de tripjes. Onze vrijwilligers lopen daar warm
voor. Ze gaan graag met u op stap en zorgen ervoor dat u met elkaar een
gezellige dag hebt.
Dat gaan we ook in 2020 doen. Maar er verandert wel iets. De oude bus wordt
namelijk ingeruild voor een nieuwe. We gaan er dus flink op vooruit met twee
nieuwe bussen. De eerste drie weken van 2020 hebben we nog even vakan�e.
Maar daarna staan er weer volop mooie trips om te boeken. Ik raad u aan op
�jd uw keus te maken. Want hoewel we nu twee mooie bussen hebben: vol =
vol.
Namens het bestuur van de PlusBus wens ik u gezegende kerstdagen en een
gelukkig en reislus�g 2020 toe.
Margreet Jonker
voorzi�er

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.
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PROGRAMMA JANUARI 2020
beroemde flesje Yakult al sinds 1935 heeft
beleefd.
Ze vertellen je van alles over hun fascinerende
geschiedenis en leiden je uitgebreid rond langs
de verschillende onderdelen van het productieproces. Je ziet bijvoorbeeld hoe de flesjes in
een razend tempo afgevuld en gedopt worden.
Natuurlijk kun je tijdens de rondleiding ook Yakult proeven en ga je naar huis met een goedgevulde goodiebag. Het totale programma in
de fabriek duurt ongeveer anderhalf uur. Start
is 13.00 uur.
Wanneer: donderdag 30 januari.
Vertrektijd: ca. 9.00 uur
Ritprijs: 45 euro

Kollum, zondagavondzang
Zondagavondzang in de Oosterkerk te Kollum.
Deze keer met mannenkoor Pro Rege uit Dokkum.
Wanneer: zondag 26 januari
Vertrektijd: ca. 17.30 uur
Aanvang is 19.45 uur
Ritprijs: 8 euro

Almere, Yakult fabrieken
Programma Yakult Tour
Yakult is een klein flesje met een groot verhaal.
Wil je dit zelf ervaren? In onze fabriek kun
je precies zien welke avonturen het wereld-
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PROGRAMMA FEBRUARI 2020
Rondrit kop van Overijssel

Ikea en Paddepoel in Groningen

Een heel mooi gebied om eens beter te verkennen. We gaan naar de plaatsen Ossenzijl,
Blokzijl, Vollenhove, Zwartsluis enz. Iedere
plaats heeft zijn eigen historie door de ligging
aan de vroegere Zuiderzee. Ook kunnen we
gaan winkelen in Zwolle.
Wanneer: donderdag 13 februari
Vertrektijd: 9.30 uur
Ritprijs: 30,00 euro

Vandaag gaan we naar Groningen, winkelen
in het grootste overdekte winkelcentrum van
het Noorden met meer dan 80 winkels onder
1 dak. Daarna gaan we ook nog naar Ikea. We
kunnen ook nog een hapje eten, bij de Ikea of
in Paddepoel.
Wanneer: dinsdag 4 februari
Vertrektijd: 9.00 uur uur
Ritprijs: 25 euro

Franeker en Bildthoek

De Planetariumkamer is waar het allemaal
'om draait' in het Eise Eisinga Planetarium.
Het model van de zon met de 6 planeten die
eromheen draaien, werkt nog steeds. Daarmee
is het het oudste werkende planetarium ter
wereld. Bij uw bezoek krijgt u uitleg in de Planetariumkamer. Deze uitleg duurt ongeveer 15
minuten. De rest van het museum, waaronder
het raderwerk, kunt u op eigen gelegenheid
ontdekken. Daarna gaan we via Harlingen,
Sexbierum, Minnertsga enz. naar restaurant
Het Graauwe Paard in Oude Bildtzijl waar we
wat te gaan eten.
Entree: 5,50 euro voor het Planetarium
Wanneer: donderdag 6 februari
Vertrektijd: 9.30 uur
Ritprijs: 35 euro

Rondje Zuid-west Friesland
We beginnen in Heerenveen waar we even
koffie gaan drinken in ijsstadion Thialf. Het is
uiteindelijk wel winter!! We gaan dan verder via
Sint Johannesga, Echternerbrug, Oosterzee
naar Lemmer.
Afhankelijk van het weer hier even rondkijken
en dan verder langs Stavoren, Hindelopen
enz.
We gaan daarna even voor een warme snack
naar Het Bearske in Beetsterzwaag.
Wanneer: dinsdag 11 februari
Vertrektijd: 9.30 uur
Ritprijs: 30 euro
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Bakkerij Jager Grijpskerk

Zwolle, IJsbeeldenfestival

Afhankelijk van de opstapplaatsen rijden we
een mooie route naar Grijpskerk. Om 15.00
uur gaan we een High-Tea doen bij de bakkerij
van Jager in Grijpskerk. Vorige keer goed in de
smaak gevallen. Misschien kunnen we de bakkerij ook nog even bekijken.
Entree: 12,50
Wanneer: woensdag 19 februari
Vertrektijd: 12.00 uur
Ritprijs: 15 euro

Stamppottenbuffet en varen

De beste ijskunstenaars ter wereld zijn naar
Zwolle gekomen waar ze in een grote vrieshal
aan de slag zijn gegaan met 275.000 kilo ijs en
275.000 kilo sneeuw. Daarmee vertalen zij het
thema "R-IJS DOOR DE TIJD" in een magische
wereld van ijs- en sneeuwsculpturen tot wel 6
meter hoog.
Tijdig reserveren, uiterlijk 6 februari.
Entree: 17,50 euro, 65+ 13,50 euro
Wanneer: dinsdag 25 februari
Vertrektijd: 9.00 uur (nog afhankelijk van de
reserveringstijd)
Ritprijs: 40 euro

Vanuit Maarssen bieden wij u een uniek arrangement inclusief "Stamppotten buffet" en een
3 uur durende "Rondvaart" over de Vecht. Ontvangst met een lekker kopje koffie met koekje.
"Stamppotten Buffet": boerenkool, zuurkool en
hutspot met uitgebakken spekjes, rookworstjes, krokant gebakken gehaktballetjes, zilveruitjes, augurken en piccalilly, romige jus.
Opgeven uiterlijk 10 februari. Dit uitje gaat
door bij minimaal 15 personen.
Wanneer: donderdag 20 februari.
Vertrektijd: 9.30 uur. Afvaart: 12.00 uur
Ritprijs: 60 euro incl. buffet en rondvaart

Shoppen in Meppen
Meppen is een leuke stad vlakbij de Nederlandse grens. Hier kun je heerlijk shoppen in
het overdekte winkelcentrum van Meppen.
Maar ook de Marktkauf in Meppen was in trek.
Daarom nu een dagje Meppen waarin u samen
met uw mededeelnemers en de chauffeur de
dagindeling bepaald.
Wanneer: woensdag 26 februari
Vertrektijd: 09.00 uur
Ritprijs: 37 euro

Kollum, zondagavondzang

Stampot en bingo Kollumerpomp

Zondagavondzang in de Oosterkerk te Kollum.
Het bekende Lemster mannenkoor komt deze
avond naar Kollum.
Wanneer: zondag 23 februari
Vertrektijd: ca. 17.30 uur
Aanvang is 19.45 uur
Ritprijs: 8 euro

Inmiddels wel bekend. Heerlijk stamppot eten
bij Petra en daarna 3 Bingo rondes met leuke
prijsjes en een lekker kopje koffie of thee. Altijd
gezellig.
Wanneer: donderdag 27 februari
Vertrektijd: 10.30 uur
Ritprijs: 25 euro incl. stamppot en bingo
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Spelregels van de PlusBus

Telefoon: 0511 – 700207

� 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.
� 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.
� Wij bellen even met u of de reis doorgaat, en
hoe laat we ongeveer bij u zijn.

� Prijzen zijn onder voorbehoud.
� 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.
� Soms bieden wij reisjes aan waarbij de entreekaartjes van te voren, bijvoorbeeld boottochten, besteld en betaald moeten worden
door de PlusBus. Heeft u zich aangemeld
voor een dergelijk reisje en u annuleert vervolgens, dan brengen wij voortaan wel de
gemaakte kosten bij u in rekening.
� Wilt u extra geholpen worden met ondersteuning of het duwen van een rolstoel, dit
dan graag doorgeven bij aanmelding.
� Iedereen moet een id-kaart bij zich hebben
voor het geval we worden aangehouden en
we ons moeten legitimeren.
� 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.

� 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.
� De rit dient contant en liefst gepast, bij aanvang van de rit, aan de chauffeur of begeleider te worden betaald.
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K. Sikkemaweg 9

Textielhuis

Andries Korporaal

ZWAAGWESTEINDE
Tel. 0511-441663
Dinsdagsmiddags gesloten

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

Lakens en dekbedovertrekken in katoen en flanel
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