
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
JANUARI/FEBRUARI 2017
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PROGRAMMA JANUARI 2017
Kringloop het Lichtpunt

Kadowinkel en Gezonde Apoth.

Elfstedenbrugje en Dokkum

Streekmuseum Burgum
Kringloop het Lichtpunt is 1 van de grootste 
kringloop winkels van Noord Nederland in 
aanbod en kwaliteit en diversiteit. Willen we 
de kaarsenmakerij bezoeken, moeten we van 
te voren even telefonisch contact met het Licht-
punt opnemen. 
Wanneer: woensdag 11 januari
Vertrek: 13.00 uur
Ritprijs: 9 euro

Kadowinkel Ter-Sted is gevestigd in de de 
oude stal van een monumentale kop-hals-
romp boerderij te Ferwert. Tot 1976 stonden 
de koeien hier warm en droog, nu is het sinds 
zomer 2000 de bestemming van een goed-
lopende kadowinkel. Het assortiment is heel 
uitgebreid en uiteenlopend, en wordt wekelijks 
aangevuld met de nieuwste producten. Zo is 
er een hoek met modeaccessoires waaronder 
shawls, kettingen en tassen. Daarnaast worden 
er Friese producten verkocht, zoals jam, ouder-
wets snoepgoed en handbeschilderde bordjes 
met Friese spreuken.
Daarna rijden we naar Leeuwarden naar de 
Gezonde Apotheker voor een lekker maaltje.
Wanneer:  donderdag 12 januari
Vertrek: 13.00 uur
Ritprijs: 17 euro

Het gerucht dat de wereld spoedig ten onder 
zou gaan door botsende hemellichamen, be-
woog Eise Eisinga er toe om met harde feiten 
het tegendeel te bewijzen. Zeven jaar lang 
bouwde hij aan een volledig werkend planeta-
rium in het plafond van zijn huis aan een van 
de grachten in het centrum van Franeker. Het 
zonnestelsel aan zijn plafond is nog steeds ac-
curaat en onder de balken van de zolder zie 
je hoe het ingewikkelde radarwerk van tien-
duizend met de hand gesmeden spijkers het 
zonnestelsel laat bewegen. Op de terugweg, 
mits belangstelling, eten bij het Pannenkoe-
kenschip in Leeuwarden.
Entree: 5,25 euro
Wanneer:  dinsdag 17 januari
Vertrek: 12.00 uur
Ritprijs: 23 euro

In 1997 is de Stichting Streekmuseum-Volks-
sterrenwacht Burgum opgericht. Vanaf dat 
moment werken het Streekmuseum en de 
Volkssterrenwacht samen onder één bestuur. 
Van groot belang is dat de unieke combi-
natie van Streekmuseum en Volkssterren-
wacht brede belangstelling krijgt. Zowel de 
(amateur)conservatoren van het Streekmu-
seum als ook de amateurastronomen van de 
Volkssterrenwacht vormen een meerwaarde bij 
het infomeren van de bezoekers. In de zalen 
van het museum vindt de onze nieuwste expo-
sities: Bulthuis en Minsken. Ontdek op speelse 
wijze de uitvinding die de zeilsport beïnvloed-
de, het verschil tussen rijke en arme Friezen uit 
de 19e eeuw en het socialisme van die tijd.
Entree: 4 euro
Wanneer:  woensdag 18  januari
Vertrek: 12.00 uur
Ritprijs: 13 euro

Wie aan Friesland denkt, denkt aan de 
Elfstedentocht. Je kunt de tocht der tochten 
fietsen, surfen, rolschaatsen en zelfs zwemmen. 
Maar het mooiste is en blijft natuurlijk de tocht 
op de schaats. Aan alle helden die deze barre 
schaatstocht van ruim 200 kilometer hebben 
volbracht, is een opvallend monument gewijd: 
De tegeltjes Elfstedenbrug over het riviertje de 
Murk. Nabij Gytsjerk is inmiddels een waar 
bedevaartsoord ontstaan voor schaatsers en 
liefhebbers van de Elfstedentocht. Op de Can-
terlandsebrug, tussen Gytsjerk en Lekkum, zijn 
duizenden portretten van elfstedenschaatsers 
verwerkt in het ‘It sil heve elfstedenmonument’. 
Alle tegeltjes tezamen vormen een mozaiek 
van een groep voorbij snellende schaatsen-
rijders. Beslist de moeite waard om even uit 
de auto te stappen en een kijkje te nemen! Na 
dit bekeken te hebben rijden we naar Dokkum 
voor een bakje en te winkelen.
Wanneer:  donderdag 19 januari
Vertrek: 13.00 uur
Ritprijs: 17 euro

De beroemde Italiaanse toren in Pisa helt 3,19 
graden over. Gek genoeg is het in het Groningse 

Eise Eisinga en pannenkoeken

Bedum en Noordpolderzijl
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Rondleiding Pieterburen

Mannenkoor Steenwijk

Drents-Friese Wold

= WOENSDAG 11 JANUARI
 Kringloop het Lichtpunt
= DONDERDAG 12 JANUARI
 Kadowinkel en Gezonde Apotheker
= DINSDAG 17 JANUARI
 Eise Eisinga en pannenkoeken
= WOENSDAG 18 JANUARI
 Streekmuseum Burgum
= DONDERDAG 19 JANUARI
 Elfstedenbrugje en Dokkum
= DINSDAG 24 JANUARI
 Bedum en Noordpolderzijl
= DONDERDAG 26 JANUARI
 Rondleiding Pieterburen
= ZATERDAG 28 JANUARI
 Kollumer avond
= ZONDAG 29 JANUARI
 Mannenkoor Steenwijk
= DINSDAG 31 JANUARI
 Drents-Friese Wold

OVERZICHT VAN ALLE 
REISJES IN JANUARI

Bedum veel minder druk dan in Pisa. De plaatse-
lijke Walfridustoren is welliswaar minder hoog, 
maar wel schever. In de volksmond wordt de 
toren dan ook wel de Schaive toren genoemd.
Deze meest uit het lood hangende toren van 
Nederland is 35 meter hoog en staat maar liefst 
4,2 graden (2,61 meter) uit het lood. Ook in de 
kerk zijn scheve muren en aflopende vloeren. 
De bouw van de tufstenen Walfridustoren 
startte in het begin van de twaalfde eeuw. De 
Walfriduskerk is vernoemd naar de heilige die 
samen met zijn zoon Radfridus op voettocht 
was naar Groningen en hier rond het jaar 1000 
door Noormannen werd vermoord. De heilige 
werd op deze plaats begraven. Hierna rijden 
we naar Noordpolderzijl, een getijdenhaventje, 
voor een bakje bij ’t Zielhoes aan de Wadden-
zee.
Wanneer: dinsdag 24 januari
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 23 euro

De Zeehondencrèche in Pieterburen vangt 
huilers en zieke zeehonden op. Als de dieren 
weer fit zijn, worden ze weer in de zee uitgezet, 
op de plaats waar ze gevonden zijn. Kijk eens 
achter de schermen, kom op plekken waar 
anders geen bezoekers komen en zie wat er 
allemaal bij de zorg voor de zeehonden komt 
kijken! Neem een kijkje achter de schermen 
en kom achter deuren die anders voor het 
publiek gesloten blijven. We nemen je mee 
op een rondleiding langs de quarantaines en 
de intensive care, de intake waar de eerste 
opvang plaatsvindt, de viskeuken, de operatie-
kamer en meer plekken. Tijdens de rondleiding 
kom je heel dicht bij de zeehonden en kun je 
ontdekken wat er allemaal achter de schermen 
gebeurt om de zeehonden te kunnen verzor-
gen. Deze rondleiding moet tenminste 48 uren 
vooraf gereserveerd worden. Op de terugweg 
gaan we dineren in Aduard.
Entree: met rondleiding 12,50 euro
Wanneer:  donderdag 26 januari
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: incl. diner 30 euro

Dit is een avond vol muziek en toneel uit-
gevoerd door hoofdzakelijk Kollumers. Vele 
soloartiesten en Shantykoor de Beurtskippers 
maken deze avond tot een muzikale happe-
ning die in het teken staat van de Kelten en een 

vleugje Country. Tijdig opgeven is van belang, 
want vorig jaar was de zaal uitverkocht. Aan-
vang 20.00 uur. 
Entree: 5 euro.
Wanneer: zaterdag 28 januari
Ritprijs: 8 euro.

Naar het optreden van het Christelijk mannen-
koor Steenwijk in de Oosterkerk te Kollum. Het 
repertoire bestaat voornamelijk uit geestelijke 
liederen, maar ook licht klassieke, operette, en 
populaire stukken.
Wanneer: zondag 29 januari 
Vertrek: 18.00 uur
Ritprijs: 8 euro

Vanuit Kollum rijden we een rondje Drents-
Friese Wold. Via Drachten naar Wateren, Dol-
dersum, Vledder, Wapse, Diever, Dieverbrug, 
Dwingeloo, terug via Diever en Wateren naar 
Appelscha, Drachten en dan ons eindstation 
Kollum. Onderweg maken we natuurlijk enkele 
stops om iets te eten en te drinken.
Wanneer: dinsdag 31 januari
Vertrek 9.00 uur.
Ritprijs 22 euro.

Kollumeravond
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PROGRAMMA FEBRUARI 2017

Alma-Tadema

Vandaag willen we een bezoek brengen aan win-
kelcentrum Famila in Leer. Hier kunt u zelfstandig 
winkelen, en ook zijn er verschillende restaurant-
jes waar u lekker kunt genieten van een bakje 
koffie met wat lekkers. Daarna gaan we naar Olle 
Rheen in Rhede, waar we schitzel gaan eten.
Wanneer: woensdag 1 februari
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs 35 euro

Vandaag willen we een bezoek brengen aan 
het Fries Museum in Leeuwarden. Verleidelijke 
Romeinse vrouwen gesluierd in fijne gewaden 
tegen dromerige vergezichten, mijmerende 
geliefden op bijna doorschijnend marmeren 
bankjes en dames die hun tijd doorbrengen 
met pootjebaden, vissen voeren en luieren. 
Alma-Tadema neemt ons mee naar scenes uit 
de klassieke oudheid en brengt deze tijd, als 
eerste, echt tot leven. Samen met persoonlijke 
voorwerpen en filmfragmenten geven zij een 
inkijk in zijn wereld.
Entree: 10 euro 
Wanneer: donderdag 2 februari
Vertrek: 10.00 uur. 
Ritprijs: 17 euro

Rondje Lauwersoog, waar wij op Lauwersoog 
een visje kunnen eten bij Schierzicht. Tevens 
brengen wij een bezoek in Zoutkamp aan “on-
der de visnetten” waar van alles te zien en te 
koop is o.a. verlichting, kaarsen, woonacces-
soires, servies e.d.
Wanneer: vrijdag 3 februari
Vertrek: 10 uur
Ritprijs: 15 euro

In het hart van de Leeuwarder binnenstad 
ligt het Boomsma museum. Hier reist u als 
bezoeker terug in de tijd naar de distilleerderij 
in de jaren dertig. In een interactieve film neemt 
Jodocus Boomsma u mee naar de oorsprong 
van Boomsma Beerenburger. Na afloop kunt u 
in het proeflokaal proeven van het Boomsma 
assortiment. Bezoek incl. film, rondleiding, 
uitgebreide Boomsma proeverij met diverse 

Boomsma producten. 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: 3,50 euro
Wanneer: dinsdag 7 februari
Vertrek: 13.00 uur
Ritprijs: 16 euro

We brengen vandaag een bezoekje aan het 
mooie AquaZoo bij Leeuwarden. AquaZoo 
Friesland is met de uitgebreide diercollectie, 
de natuurlijke uitstraling van het park en de bij-
zondere dierverblijven waar bezoekers tussen 
de dieren lopen, het leukste dagje dierentuin 
van Noord-Nederland. 
Even een bakje koffie met wat lekkers er bij. 
Entree: 16 euro.
Wanneer: woensdag 8 februari
Vertrek: 11.00 uur 
Ritprijs: 19 euro

We willen vandaag een bezoek aan het mooie 
Duitsland, waar we gaan SHOPPEN in Emden, 
en daarna gaan we eten in Olle Rheen.
Wanneer: vrijdag 10 februari
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 30 euro

Van het ooit zo fraaie Unia State in Bears 
resteerde alleen nog het poortgebouw. Totdat 
iemand op het idee kwam om de State op de 
15e eeuwse fundamenten te laten herrijzen. 
Niet van steen, want wat moet je met zo’n ge-
bouw, maar als ‘luchtspiegeling’. Er worden in 
de State regelmatig bruiloften gehouden. Vaak 
helemaal in de openlucht, maar soms wordt er 
bij kans op regen ook wel een party tent in de 
Staete geplaatst. Het bruidspaar moet dan wel 
de volgende dag -wanneer de tent is opge-
ruimd- terug komen om trouwfoto’s te maken. 
Want een party tent in de trouwzaal is natuurlijk 
geen gezicht. Na dit gezien te hebben kan men 
in overleg met de chauffeur zelf nog een be-
stemming uitzoeken.
Wanneer: dinsdag 14 februari
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 18 euro

Winkelen bij Famila

Boomsma museum

Shoppen in Emden

Rondje Lauwersoog
Unia State Bears

Aqua Zoo Leeuwarden
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Zoutkamper mannenkoor

De schatten van Tresoar

Hunnebedcentrum Borger

Gevangenismuseum Veenhuizen

Damwoude en Veenwouden
Tuin & Sfeer Martiniplaza

Heeft u wel eens aan de schandpaal gestaan? 
Een cel van binnen gezien? Op de stoel van de 
rechter gezeten? In het Gevangenismuseum 
kan het allemaal. Misdaad en straf zijn van alle 
tijden, maar de manier waarop we straffen is 
door de eeuwen heen sterk veranderd. Het mu-
seum is gevestigd in een van de oude dwang-
gestichten die in 1823 door de Maatschappij 
van Weldadigheid in Veenhuizen zijn gebouwd 
voor bedelaars en landlopers. Veenhuizen is 
een bijzonder dorp met een wonderlijke ge-
schiedenis, meer dan honderd rijksmonumen-
ten en vijf gevangenissen.
Entree: 8,80 euro
Wanneer: woensdag 15 februari
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 22 euro

In 2017 viert Tuin & Sfeer in MartiniPlaza haar 
25 jarig jubileum! Nergens in het noorden vindt 
u zoveel over tuinstijlen, voorjaarsbloeiers, 
de nieuwe collecties terrasmeubelen, nieuwe 
trends in bestrating, sierherkwerk, overkap-
pingen, tuinhuisjes en blokhutten. Deskundige 
exposanten zijn u graag van dienst met hun ex-
pertise. Verder zijn er diverse themastraatjes, 
zoals Natuurlijk Tuinieren, De Eetbare Tuin en 
de Culinaire Proeverij. Op het Tuin- en Woon-
festival zijn decoraties te vinden om tuin en 
huis op te vrolijken..
Entree: 9 euro
Wanneer: donderdag16 februari
Vertrek: 12.00 uur 
Ritprijs: 17 euro

In het Hunebedcentrum in Borger kunt u zich la-
ten terug voeren naar de tijd dat de eerste boeren 
zich in Drenthe vestigden. In deze prehistorische 
tijd bouwden deze boeren indrukwekkende ste-
nen grafmonumenten: de hunebedden. Een aan-
tal daarvan zijn nog steeds terug te vinden in het 
landschap van Drenthe. De wijze van bouwen van 
deze hunebedden bevat nog steeds enkele raad-
sels, wat het allemaal nog mysterieuzer maakt. 
Op het terrein van het hunebed centrum staat 
ook een prehistorische boerderij ter bezichtiging.
Entree: 9,50 euro
Wanneer: dinsdag 21 februari
Vertrek 10.00 uur
Ritprijs: 28 euro

Hoe ziet de wereld er onder de studiezaal uit? 
Wat is het oudste boek van Tresoar? Welke 
schatten liggen nog meer in de catacomben? 
Hoe ordent Tresoar ruim 30 kilometer papier 
in het depot? Ook in 2016 organiseren wij ie-
dere laatste donderdagmiddag van de maand 
rondleidingen door onze magazijnen en krijg 
je antwoord op deze vragen. Om 14.00 starten 
we met de ruim vijf kwartier durende tour. Na 
afloop staat er koffie en thee met een versna-
pering klaar. Op de betreffende dag kun je je 
melden bij de receptiebalie. 
Entree: gratis
Wanneer: donderdag 23 februari
Vertrek: 12.00 uur
Ritprijs: 15 euro

Vandaag willen we lekker even te shoppen. We 
gaan eerst naar het winkelcentrum van Dam-
woude waar u uw boodschappen kunt kopen 
en waar u schoenen, kleding of een bloemetje 
kunt kopen. Niet geslaagd? Dan brengen we 
daarna nog een bezoek aan Dijkstra mode in 
het winkelcentrum van Veenwouden.
Wanneer: vrijdag 24 februari
Vertrek: 13.00 uur 
Ritprijs 13 euro

Deze zondag treed het Cristelijk Zoutkamper 
Mannenkoor voor u op in de Oosterkerk in Kol-
lum. In mei 1971 werd het Christelijk Zoutkam-
per Mannenkoor opgericht. De doelstelling 
van het koor is: Het brengen van het evangelie 
door zang en muziek, dit in de ruimste zin van 
het woord
Wanneer: zondag 26  februari
Vertrek: 18.00 uur 
Ritprijs 8 euro

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 rij-
den we naar Leeuwarden om bij onze sponsor, 
het Pannenkoekenschip, een lekkere pannen-
koek te eten. GEEN ROLSTOEL
Wanneer: dinsdag 28 februari
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 20 euro

Winkelen in Sneek
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Voor zowel de professionele    
als hobbyfokker
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= WOENSDAG 1 FEBRUARI
 Winkelen bij Famila
= DONDERDAG 2 FEBRUARI
 Alma-Tadema in Fries Museum
= VRIJDAG 3 FEBRUARI
 Rondje Lauwersoog
= DINSDAG 7 FEBRUARI
 Boomsma museum
= WOENSDAG 8 FEBRUARI
 Aqua Zoo Leeuwarden
= VRIJDAG 10 FEBRUARI
 Shoppen in Emden
= DINSDAG 14 FEBRUARI
 Unia State Bears
= WOENSDAG 15 FEBRUARI
 Gevangenismuseum Veenhuizen
= DONDERDAG 16 FEBRUARI
 Tuin & Sfeer Martiniplaza
= DINSDAG 21 FEBRUARI
 Hunebedcentrum Borger
= DONDERDAG 23 FEBRUARI
 De schatten van Tresoar
= VRIJDAG 24 FEBRUARI
 Damwoude en Veenwouden
= ZONDAG 26 FEBRUARI
 Zoutkamper mannenkoor
= DINSDAG 28 FEBRUARI
 Winkelen in Sneek

OVERZICHT VAN ALLE 
REISJES IN FEBRUARI 

Misverstand
Wie in 2017 een pasje koopt krijgt 
natuurlijk geen acceptgiro voor een 
vrijwillige bijdrage



8


