
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
SEPTEMBER/OKTOBER
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PROGRAMMA SEPTEMBER 2016

Slingerrit in de Achterhoek

Outletshopping in Ochtrup

Bloemencorso Eelde

Oude ambachten, speelgoed mus.

Orchideeënhoeve Reinhard

Admiraliteitsdagen Dokkum

In het Factory Outlet Centrum Ochtrup, Duits-
land,  wordt shoppen een bijzondere belevenis 
met een Munsterlands tintje. In het FOC met z’n 
schilderachtige openlucht promenade vindt u 
meer dan 100 verschillende merken voor fan-
tastische prijzen. Historisch aandoende huisjes 
en beschermde gebouwen, namen van straten 
en de zes grote pleinen verwijzen naar de direc-
te omgeving van Ochtrup. GEEN ROLSTOEL
Wanneer:  donderdag 1 september
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 45 euro

Vandaag zijn er havenfeesten in Papenburg, 
Duitsland. Een bont maritiem gebeuren met 
veel live muziek, familieprogramma’s en veel 
schepen in het kanaal. Ook is er tot 1 uur nog 
een weekmarkt. Na dit alles gaan we naar Olle 
Rheen voor een buffet en het optreden van het 
Shantykoor Abel Tasman uit Sebaldeburen met 
in de gelederen 1 van onze vrijwilligsters.
Buffet: 9,90 euro
Wanneer: vrijdag 2 september
Vertrek: 9.00 uur 
Ritprijs: 32 euro

We willen vandaag niet zo ver uit de buurt, 
naar het prachtige Dokkum, waar weer de Ad-
miraliteitsdagen worden gehouden. Op deze 
openingsdag valt ontzettend veel te bezien, 
vele oude schepen zijn hier te bekijken, en er 
zijn verschillende activiteiten, ook zijn er veel 
Nederlandse artiesten.
Wanneer: vrijdag 2 september
Vertrek: 12.00 uur
Ritprijs: 14 euro

Eelde staat in het 1ste weekend van september 
in het teken van de bloemencorso, deze op-
tocht zal beginnen om 14.30 uur en het motto 
van dit jaar is MADE IN HOLLAND. Met liefst 
90.000 bezoekers over alle dagen verdeeld, 
is dit een grote publiekstrekker. U ziet hier al-
lemaal praalwagens van verschillende organi-
satie’s en scholen, bedrijven enz. met zijn vele 
dalia’s, waar ze al vroeg in het jaar mee gaan 

bouwen, als u echt van bloemen kleur en praal 
houdt, dan mag u deze rit niet overslaan.
Let op: graag een klapstoeltje meenemen
Wanneer: zaterdag 3 september
Vertrek: 11.30 uur
Ritprijs: 22 euro

We willen vandaag naar het midden des lands, 
hier staat het Speelgoed Museum van ruim 
4.200 vierkante meter in Terschuur, vlakbij Bar-
neveld. Dit museum gaat u terug in de tijd bren-
gen met oude ambachten, hoe het allemaal be-
gon, in groot moeders tijd. Ook benieuwd hoe 
vroeger een kaasmaker, dokter of zilversmid te 
werk ging? In het ambachten museum kom je 
hier achter, met andere woorden de geschie-
denis komt hier naar voren.
Let op: voor 2 sept. opgeven i.v.m. reservering
ROLSTOELVRIENDELIJK
Entree: 8,75 euro
Wanneer: dinsdag 6 september
Vertrek: 9.00 uur 
Ritprijs: 50 euro

Een prachtige route door het oostelijk deel van 
de Achterhoek. Het is een landschap dat door 
riviertjes, o.a. De Slinge wordt doorsneden, 
u treft er een afwisseling, van kleine bossen, 
houtwallen, weide en bouwland aan. Het ge-
bied staat bekend als een Parklandschap, we 
pikken de route op bij Borculo en rijden via 
Groenlo, Winterswijk, Aalten, Breedenbroek, 
Varsen en Ruurlo terug naar Borculo .
Wanneer: donderdag 8 september
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 50 euro

Vandaag brengen we een bezoek aan Rein-
hard orchideeën in Haren, deze kweker laat 
u in allerlei kleuren de hele mooie orchideeën 
zien. Ook vele andere kunstwerken van bloe-
men zijn hier te bewonderen. Na dit gaan we 
nog naar Aduard, waar onze sponser weer iets 
lekkers op tafel zet 
Entree Kwekerij: gratis. 
Wanneer: vrijdag 9 september
Vertrek: 12.00 uur
Ritprijs incl. diner: 30 euro 

Papenburg en Olle Rheen
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Rondje Het Hogeland

Ikea in Groningen
Intratuin en visje eten

Verrassingstocht Friesland

Fontana Nieuweschans

Korenfestival Surhuisterveen

Boerderijen route Groningen

Openluchtmuseum Allingawier

Rodermarkt Parade in Roden

Laat u vandaag verrassen 
Wanneer: zaterdag 10 september 
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 30 euro

De chauffeur brengt u vandaag naar het Ho-
geland in de provincie Groningen, we gaan 
o.a naar Bedum waar de scheve toren staat, 
verder willen we naar allerlei kleine plattelands 
dorpjes, o.a. Ezinge, waar het kleinste straatje 
is te zien, en we willen naar Eenrum, waar het 
kleinste hotel van Nederland is gevestigd, uit-
eindelijk rijden we door naar Lauwersoog voor 
een lekker visje, bij 1 van onze sponsoren.
Wanneer: dinsdag 13 september
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 25 euro

Gezellig winkelen vanmiddag bij Ikea te Gro-
ningen. Dit grote warenhuis heeft veel om naar 
te kijken en te genieten, een echte trekpleister 
in de regio.
Wanneer: woensdag 14 september
Vetrek: 12.00 uur
Ritprijs: 17 euro

We gaan vandaag naar het Fries Openlucht 
musuem, een tocht langs diverse plaatsen 
met authentieke gebouwen, voorwerpen en 
ware verhalen uit de 19e en 20e eeuw deze 
komen tot leven met een bezoek aan de sme-
derij, boerderij, bakkerij, grutterswinkel, slijterij, 
schooltje, enz. Zintuigen worden geprikkeld 
met geluiden, geuren, smaken, en beelden.
Entree: 5 euro
Wanneer: donderdag15 september
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 25 euro

Hoera, eindelijk is deze winkel in Groningen ge-
opend een paar maanden geleden, deze win-
kel is een uitkomst voor mensen met de kleine 
beurs, u ziet uw ogen uit, wat hier gekocht 
wordt aan kleding. Als u van kleding houdt, en 
weinig wilt uit geven, is dit een uitkomst.
Wanneer: vrijdag 16 september
Vertrek: 12.00 uur
Ritprijs: 17 euro

Het korenfestival is een muzikaal evenement 
dat wordt georganiseerd in het centrum, van 
Surhuisterveen, waar op 6 verschillende podia 
16 koren optreden. Het wordt georganiseerd 
om het publiek -gratis- kennis te laten maken 
met de diverse koren uit de buurt.
Wanneer: zaterdag 17 september
Vertrek: 13.00 uur
Ritprijs: 12 euro

Vandaag gaat de rit over het Groninger land 
waar we Groninger boerderijen van buiten 
gaan bekijken. Deze prachtige boerderijen, 
van klein tot groot, laten veel zien van de cul-
tuur van toen.
Wanneer: maandag 19 september
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 25 euro

Intratuin in Leeuwarden is een groot tuincen-
trum met vele soorten planten en bloemen, na 
dit te hebben gezien, gaan we nog naar onze 
sponsor in Leeuwarden, om een lekker visje te 
kopen.
Wanneer: woensdag 21 september
Vertrek: 13.00 uur
Ritprijs: 15 euro 

Vandaag gaan we naar Nieuweschans om 
lekker te gaan ontspannen, dit kuuroord is ge-
schikt voor mensen, die lichamelijke klachten 
hebben, een leuk uitje, als je je wilt ontspan-
nen.  
Entree: 17 euro
Wanneer: donderdag 22 september
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 28 euro

Vandaag doen we Roden aan, daar wordt de 
Rodermarkt Parade gehouden, deze middag 
laten alle scholen in roden hun kunsten zien, 
met heel veel praalwagens en muziekkorpsen, 
deze wagens zijn allemaal versierd, met mooie 
bloemen.
Let op: graag klapstoeltje meenemen.
Wanneer: zaterdag 24 september
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 17 euro

Winkelen bij Primarkt
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Ot en Sien en eten 

Winkelen in PaddepoelBoottocht op het Lauwersmeer

Zorgboerderij Hof van Arcadia

= DONDERDAG 1 SEPTEMBER
 Outletshopping in Ochtrup
= VRIJDAG 2 SEPTEMBER
 Papenburg en Olle Rheen
= VRIJDAG 2 SEPTEMBER
 Admiraliteitsdagen Dokkum
= ZATERDAG 3 SEPTEMBER
 Bloemencorso Eelde
= DINSDAG 6 SEPTEMBER
 Oude ambachten, speelgoedmuseum
= DONDERDAG 8 SEPTEMBER
 Slingerrit in de Achterhoek
= VRIJDAG 9 SEPTEMBER
 Orchideeënhoeve Reinhard
= ZATERDAG 10 SEPTEMBER
 Verrassingstocht Friesland
= DINSDAG 13 SEPTEMBER
 Rondje het Hogeland
= WOENSDAG 14 SEPTEMBER
 Ikea Groningen
= DONDERDAG 15 SEPTEMBER
 Openluchtmuseum Allingawier

OVERZICHT VAN ALLE REISJES IN SEPTEMBER
= VRIJDAG 16 SEPTEMBER
 Winkelen bij Primarkt
= ZATERDAG 17 SEPTEMBER
 Korenfestival Surhuisterveen
= MAANDAG 19 SEPTEMBER
 Boerderijenroute Groningen
= WOENSDAG 21 SEPTEMBER
 Intratuin en visje eten
= DONDERDAG 22 SEPTEMBER
 Fontana Nieuweschans
= ZATERDAG 24 SEPTEMBER
 Rodermarkt Parade in Roden
= MAANDAG 26 SEPTEMBER
 Boottocht Lauwersmeer
= DINSDAG 27 SEPTEMBER
 Boottocht Lauwersmeer
= DINSDAG 27 SEPTEMBER
 Zorgboederij Hof van Arcadia Opende
= WOENSDAG 28 SEPTEMBER
 Winkelen in Paddepoel
= DONDERDAG 29 SEPTEMBER
 Ot en Sien en eten

Wel eens op een zorgboederij geweest die 
wordt gerund door mensen met een beperking? 
Ga dan eens naar het Groninger Opende, hier 
heb je een zorgboerderij, met een hele grote 
waterplas, en vele soorten planten, het staat 
midden in de natuur, waar je lekker tot rust 
komt, daarna gaan we nog even naar het over-
dekte winkelcentrum de Liekeblom, in Leek.
Wanneer: dinsdag 27 september
Vertrek: 12.30 uur
Ritprijs: 16 euro

U wordt ontvangen met koffie en wat lekkers, 
waarna een introductie volgt van het Nationaal 
Ouderenfonds. Daarna schepen we in! 
Een prachtige vaartocht over het Lauwersmeer 
leidt ons langs mooie natuur en geschiedenis. 
Onze kapitein vertelt schitterende verhalen. We 
lunchen aan boord en komen na ongeveer 1,5 
uur weer aan wal.
Inclusief: Kopje koffie of thee met wat lekkers 
bij ontvangst
Lunch, boottocht
Opgeven voor 3 september
Wanneer: maandag 26 september en
       dinsdag 27 september
Vertrek: 9.30 uur
Ritprijs: alles inclusief 35 euro

Winkelen in Paddepoel te Groningen, dit 
winkelcentum ligt vooraan in de stad, en is 
overdekt, een groot genot om hiet eens te 
winkelen, ook met regenachtig weer.
Wanneer: woensdag 28 september
Vertrek: 12.00 uur
Ritprijs: 17 euro

 
Vandaag gaan we naar het Ot en Sien mu-
seum, in dit museum gaan we terug in de tijd. 
Na dit bezoek gaan we naar onze sponsor in 
Surhuizum om lekker te gaan eten, lekker dicht 
in de buurt, en niet laat weer thuis.
Entree Museum: 5 euro
Wanneer: donderdag 29 september
Vertrek: 13.00 uur
Ritprijs + diner: 21 euro
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Aardappelen      
Wâldgieltsjes
Blauwe Borgers
Dore’s
Borgers
Irenes
Bildtstar
Rode Star

DE BOERENWINKEL
Groenten
Wortelen
Bewaaruien
Diverse koolsoorten

In de streekwinkel Broersmastate verkopen wij de volgende produkten:
Diversen
Wijnen (liqueur)
Bio-produkten
Honing
Wilmans spijsolie/lijnolie
Diverse soorten bonen 
   en capucijners
Fryske Sjippe
Fruit
Eerste klas rundvlees

J.G. Wilman
Dodingaweg 40, Engwierum
Tel. 0519-518232
E-mail: jgwilman@hetnet.nl
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PROGRAMMA OKTOBER 2016
Visserij Museum Zoutkamp

Winkelen in Assen

Stranduitje Ameland

Vandaag gaan we niet ver uit de buurt, Zout-
kamp dit mooie vissersdorp, heeft ook een 
museum, hier wordt van alles vertelt over het 
visserswerk, van heel vroeger hoe het er toe 
ging op zee. Als we dit allemaal hebt bekeken, 
rijden we door naar onze sponsor, op Lauwers-
oog, om hier een lekker visje te nuttigen.
Entree: 3 euro
Wanneer: zaterdag 1 oktober
Vertrek 12.00 uur
Ritprijs: 13 euro

De dag start op de boot waar u wordt ont-
vangen met een kop koffie, gevolgd door een 
introductie van het Nationaal Ouderenfonds. 
Op het eiland rijden we naar het Strandhuys in 
Buren, waar een heerlijke lunch klaarstaat, met 
live muziek. Daarna kunt u lekker uitwaaien op 
het strand, met een strandrolstoel naar de zee 
of genieten van het uitzicht. 
10.50 uur aanwezig in Holwerd
11.20 uur aan boord
11.30 uur vertrek boot
12.45 uur lunch in Het Strandhuys
16.30 uur boot terug
Opgeven voor 10 september
Wanneer: maandag 3 oktober
      dinsdag 4 oktober
Vertrek 9.30 uur
Ritprijs: alles inclusief 44 euro

Het museum is gevestigd in de voormalige klok-
kengieterij van de gebroeders Van Bergen, welke 
werd geopend in 1862, onder de naam St. Pau-
lines, er werden in het begin voornamelijk luid-
klokken gegoten voor met name kerktorens in 
Nederland, eind jaren dertig ging het bedrijf zich 
toeleggen op het fabriceren van carillons, om dit 
nieuwe product  in de schijnwerpers te plaatsen, 
werd in 1942 een klokkentoren, met een carillon 
aan de voorzijde van de klokkengieterij aange-
bouwd, om meer te weten te komen over dit 
verleden, is dit echt een bezoekje waard.
Entree: 5,00 euro
Wanneer: dinsdag 4 oktober
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 24 euro

We willen vandaag naar Assen om te winkelen, 
deze mooie provincie stad heeft veel te bieden, 
wat dacht, u van de TT en van de rijwielvier-
daagse. Deze stad heeft een heel groot winkel-
centrum wat voor een groot deel is overdekt, 
waar echt van alles is te krijgen, ook met slecht 
weer kunt u hier uit de voeten. Als u echt van 
gezelligheid houdt, en lekker winkelen, is dit 
een leuke uitdaging.
Wanneer: vrijdag 7 oktober
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 20 euro

We gaan vandaag een dag naar Amsterdam, 
ook wel bekend als Mokum, een stad met de 
meeste verschillende nationaliteiten. De chauf-
feur laat u deze dag veel zien van deze wereld-
stad o.a. rijden we door de Jordaan, waar het 
standbeeld staat van Willy Alberti en Johnny 
Jordaan, ook komen we bij het ouderlijk huis 
van Tante Leen. We rijden langs de Westerkerk 
en het Anne Frankhuis, mag niet onbreken. De 
kleine Amsterdamse straatjes maken heel veel 
indruk, ook de vele mooie grachten en Carré 
mogen niet onbreken op deze dag, echt leuk, 
om eens mee te maken.
GEEN ROLSTOEL
Wanneer: zaterdag 8 oktober 
Vertrek: 10.00 uur 
Ritprijs: 45 euro

Een dagje Amsterdam

Klokkenmuseum Heiligerlee
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Mummies en pannenkoeken

Visserijdagen Workum

Rondvaart Dokkum

Zuidlaarder markt

Verrassingstocht Drenthe

Damwoude en TUIN

We gaan vandaag een rondvaart maken van 1 
uur, in Dokkum. Dokkum is dan te zien vanaf 
het water, de oude grachtenpanden, en de 
schipper vertelt u alles over het mooie Dok-
kum, als u dit eens leuk vind, trek dan eens de 
stoute schoenen aan, maar u moet natuurlijk 
geen watervrees hebben.
GEEN ROLSTOEL
Entree rondvaart: 5 euro
Wanneer: dinsdag 11 oktober 
Vertrek: 12.00 uur
Ritprijs: 12 euro 

Lekker winkelen is de bedoeling, eerst naar 
Damwoude, waar lekker gewinkeld kan wor-
den, en daarna een bezoekje aan het mooie 
Tuincentrum TUIN in Zwaagwesteinde, hier 
kunt u nog een leuk bosje bloemen kopen voor 
u zelf, dit als aandenken voor deze dag.
Wanneer: woensdag 12 oktober 
Vertrek: 12.00 uur
Ritprijs: 13 euro

Laat u vandaag verrassen 
Wanneer: donderdag 13 oktober
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 25 euro

In de kerk van Wiuwert bevinden zich in de 
grafkelder 4 mummies. De kerk is daarom een 
toeristische trekpleister. Er komen jaarlijks ± 
10.000 bezoekers, o.a. reisgezelschappen uit 
België en Duitsland. De mummies herinneren 
aan de rijke historie van de Walta’s en de Laba-
disten. De tentoonstelling “Wat bewoog de La-
badisten” in de kerk geeft hierover informatie. 
Eventueel met rondleiding. Na dit bezoek gaan 
we naar Leeuwarden, naar het Pannenkoeken-
schip om te genieten van een bord vol pannen-
koek die u overigens wel zelf moet betalen.
Entree: 3 euro
Wanneer: vrijdag 14 oktober
Vertrek: 13.00 uur
Ritprijs: 21 euro

We laten ons vandaag naar de Zuidlaarder-
markt brengen, deze grote paardenmarkt, de 
grootste in Europa. Daarnaast is er de gezel-
lige markt en dat uit zich in de prachtige en 
sfeervolle “tenten” welke rondom de brinken te 
vinden zijn en waar men terechtkan voor een 
pilske, kopje snert, broodje warme worst, ham-
burgertje en wat dan al niet voor de hongerige 
maag… en echt lekker en betaalbaar…!
Wanneer: dinsdag 18 oktober 
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 21 euro

We hebben wind en water in overvloed in 
Nederland, waarom zetten we dat niet in voor 
transport? Ieder jaar in de noordelijke herfst-
vakantie worden de elementen getrotseerd in 
een week vol oefeningen onder zeil. Vervoer 
over water op basis van windkracht wordt dan 
voor even in ere hersteld. Wie brengt stront het 
snelst van Workum naar Warmond en bloem-
bollen weer terug? Wie vangt de meeste vis? 
En hoe kan muziek de schepen voortstuwen? 
Tijdens de visserijdagen in Workum wordt dit 
allemaal herbeleefd. Workum staat dan de ge-
hele week in het teken van de vis, ook is er dan 
een herfstmarkt, en veel informatie over het 
product vis, en als het een beetje goed weer 
is, met het zonnetje erbij hopen we, zal u zich 
prima vermaken.
Wanneer: woensdag 19 oktober
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 21 euro
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Vlooienmarkt Eelde

Eten bij Landzicht

Pasar Malam Leek

Klassiek koffieconcert
Kloostermuseum Aduard

Vlechtmuseum Noordwolde

Franeker en Harlingen

Vandaag op stap naar de grootste vlooiemarkt, 
van noord Nederland, deze vlooiemarkt trekt 
altijd veel publiek, lekker rond neuzen is al heel 
wat waard, en wie weet kom je een schilderij 
van Karel Appel tegen.
Entree: 5 euro
Wanneer: zaterdag 22 oktober 
Vertrek: 12.00 uur
Ritprijs: 21 euro

We gaan vandaag een heel mooi klassiek 
koffie concert meemaken in de Oosterkerk te 
Kollum. ‘‘Gitaren door de eeuwen heen’’ laten 
verschillende stukken muziek horen met veel 
verschillende gitaren, van hele bekende mu-
ziekstukken, echt eens de moeite waard om 
mee te maken. Het concert begint om 12.00 
uur.
Wanneer: zondag 23 oktober
Vertrek: 10.30 uur
Ritprijs: 8 euro

Noordwolde is een echt rotandorp, hier kunt u 
aanschouwen, hoe hier wordt gevlecht u zult 
versteld staan, hoe men hier werkt met rotan, 
we vertellen u niet teveel, als u dit eens wilt zien 
geeft u zich dan op .
Entree: 7,50 euro
Wanneer: dinsdag 25 oktober
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 20 euro

Vandaag gaan we naar het oudste Klooster-
museum van Aduard, dit klooster stamt uit een 
ver verleden, nog met een ziekenboeg, hier 
kunt u horen en zien hoe de monniken vroeger 
leefden, een gids laat u alles zien en meema-
ken, daarna gaan we naar onze sponsor, om 
te laten proeven, wat onze kok nu weer heeft 
gemaakt, dit is altijd een zeer groot succes.
Entree: 5 euro
Wanneer: woensdag 26 oktober 
Vertrek: 12.00 uur
Ritprijs + eten: 21 euro

We gaan vandaag naar Surhuizum, om lekker 
gezellig te eten met ons allen. 
Wanneer: donderdag 27 oktober 
Vertrek: 14.00 uur
Ritprijs + diner: 20 euro

We gaan vandaag naar Franeker en Harlingen, 
deze 2 11-steden plaatsen hebben veel te 
bieden, een mooi oud centrum komen we in 
Franeker tegen, en het mooie oude stadhuis. 
Harlingen heeft een mooie haven, waar je naar 
de eilanden kunt gaan, echt de moeite waard.
Wanneer: vrijdag 28 oktober 
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 22 euro

Wilt u vandaag lekker eten dan zit je vandaag 
goed, we vertellen niet veel, dit moet u zelf on-
dervinden, ook is de mogelijkheid, om ook nog 
een vlooiemarkt mee te maken, heel toevallig 
in de zelfde omgeving, O ja, bent u muzieklief-
hebber, dat is er ook aanwezig.
Entree: 5 euro
Wanneer: zaterdag 29 oktober
Vertrek 11.00 uur
Ritprijs: 20 euro
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Aanmelden: maandag t/m vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur. 

Telefoon: 0511 – 700207
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 doorgaat, 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, consumpties en dergelijke zijn voor eigen rekening, tenzij anders 
is aangegeven. 

Y  De rit dient contant en liefst gepast, bij aanvang van de rit, aan de chauffeur of bege-
leider te worden betaald. 

Y  Prijzen zijn onder voorbehoud.
Y  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. 
Y  Wilt u extra geholpen worden met ondersteuning of het duwen van een rolstoel, 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 legitimeren.

Spelregels van de PlusBus

OVERZICHT VAN ALLE REISJES IN OKTOBER
= ZATERDAG 1 OKTOBER
 Visserijmuseum Zoutkamp
= MAANDAG 3 OKTOBER
 Stranduitje Ameland
= DINSDAG 4 OKTOBER
 Stranduitje Ameland
= DINSDAG 4 OKTOBER
 Klokkenmuseum Heiligerlee
= VRIJDAG 7 OKTOBER
 Winkelen in Assen
= ZATERDAG 8 OKTOBER
 Een dagje Amsterdam
= DINSDAG 11 OKTOBER
 Rondvaart Dokkum
= WOENSDAG 12 OKTOBER
 Damwoude en TUIN
= DONDERDAG 13 OKTOBER
 Varrassingstocht Drenthe
= VRIJDAG 14 OKTOBER
 Mummies en pannenkoeken

= DINSDAG 18 OKTOBER
 Zuidlaarder markt
= WOENSDAG 19 OKTOBER
 Visserijdagen Workum
= ZATERDAG 22 OKTOBER
 Vlooienmarkt Eelde
= ZONDAG 23 OKTOBER
 Klassiek koffieconcert
= DINSDAG 25 OKTOBER
 Vlechtmuseum Noordwolde
= WOENSDAG 26 OKTOBER
 Kloostermuseum Aduard
= DONDERDAG 27 OKTOBER
 Eten bij Landzicht
= VRIJDAG 28 OKTOBER
 Franeker en Harlingen
= ZATERDAG 29 OKTOBER
 Pasar Malam Leek



11

����������������
���������������������������

����������������������������������������������

���������������������

���������������������������������
�����������������������������������

Voor professioneel en 
hobbymatig gebruik
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Een gezellig dagje uit

Voor 55-plussers

Ophaal-en thuisbrengservice

Altijd begeleiding

Kleinschaligheid

Gevarieerd programma

0511-700207
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