
Er Op Uit!

Inlichtingen en aanmelden: 
maandag t/m vrijdag 

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
MEI/JUNI
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Rondvaart Lauwersmeer + lunch aan boord
Vanaf 11.00 uur is de ontvangst in 
restaurant Het Booze Wijf waar u 
1x koffie/thee met koek krijgt. We 
vertrekken vanaf het Booze Wijf 
om 12.00 uur met de boot voor 
een rondvaart door Nationaal Park 
Lauwersmeer. Tijdens de 
rondvaart krijgt u een lunch aan 
boord, bestaande uit: lichte 
tomatensoep met gerookte 
kipreepjes, prei en ui. Een 
Waddenbolletje met ham, kaas en 
salsa van tomaat en komkommer. 
Vervolgens een wit bakkersbolletje 
met rundvleescroquet en mosterd. 
En dan nog Fries suikerbrood met 
echte roomboter. Daarbij 

geserveerd weidemelk of karne-
melk. Om 14.00 uur gaan we weer 
van boord en staat er in het 
restaurant nog 1x koffie/thee op 
het programma. Er kan rekening 
worden gehouden met bepaalde 
diëten, mits tijdig opgegeven.
GEEN ROLSTOEL.
Wanneer: maandag 23 mei en 
     20 juni
Aanmelden: tot 14 dagen voor  
  vertrek
Vertrek: 10.00 uur
Prijs: met PlusBus 35 euro
   met eigen vervoer 25 euro 

(wel aanmelden via 
  0511-700207)
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PROGRAMMA MEI 2016

Rondvaart Groningen + Tuinland

Bloemendagen Anna Paulowna

Verzetsmuseum Leeuwarden

Westeremden

Winkelen in AssenDe chauffeur brengt u vandaag naar Gro-
ningen, waar onze vaartocht om 14.00 uur 
begint. Een 1 uur lange rondvaart laat u 
Groningen zien vanaf het water van deze 
oude handelstad en hier word uitleg ge-
geven over deze mooie stad. Als we weer 
aan wal zijn willen we nog naar Tuinland 
gaan, waar  we alvast het voorjaars gevoel 
krijgen en waar we koffie gaan drinken.
GEEN ROLSTOELEN.
Kosten rondvaart: 12 euro
Wanneer: vrijdag 6 mei
Vertrek: 12.00 uur
Ritprijs: 20 euro

Vlakbij Loppersum, op het Groninger land  
staat een herbouwde middeleeuwse pas-
torie, waar Henk Helmantel exposeert. De 
werken van Helmantel worden in de ten-
toonstelling gecombineerd met beelden 
uit de dertiende tot en met de zestiende 
eeuw. De sculpturen zijn vervaardigd in de 
Zuidelijke Nederlanden en het Maas- en 
Rijngebied.  De oorspronkelijke opdracht-
gevers waren kloosters, kerken en particu-
lieren. Het zijn voorstellingen van Christus, 
Maria en heiligen. Het beschouwelijke en 
de schoonheid van zijn stillevens, keren 
terug in de interieurs van romaanse en 
gotische kerken.
Entree: 5 euro, koffie/thee gratis.
Wanneer: zaterdag 7 mei   
Vertrek: 12.30 uur
Ritprijs: 19 euro

Deze mooie hoofdstad van Drenthe heeft 
en groot overdekt winkelcentrum, wat 
echt de moeite waard is om er een kijkje 
te nemen.
Wanneer: dinsdag 10 mei 
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 20 euro
 
 
Altijd al iets van de oorlog willen weten 
in Friesland, in dit museum laten ze zien 
hoe mensen in de jaren 1940 – 1945 
doorkwamen, ook hoe de bevrijding zich 
afspeelde, waar u een goed beeld van 
krijgt. Natuurlijk om nooit te vergeten, als 
u dit hebt gezien. 
Na dit bezoek willen we nog naar onze 
sponsor in Leeuwarden, de Gezonde Apo-
theker, om een visje te nuttigen. 
Entree: 12 euro
Wanneer: woensdag 11 mei 
Vertrek: 12.00 uur
Ritprijs: 18 euro

We gaan vandaag naar de bloemen da-
gen in Anna Paulowna waar onze gids 
op ons wacht voor een anderhalf tot 2 uur 
durende busrit met onze eigen bus. U kunt 
alles op uw gemak alles goed zien, u ziet 
hier o.a. hoe Anna Paulowna is omgeto-
verd tot een kleurig en geurig geheel, en 
natuurlijk alle bloembollen staan in bloei. 
Dit is een hele mooie rit als u van veel 
kleur en bloemenpracht houdt. 
Let op, graag opgeven voor 29 april, 
i.v.m. het reserveren van een gids. VOL 
IS VOL.
Wanneertijd: dinsdag 3 mei
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 33 euro
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Vandaag willen we een leuke rondrit 
maken door onze provincie, we doen 
vandaag de 4 gemeenten aan in noord 
Friesland, een hele leuke rit, die b.v van 
Moddergat tot Harlingen gaat, we rijden 
over kleine weggetjes en door dorpjes.  
Onderweg stoppen we een aantal keren, 
om foto’s te kunnen maken en natuurlijk 
om koffie te drinken, als u echt van het 
Friese land houd, is dit echt de moeite 
waard, alles wat Friesland te bieden heeft.
Wanneer: donderdag 12 mei
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 25 euro
 

Ongeveer 18 km van Emden vinden we het 
Moormuseum, waar we kunnen zien hoe in 
de 18 de eeuw de veenkolonisatie in Oost 
Friesland plaatsvond, bijna 200 jaar ge-
schiedenis van onvoorstelbare armoede 
word in precies nagebouwde hutten ge-
toond, woonomstandigheden, turfgraven, 
boekweitteelt en werktechnieken, een im-
posante collectie theepotten is te zien. 
Daarna willen we nog naar Olle Rheen voor 
een schnitzelbuffet begeleid door muziek. 
GEEN ROLSTOEL.
Entree: 5 euro
Wanneer: vrijdag 13 mei
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 35 euro

Openlucht museum Moordorf

Toeren in Duitsland

Museumdorp Orvelte

Rondvaart Blauwe Stad

Rondrit door 4 gemeenten

Vandaag gaan we even toeren richting het 
vissersdorp Ditzum (officieel erkent als re-
creatieoord). Het heeft een mooie haven, 
garnalenkotters, een veerverbinding naar 
Borkum, de Bultjerwerf (houten boten), 
een oude sluis, waterkering in de Ems en 
nog veel meer. Het is een prachtig gebied 
en in Ditzum kunt u genieten van de win-
keltjes en natuurlijk van de heerlijk vis die 
hier te koop is. GEEN ROLSTOEL
Wanneer: zaterdag 14 mei
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 30 euro

Dit dorp laat het oude leven herleven het 
dorp is opgezet, zoals de mensen vroeger 
leefden. Tegen betaling, kaartje kopen bij 
de kassa, laten de dorps bewoners zien, 
hoe het  vroeger in zijn werk ging. Er is 
een smederij, slager, klompenmakerij, 
houtzagerij en er is een dorpscafe, waar 
men koffie kan kopen. Daarna gaan we 
een pannekoek eten in Zweeloo, waar ook 
opname’s zijn gemaakt van Bartje.
Wanneer: dinsdag 17 mei 
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 24 euro
 
 
Op de partyboot De Genie maken we een 
vaartocht van drie en een half uur langs 
Westerwolde Aa, sluis bij de Bult, Pekel 
Aa, spoorbrug bij Winschoten, dan varen 
we de Blauwe Stad binnen, we eindigen in 
Beerta of Midwolda, aan boord 2x koffie/
thee met cake. In de haven van Beerta of 
Midwolda staat een klassieke waterliner 
bus om u weer terug te brengen naar de 
haven Wedderveen (begin punt). 
GEEN ROLSTOEL
Entree: 17,50 euro incl. koffie en cake
Wanneer: woensdag 18 mei 
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 28 euro

Vandaag laten we u het land van Bartje 
zien, we gaan langs de plaatsen op lo-
catie’s in Drenthe waar deze bekende 
televisie serie is opgenomen, we gaan 
o.a. naar de oude school van Bartje, ook 
gaan we naar de kerk waar op name’s zijn 
gemaakt, we doen het museum in Rolde 
aan, en natuurlijk laten we het oude huis 
van bartje zien, waar ook op name’s zijn 
gemaakt, als u van Drenthe houd, en meer 
wil weten over Bartje, is deze reis zeker de 
moeite waard.
Wanneer: vrijdag 20 mei 
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 20 euro

Land van Bartje (rondrit)
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Winkelen in Sneek

Vrouwenvereniging Burum

Centrale As

Landzicht en Drint Grootegast

Vandaag gaat de bus naar Sneek, om 
gezellig te winkelen, in deze 11 steden 
stad valt veel te zien. Ook de watertoren 
is de moeite waard, en er zijn gezellige 
terrasjes. Na het winkelen rijden we naar 
Leeuwarden om bij onze sponsor, het 
Pannenkoekenschip, een lekkere panne-
koek te eten. GEEN ROLSTOEL
Wanneer: dinsdag 24 mei
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 20 euro
 

Bus besproken door de vrouwenvereni-
ging te Burum.
Wanneer: woensdag 25 mei.
 

Vandaag willen we voor de allerlaatste 
keer naar de centrale as. Mis deze kans 
niet. Voordat een ervaren gids u een kijkje 
achter de schermen laat zien, word er 
eerst een en het ander uitgelegd onder het 
genot van een lekker bakje koffie. Meld u 
zich op tijd aan. VOL IS VOL.
Entree: 10 euro
Wanneer:woensdag 25 mei
Vertrek: 12.00 uur
Ritprijs: 10 euro
 

We gaan vandaag naar onze sponsor in 
Surhuizum om een lekkere pannenkoek te 
eten. Daarna rijden we door naar het ver-
nieuwde Tuincentrum Drint in Grootegast.
Wanneer: donderdag 26 mei
Vertrek: 12.00 uur
Ritprijs: 20 euro

We gaan eerst naar de Sinagoge, waar de 
Joodse geloof heel belangrijk is geweest 
in de oorlog, deze hele mooie sinagoge is 
jaren geleden helemaal gerestaureerd. Na 
de bezichtiging gaan we winkelen in de 
stad Groningen.
Entree: 5 euro
Wanneer: vrijdag 27 mei
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 16 euro
 

We willen vandaag naar de open dag, 
in Martini Plaza te Groningen. Vandaag 
laten de hulpdiensten zien wat men in 
huis heeft, en er worden verschillende de-
monstratie’s gegeven, zoals politie, brand-
weer, ambulance. Verder kunt u misschien 
zelf ook deelnemen als figurant, echt de 
moeite waard als u wat meer te weten wilt 
komen van 112.
Entree: 2,50 euro
Wanneer: zaterdag 28 mei
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 15 euro

 
We gaan vandaag naar Nieuwe Schans 
schans naar fontana, hier is een zwembad, 
en ontspanningscentrum, waar het prima 
vertoeven is, dit centrum, heeft bronwater, 
waar je met een spierziekte of b.v. reuma 
tot rust komt, echt een ontspanende mid-
dag, als je tot rust wil komen.
Entree: 16 euro
Wanneer: maandag 30 mei
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 28 euro

 
Laat u vandaag verrassen in de buurt 
van Staphorst met een bezoek aan een 
museum.
Entree: 4 euro
Wanneer: dinsdag 31 mei
Vertrek: 9.30 uur
Ritprijs: 28 euro

Sinagoge en winkelen Groningen

112 dag Martini Plaza

Fontana Nieuwe Schans

Verrassingstocht
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PROGRAMMA JUNI 2016
Keramieken tuinen van Harwi Rondrit Appelscha-Vledder

Busmuseum Hoogezand
Rit naar Norden (Duitsland)

In deze beeldentuin in Eeserveen van 
20.000 m2 staan kleine en grote beelden 
van keramiek, brons, terrazzo, glas en 
marmer. In de galerie staan woondeco-
raties van diverse materialen en sieraden. 
U kunt de pottenbakkerij bezichtigen, hier 
staan o.a. draaischijven en twee ovens. 
Een koffie- en theeschenkerij is aanwezig, 
met zitjes binnen en buiten.
Entree: gratis
Wanneer: woensdag 1 juni 
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 25 euro

 
Een stadje in de Duitse deelstaat Neder-
saksen. Het oude raadshuis is een schil-
derachtige gebouwencomplex, er zijn di-
verse prachtige oude huizen in de binnen-
stad. Ook de omgeving is mooi met vaak 
schilderachtige molens of een middel-
eeuws kerkje. Wij brengen ook een be-
zoek aan het zeehondenstation. Hier wor-
den tussen de 30 en 80 zeehondjes  ver-
zorgd. GEEN ROLSTOELEN.
Entree: 6 euro 
Wanneer: donderdag 2 juni 
Vertrek: 9.30 uur
Ritprijs: 39 euro

Vandaag doen we een rondrit in de omge-
ving van Vledder en omgeving, we rijden 
b.v. richting Appelscha, en dan via Diever, 
Meppel enz. Onderweg willen we natuur-
lijk ook een paar keer stoppen om foto’s te 
kunnen maken en de beentjes te strekken, 
natuurlijk gaan we ook stoppen voor een  
bakkie koffie, dit is een hele mooie rit, als 
u van veel heide en bossen houdt.
Wanneer: vrijdag 3 juni 
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 26 euro

Wat is het niet leuk om de oude bussen 
van vroeger terug te zien, u kent ze nog 
wel de oude gele bussen van de Fram, 
Esa, Gado enz. Deze oude bussen zijn 
tentoongesteld in Hoogezand, in dit mu-
seum zie je alles van vroeger weer terug, 
ook komt u hier de oude chauffeurs weer 
tegen, een leuke rit om dit weer eens terug 
te zien.
Entree: 3,50 euro
Wanneer: zaterdag 4 juni
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 19 euro

Voorstraat 66 Kollum
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Dagtocht naar Texel

Winkelen in Drachten

Dagtocht Westerkwartier

Verzetsmuseum Leeuwarden

Open dagen vliegshow

Vlooienmarkt Eelde

Dit eiland bij Den Helder, wat niet zo lang 
varen is, gaan we vandaag bekijken, het 
heeft toch zijn eigen cultuur, de vriendelijk-
heid van de bewoners, en de schoonheid 
is bij veel mensen in trek. Ook gaan we 
kijken bij de schapenhouderij van boer 
Jan van Boer Zoekt Vrouw. 
Wanneer: dinsdag 7 juni 
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 40 euro

 
Vandaag staat Drachten op het program-
ma, deze Friese stad heeft veel te bieden, 
vele leuke winkels, terrasjes zijn in deze 
plaats erg in trek. Niet zo’n verre rit, maar 
toch de moeite waard.
Wanneer: woensdag 8 juni
Vertrek: 11.00 uur 
Ritprijs: 15 euro

 
Deze dag laten we het huis zien van de 
huisarts van Set Gaaikema, ook laten we u 
Nienoord in Leek zien. IJe Wijkstra verge-
ten we niet, ook gaan we naar Grootegast, 
waar 1 van de veldwachters als slachtof-
fer van IJe Wijkstra uit 1926 is begraven. 
We gaan dan via Trimunt bij Marum weer 
terug naar huis.
Wanneer: donderdag 9 juni 
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 15 euro 

 
Ooit eens al een vliegshow willen zien? 
Dan is dit de kans. U ziet hier allerlei de-
mo’s van stunts  ook kunt u in sommige 
vliegtuigen een kijkje nemen achter de 
schermen, ook mag u het terrein op waar 
je normaal niet mag komen. een hele 
leuke dag, om een keertje mee te maken, 
ook omdat de 1x in 4 jaar is.
Meld u zich snel aan, want vol is vol.
Wanneer: zaterdag 11 juni
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs 15 euro

Eerst een boottocht vanaf Oostmahorn van 
ongeveer 2,5 uur door het Lauwersmeer-
gebied en met een uitleg over dit gebied 
van de schipper en daarna gaan we een 
visje kopen op Lauwersoog.
GEEN ROLSTOELEN
Aanmelden voor 10 juni in verband met 
reservering.
Entree boottocht: 12 euro
Wanneer: dinsdag 14 juni 
Vertrek: 11.30 uur
Ritprijs: 15 euro

Vandaag staat het Verzetmuseum op het 
programma. Dit museum laat u zien hoe 
Friesland de oorlogsjaren heeft meege-
maakt en natuurlijk ook de bevrijding komt 
aan bod. Hier zijn veel foto’s te zien hoe  
de mensen in Friesland de oorlog hebben 
ervaren. Na dit bezoek gaan we nog naar 
onze sponsor de Gezonde Apotheker om 
een lekker visje te kopen.
Entree: 7,50 euro
Wanneer: donderdag 16 juni
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 18 euro
 
 
Op de vlooiemarkt in Eelde is het altijd 
gezellig. U komt hier echt van alles tegen, 
misschien bent u al jaren op zoek, en vind 
u het hier, en wie weet is het in 1 keer 
een hoop waard, je weet het maar nooit, 
een leuke rit als u van een hoop rommel 
houd.
Entree: 5 euro
Wanneer: zaterdag 18 juni
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 19 euro

Boottocht Lauwersmeergebied
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Hardenberg - Ommen

Rit naar Urk en Gaasterland

Rondrit langs de Noordzeekust

Groninger land + Olle Rheen

We willen vandaag naar het mooie vissers-
dorp Urk, dit gelovige dorp is erg beroemd 
door de visserij, en natuurlijk het oude 
Urk. We gaan natuurlijk hier ook een visje 
eten. Na dit te hebben bekeken, rijden we 
via het mooie Gaasterland weer terug naar 
huis, maar natuurlijk stoppen we een paar 
keer, een hele leuke rit.
Wanneer: dinsdag 21 juni 
Vertrek: 9.00 uur 
Ritprijs: 20 euro

 
We verklappen alleen de richting die we 
uitgaan, voor de rest wordt het een verras-
singstocht.
Wanneer: woensdag 22 juni 
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 30 euro
 
 
Vandaag gaan we naar Oost Groningen, 
Winschoten en omgeving om hier een 
leuke rit te maken, we gaan een kijkje 
nemen bij de Blauwe Stad met z’n vele na-
tuurschoon. Daarna willen we door rijden 
naar Duitsland voor een schnitzelbuffet bij 
de Olle Rheen.
GEEN ROLSTOELEN.
Wanneer: donderdag 23 juni 
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 28 euro 
 
 
Say Cheese, Say Alkmaar! Uiteraard kun 
je tijdens een dagje Alkmaar niet om de 
kaas heen; de Alkmaarse Kaasmarkt is 
een van de bekendste evenementen in 
Nederland. Alkmaar een bekende stad 
in Noord-Holland, deze stad trekt tijdens 
deze kaasmarkt duizenden bezoekers, 
verder is dit een hele oude traditie, je weet 
niet wat je ziet, echt een keer prachtig om 
mee te maken.
Wanneer: vrijdag 24 juni
Vertrek: 9.30 uur
Ritprijs: 36 euro

We gaan vandaag een rit langs de kust 
maken, o.a. Den Oever, Den Helder en 
ook laten we Callandsoog zien, en natuur-
lijk ontbreekt Bergen aan Zee niet, dit is 
een leuke rit, langs een heel andere kant 
van Nederland.
Wanneer: zaterdag 25 juni 
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 39 euro

 
We gaan vandaag o.a. naar Roden, Norg 
en natuurlijk Borger en Emmen slaan we 
niet over, veel bossen, uitgestrekte hei-
develden enz. Natuurlijk stoppen we een 
paar keer onderweg, om leuke foto’s te 
maken.
Wanneer: dinsdag 28 juni 
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 20 euro

 
Voor een lekkere ontspannen middag 
gaan we naar Fontana in Bad Nieuwe 
Schans met zijn heerlijke bronbad, vooral 
mensen met reuma komen hier geregeld.
Entree: 16,00 euro
Wanneer: woensdag 29 juni
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 28 euro  

 
We gaan vandaag gezellig eten met zijn 
allen in Surhuzum. Wat zal de kok ons 
vandaag weer voorschotelen, na gezellig 
te hebben gegeten, willen we nog even 
naar het mooie Surhuisterveen, eventueel 
wat te winkelen.
Wanneer: donderdag 30 juni
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: incl. eten 19 euro

Rondje Drenthe

Fontana Nieuwe Schans

Eten in Surhuizum

Kaasmarkt Alkmaar
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Wegens groot succes 
nog enkele plaatsen 

beschikbaar
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= DINSDAG 3 MEI
 Bloemendagen Anna Paulona
= VRIJDAG 6 MEI
 Rondvaart Groningen en Tuinland
= ZATERDAG 7 MEI
 Westeremden
= DINSDAG 10 MEI
 Winkelen in Assen
= WOENSDAG 11 MEI
 Verzetsmuseum Leeuwarden
= DONDERDAG 12 MEI
 Rondrit door 4 gemeenten
= VRIJDAG 13 MEI
 Openlucht museum Moordorf
= ZATERDAG 14 MEI
 Toeren in Duitsland
= DINSDAG 17 MEI
 Museumdorp Orvelte
= WOENSDAG 18 MEI
 Rondvaart Blauwe Stad
= VRIJDAG 20 MEI
 Land van Bartje (rondrit)
= DINSDAG 24 MEI
 Winkelen in Sneek
= WOENSDAG 25 MEI
 Vrouwenvereniging Burum
= WOENSDAG 25 MEI
 Centrale As
= DONDERDAG 26 MEI
 Landzicht en Drint Grootegast
= VRIJDAG 27 MEI
 Sinagoge en winkelen Groningen
= ZATERDAG 28 MEI
 112 dag Martini Plaza
= MAANDAG 30 MEI
 Fontana Bad Nieuwe Schans
= DINSDAG 31 MEI
 Verrassingstocht

OVERZICHT VAN ALLE REISJES

MEI 2016
= WOENSDAG 1 JUNI
 Keramieken tuinen Harwi
= DONDERDAG 2 JUNI
 Rit naar Norden (Duitsland)
= VRIJDAG 3 JUNI
 Rondrit Appelscha-Vledder
= ZATERDAG 4 JUNI
 Busmuseum Hoogezand
= DINSDAG 7 JUNI
 Dagtocht naar Texel
= WOENSDAG 8 JUNI
 Winkelen in Drachten
= DONDERDAG 9 JUNI
 Dagtocht Westerkwartier
= ZATERDAG 11 JUNI
 Open dagen vliegshow
= DINSDAG 14 JUNI
 Boottocht Lauwersmeergebied
= DONDERDAG 16 JUNI
 Verzetsmuseum Leeuwarden
= ZATERDAG 18 JUNI
 Vlooienmarkt Eelde
= DINSDAG 21 JUNI
 Rit naar Urk en Gaasterland
= WOENSDAG 22 JUNI
 Hardenberg-Ommen
= DONDERDAG 23 JUNI
 Groninger land + Olle Rheen
= VRIJDAG 24 JUNI
 Kaasmarkt Alkmaar
= ZATERDAG 25 JUNI
 Rondrit langs de Noordzeekust
= DINSDAG 28 JUNI
 Rondje Drenthe
= WOENSDAG 29 JUNI
 Fontana Bad Nieuwe Schans
= DONDERDAG 30 JUNI
 Eten in Surhuizum

JUNI 2016

Wanneer u graag mee wilt met één van de genoemde activiteiten, 
kunt u vanaf woensdag 20 april bellen van maandag tot en met 

vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur naar 0511-700207

= MAANDAG 23 MEI EN MAANDAG 20 juni
 Rondvaart Lauwersmeer met lunch aan boord
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