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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 wordt thuis 
opgehaald en daar 

ook weer 
teruggebracht.


Wij bellen even 
met u of de reis 

doorgaat,
en hoe laat we 

ongeveer 
bij u zijn.

PROGRAMMA
OKTOBER/NOVEMBER 2021

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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Voorwoord

Lieve mensen,

Na een lange tijd thuiszitten was het weer tijd om op stap te gaan. Nou, dat 
hebben we geweten. U belde massaal om u aan te melden voor een rit. Het 
belteam werd er door overrompeld, maar leidde alles uiteindelijk weer  in goe-
de banen. Overigens heeft dat team fantastisch werk verzet. Dat doen ze altijd, 
maar deze keer kwam het er echt op aan. Hulde voor jullie Nel, Jan, Dinie en 
Carla.

De planner had er ook flink wat werk aan om de twee bussen zo te vullen dat u 
als klant ook niet langer in de bus hoefde te zitten dan nodig was. Als bestuur 
hebben we besloten om het ophaalgebied van de Plusbus nu ook niet verder 
meer uit te breiden. Kunnen mensen van buiten het gebied dan helemaal niet 
meer mee? Jawel, maar we verwachten dat u dan zelf naar een punt binnen het 
ophaalgebied reist. Daarvoor kunt u in sommige gemeenten een beroep doen 
op een vrijwilliger van Automaatje. Informatie daarover kunt u krijgen bij uw 
gemeente. Het kaartje met de grenzen van het Plusbus gebied vind u verderop 
in dit programmaboekje.

Na 25 september wordt het eenvoudiger om op stap te gaan. Maar tegelijker-
tijd zal er vaker een Corona-check worden gedaan. Als u bent gevaccineerd is 
het handig om de Corona-Check op uw smartphone te installeren. Daarvoor 
is een app ontwikkeld die u kunt downloaden. Als u er niet uitkomt, is er vast 
iemand in uw omgeving die u wil helpen. Het is heel eenvoudig. Heeft u geen 
smartphone dan volstaat natuurlijk ook het papieren vaccinatiebewijs. Bent u 
niet gevaccineerd, dan vragen we u om voorafgaand aan de rit een PCR-test 
te doen. Chauffeurs en begeleiders zijn gevaccineerd of beschikken over een 
negatieve PCR-test.   
 
De komende tijd gaan we weer iets verder weg. Bijvoorbeeld naar Petten, Leer 
en Overijssel. Maar ook Groningen en Friesland blijven op het programma 
staan. In het boekje geven we aan of een rit wordt afgesloten met een geza-
menlijke maaltijd. Als het er niet bij staat, kunt u ervan uit gaan dat we dat niet 
zullen doen. In uw planning kunt u daar dan rekening mee houden.

We wensen u veel plezier met de PlusBus.

Namens het bestuur

Margreet Jonker
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PROGRAMMA OKTOBER 2021

Dagtocht De Veluwe, 
Garderen.

Wegens  grote belangstelling nog een 
keer deze rit.
Via Emmeloord gaan we via een mooie 
route richting Kampen en dan rijden we 
langs het Dronter meer 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  uiterlijk 30 sept..
Entreeprijs : € 10,00
Wanneer : Dinsdag 5 oktober
Vertrektijd : 09.00 uur
Ritprijs : 45 euro

Landgoed Verhildersum
Landgoed Verhildersum, Leens.
Nogmaals, Welkom bij Landgoed Ver-
hildersum. Hier ontdek en beleef je de 
geschiedenis van noordwest Gronin-
gen, vlakbij de Waddenzee en het Lau-
wersmeergebied. De Borg - het kasteel 
van de landadel - vormt het hart van het 
landgoed dat je bereikt via een eeuwen-
oude en statige oprijlaan. Daaromheen 
liggen de tuinen, met daarin bronzen 
beelden gemaakt door Eddy Roos. Met 
rondom de landerijen, deels in vroeger 
tijden verhoogd tot wierden. Daar groeit 
graan en gras, ligt een oude boomgaard 
en er lopen historische koeienrassen. Dit 
museale landgoed vertelt het verhaal van 
het Hogeland in de 19e eeuw. Over oude 

adel en nieuwe borgbewoners, een inno-
vatieve, opkomende boerenstand en de 
landarbeiders.
Entree : 8,00 euro
Wanneer: woensdag 6 oktober
Vertrek : 10.00 uur
Ritprijs : 25 euro

Stranduitje Petten
Wij ontvangen u met een kopje koffie/thee 
met gebak, gevolgd door een welkomst-
woord van het Nationaal Ouderenfonds. 
Daarna kunt u lekker uitwaaien op het 
strand, met een strand rolstoel naar de 
zee of genieten van het uitzicht. Tussen de 
middag lunchen we gezamenlijk met een 
kopje soep, broodjes, melk of een fruitsap 
en fruit. Gedurende de lunch is er muziek. 
Daarna kunt u weer lekker het strand op of 
genieten op het terras.
Wanneer    : Vrijdag 8 oktober. 
Aanvang 11.00 – 14.30 uur.
Vertrektijd : 7.30 uur
Ritprijs incl. lunch en uitje :    € 60,00              

Provincie Groningen
Provincie Groningen, Waddenland.
Via Lauwersoog  rijden we eens door het 
Groningse Ommeland. Duizend jaar ge-
leden was Waddenland een woest getij-
denlandschap waar de Waddenzee vrij 
spel had. Bij kalm weer als een vriend 
die vruchtbare klei bracht en voedsel, bij 
zwaar weer een vijand die alles mee kon 
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nemen wat was opgebouwd. Daarom 
wierpen de eerste bewoners wierden op, 
verhogingen om op te wonen, waar het 
vee veilig was bij storm. Wierden smolten 
samen tot dorpen, met boerderijen aan 
de rand en de kerk in het midden. Nog 
steeds zijn de wierden duidelijk zichtbaar 
in het weidse landschap, met kerktorens 
en molens als betrouwbare bakens.
Met Niehove in 2019 en Winsum in 2020 
als mooiste dorpen van Nederland. Verder 
Pieterburen, Warffum, Uithuizen enz. We 
eindigen in Zoutkamp.
Wanneer    : dinsdag 12 oktober
Vertrektijd : 9.00 uur
Ritprijs      : 30 euro

Dokkum
Dokkum, Noord-Oost Friesland.
We beginnen in Dokkum met even kof-
fiedrinken. Dan de markt bezoeken. Ver-
volgens via dorpjes als Jannum, Reitsum, 
Ginnum enz. naar 
TERP HEGEBEINTUM, 
EEN KLIM WAARD. 
De hoogste terp van Nederland. Daar 
gaan we het nieuwe kennis – en informa-
tiecentrum bezoeken.
Dan via Blije naar de pier van Holwerd. Al-
tijd mooi aan de waddenkust. Dan afhan-
kelijk van de tijd over Ternaard, Wierum 
enz. Terug.
Entreeprijs: € 5,50
Wanneer    : woensdag 13 oktober
Vertrektijd : 9.30 uur
Ritprijs      : 20 euro

Vijversburg, Tietjerk

We gaan eerst het welbekende park Vij-
versburg bezoeken .
Het park heeft verschillende 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 na-
tuurgebied Hurdegarypsterwarren dat on-
derdeel uitmaakt van het Nationaal Land-
schap de Noardlike Fryske Wâlden.

Een deel (ca. 10 ha) is in particulier eigen-
dom en wordt in de vorm van particulier 
natuurbeheer onderhouden. 

Ontdek deze bijzondere en natuurrijke 
omgeving die een stukje historie blootlegt. 
Unieke pingo ruïnes uit de ijstijd, houtwal-
len en elzensingels en bijzondere planten 
en dieren. Hier kunnen we even wandelen 
en daarna gaan we hier lekker even eten.

Tijdig Reserveren

Entreeprijs : park € 2,50
Wanneer : donderdag 14 oktober
Vertrektijd : 09.30 uur
Ritprijs : 20 euro
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Moniek  Bremer
MAKELAARDIJTel. 06 13 06 36 05 
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Forum Groningen
Het Forum in Groningen en de museum 
trein Stadskanaal.
Een indrukwekkend gebouw, Forum in de 
stad Groningen. Geweldig om dit eens te 
bezoeken.

Ook even rondstruinen in de stad. Daar-
na naar Stadskanaal naar het spoorlijn 
museum en vervolgens met de museum-
trein naar Veendam. Vertrek 14.00 uur. 
Enkele reis. Veendam ligt in de Groninger 
Veenkoloniën en is ontstaan bij veen op-
gravingen, hierdoor is Veendam ontstaan 
aan een kanaal voor afvoer van veen. Hier 
even winkelen en het oude centrum bekij-
ken.
Reserveren voor 8 oktober
Treinprijs   : € 8,00
Wanneer    : woensdag 20 oktober
Vertrektijd : 9.00 uur
Ritprijs      : 35 euro

Leer, Duitsland
We gaan weer eens naar Leer. Eerst on-
derweg koffiedrinken. Winkelen en weer 
de binnenstad verkennen. Op de terugreis 

gaan we aansteken in restaurant Adria in 
Bunde. We maken er een leuke dag van!
Wanneer   : donderdag 21 oktober.
Vertrektijd: 9.00 uur
Ritprijs     : € 35

Midden Groningen Hoogezand
Rondrit Midden Groningen 
en Hoogezand.
Groningen is verdeeld in verschillende 
streken, zoals Waddenland, Eemsdelta 
en ook Midden Groningen. Dorpen zijn 
bijv. Harkstede, Schildwolde, Slochteren 
en Termunterzijl. Hier gaan we even aan-
steken. Het is een oud-vissersdorpje met 
3 sluizen, ook naar de zee. Met goede 
visrestaurantjes. Daarna gaan we naar 
het autobus museum in Hoogezand. Hier 
staan een groot aantal historische bus-
sen, u kent ze vast nog wel. Ook is er een 
simulator, zodat u zelf eens achter het 
stuur van een bus kunt zitten.
Entree    : € 6,50
Wanneer : woensdag 27 oktober
Vertrektijd : 9.00 uur
Ritprijs      : € 30

Franeker, Harlingen en het 
Afsluitdijk Wadden Center

In Franeker en Harlingen langs 2 van de 
11 fountains. Dan naar het Wadden Cen-
ter. Hier is van alles te zien over de afsluit-
dijk enz. Voorheen was het gratis maar nu 
helaas met entree. Via Makkum en Wor-
kum gaan we weer op huis aan.
Entree     : € 5,00
Wanneer  : donderdag 28 oktober
Vertrektijd: 9.00 uur
Ritprijs      : € 30
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Rondje Noord-Groningen
Voor de liefhebber van historie en zilver. 
We gaan door Groningen rijden en de 
chauffeur gaat langs mooie wegen en 
prachtige dorpen. O.a. langs Noordpol-
derzijl en de Eemshaven. In Appingedam 
gaan we naar de zilverkamer. De bezoe-
ker vindt in de Groninger Zilverkamer een 
collectie met vele herkenbare ,maar ook 
met enkele nagenoeg onbekende objec-
ten . Een bijzondere collectie Gronings 
zilver vanaf de 17e tot en met de vroege 
20e eeuw.  Ook heb je in Appingedam de 
hangende keukens met de uitbouw boven 
het water.
Entree     : € 5,00
Wanneer  : dinsdag 2 november.
Vertrektijd: 9.00 uur.
Ritprijs     : 30 euro

Anton Pieck Museum, Hattem

Via Elburg, waar we even rondkijken, naar 
Hattem.

Toen Anton drie jaar was, vond zijn moe-
der hem eens huilend voor het raam. 
Vragende, wat hem scheelde, was het 
snikkende antwoord: “Ik kan de regen 
niet tekenen!”. Deze vroegste anekdo-
te over Anton suggereert al iets van zijn 
belangstelling voor tekenen naar de na-
tuur, een belangstelling die zijn leven 
lang is blijven bestaan.  Wie kent hem 
niet?

Daarna via het mooie stadje Hasselt weer 
huiswaarts.

Reserveren voor museum 
voor 26 oktober.

Entreeprijs   : € 8,00
Wanneer      : donderdag 4 november
Vertrektijd   : 9.00 uur
Ritprijs        : 40 euro

Rondje Weerribben en Havelte
We hopen op een dag met mooi weer 
want we gaan een dagje prachtige oude 
IJsselmeer stadjes bezoeken. In Wolvega 
drinken we een kop koffie en gaan dan 
naar Blokzijl. Vervolgens via Marknesse 
naar Vollenhove, Genemuiden, Zwartsluis 
richting Havelte. De chauffeur beslist in 
overleg waar we gaan rondkijken. Via een 
toeristische route terug naar huis. Er moet 
wel geregeld gewandeld worden, houd u 
daar wel rekening mee!
Wanneer     : dinsdag 9 november.
Vertrektijd  : 9.00 uur
Ritprijs       : 35 euro

Aldfaers Erf, Allingawier
In het Friese landschap 
onberoerd door de tijd 
ligt Aldfaers Erf (Groot-
vader’s Erf). Het karak-
teristieke terpdorp werd 
ooit bestempeld als 
één van de tien mooiste 
plaatsen van Nederland. 
Een schilderachtig dorpje net beneden de 
afsluitdijk in Allingawier. Hier kunnen we 
wel een tijdje rondstruinen. Via Exmorra 
naar het mooie stadje Bolsward. Hier kun-
nen we wat winkelen. Afhankelijk van de 
tijd langs een mooie route terug. Niet te 
laat want het is Sint Martinus!
Wanneer    : donderdag 11 november
Vertrektijd : 9.00 uur
Ritprijs      : € 30

PROGRAMMA NOVEMBER 2021
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OPHAALGEBIED VAN DE PLUSBUS
Binnen het omlijnde gebied op het kaartje is het gebied waar wij de 
deelnemers aan onze uitjes ophalen. Woont u buiten ons ophaalgebied 
heeft u de mogelijkheid om in te stappen op een plaats in het ophaalgebied, 
bijvoorbeeld bij kennissen of famile of op een afgesproken plaats.

Lekker eten in Aduard



10       PlusBus oktober/november 2021

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, dit dan graag doorge-
ven bij uw 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.

Voorstraat 66, Kollum         Tel. 0511-454250
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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


