
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
JULI/AUGUSTUS 2017

www.plusbusdelauwers.nl
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PROGRAMMA JULI 2017

Bakkeveen

Drakenbootrace Kollum

Rondvaart Lauwersmeer

Veenwouden

Landgoed Rosendael

Vandaag vind het jaarlijkse spektakel de Dra-
kenbootrace weer plaats in het mooie Kollum. 
Tijdens het drakenbootfestival is er naast het 
Open Fries Kampioenschap Drakenbootvaren 
nog veel meer te doen in het centrum van Kol-
lum. Zo is er een braderie, kindermarkt, kinder-
spelen, muziek en vertier. Nieuw dit jaar is de 
Oldtimer Show met trekkers, auto’s , brommers 
die op het festival terrein zullen staan.
Wanneer: zaterdag 1 juli
Vertrek: 10.30 uur
Ritprijs: 8 euro

Vandaag willen we een bezoek brengen aan 
Veenwouden, hier kunnen we even shoppen 
in het dorp en ook willen we even een bezoek 
brengen aan de boekenwinkel Het vergeet me 
nietje.
Wanneer: woensdag 5 juli
Vertrek: 13.00 uur
Ritprijs: 11 euro

Vandaag rijden we met de bus naar Bakkeveen 
waar we tussen de middag een lekker patatje 
gaan eten bij Plaza de Kolk. Daarna rijden we 
door naar het mooie plaatsje Diever, waar u de 
benen even kunt strekken en het dorp kunt be-
wonderen. Via een toeristische weg vervolgen 
we de weg weer terug naar huis.
Wanneer: donderdag 6 juli
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 20 euro

Landgoed Rosendael ligt in Rozendaal, vlakbij 
Arnhem. Het bestaat uit een imposant, histo-
risch ingericht kasteel in een park met veel 
bezienswaardigheden. Kasteel Rosendael 
geeft een mooi beeld van hoe er vroeger op 
een kasteel werd geleefd. Er is een bijzondere 
collectie meubels, zilver en porselein te zien.
In het waterrijke park bij het kasteel bevinden 
zich de beroemde ‘bedriegertjes’. De Bedrie-
gertjes dateert, net als de Schelpengalerij, uit 
de 18de eeuw. In de bodem zitten fonteintjes 
verborgen die onverwacht aan- en uitgaan en 
zo de bezoekers natspuiten.
Entree: 9,50 euro
Wanneer: vrijdag 7 juli
Vertrek: 8.00 uur
Ritprijs: 45 euro

Rondvaart Nationaal Park Lauwersmeer. Dit 
uitje gaat alleen door als er genoeg animo is! 
Wij ontvangen u bij onze open haard met een 
kopje koffie met cake. Waarna we met zijn al-
len inschepen op een van onze boten voor een 
rondvaart van 3 uur door het mooiste natuur-
gebied van Nederland. Aan boord serveren 
wij u een overheerlijke lunch en bij terugkomst 
nog een lekker kopje koffie. Benieuwd naar de 
herkomst van de naam van het restaurant Het 
Booze Wijf? Vaar mee en wij vertellen u hier-
over! Geen rolstoelen.
Wanneer: dinsdag 10 juli
Ontvangst: 11.00 uur
Inschepen: 11.30 uur
Busprijs (incl. boot): 35 euro p.p.
Autoprijs (incl. boot): 28 euro p.p.
Vertrektijd hangt af van waar een ieder van-
daan komt, de begeleider van de dag belt u 
2 dagen van te voren om de juiste tijd door 
te geven
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Kasteel Twickel

Winkelen in Burgum

Bad Zwischenahn

Urk 

Stukje 11 stedenroute

Rondvaart Dokkum

Uitje Talant

Vlak voor Oldenburg in Duitsland ligt de prach-
tige plaats Bad Zwischenahn. In het hart van 
het schilderachtige Ammerlander Landschap 
ligt het wereldberoemde “Park der Gärten”. 
Het is een bijzonder park met 40 thema tuinen. 
Duizenden lente- en zomerbloemen bieden u 
een fascinerende kijk op de wereld van tuinen 
en geven zeer veel ideeën en informatie. Er is 
tevens een grote collectie te zien van rododen-
drons en azalea’s.
Wanneer: donderdag 13 juli
Vertrek: 8.00 uur
Ritprijs: 41 euro

Uitje VOOR MENSEN VAN TALANT
Wanneer: vrijdag 14 juli
Vertrek: 15.00 uur

Urk wie kent dit mooie plaatsje niet, We gaan 
er vandaag een bezoek aan brengen! Onder-
weg willen we ergens even aan voor een bakje 
koffie/thee .
Als we de mooie steegjes en de haven van Urk 
hebben gezien, willen we hier met elkaar gezel-
lig even een hapje eten.
U krijgt de gelegenheid om Urk zelf ook even te 
verkennen te voet. 
Wanneer: dinsdag 18 juli
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 30 euro

Winkelen in het gezellige dorpje Burgum, we 
willen hier ook even een bakje koffie drinken 
voor we nog een bezoek gaan brengen aan het 
streekmuseum.
Entree: 4 euro
Wanneer: woensdag 19 juli
Vertrek: 13.00 uur
Ritprijs: 12 euro

Een prachtige Rondvaart van een uur staat op 
het programma in Dokkum met een gids aan 
boord worden mooie verhalen en anekdotes 
verteld over de stad.
Na afloop rijden we even voor een visje naar 
onze sponsor op Lauwersoog.
Boottocht: 5 euro p.p.
Wanneer: donderdag 20 juli
Boottocht is van 14.00-15.00 dus de ophaal-
tijd wordt door de chauffeur bepaald aange-
zien we niet weten waar een ieder vandaan 
komt.
Ritprijs: 12 euro

Vandaag gaan we een stuk rijden met de bus 
van de 11stedentocht route, als we in Leeu-
warden zijn willen we even wat eten bij de 
Gezonde Apotheker. Wilt u graag ergens kijken 
onderweg, geef het even door aan de chauf-
feur dan kan deze hier rekening mee houden.
Wanneer: vrijdag 21 juli
Vertrek: 9.30 uur
Ritprijs: 15 euro

Vlakbij het Twentse stadje Delden ligt het 
kasteel Twickel te midden van een prachtig 
landgoed van 4000 hectare. Het afwisselende 
landschap bestaat uit zacht glooiende akkers 
en weilanden, bossen en eeuwenoude eiken, 
heidevelden en vennen. Daartussen slingeren 
zich beken en houtwallen. Op het landgoed 
bevinden zich zo’n honderdvijftig boerderijen, 
herkenbaar aan zwart-witte luiken, en andere 
gebouwen zoals twee watermolens, de wa-
tertoren en de houtzagerij. Cultuur en natuur 
gaan op Twickel harmonieus samen. De zorg 
voor dit alles berust bij de Stichting Twickel.
Entree: 5 euro
Wanneer: woensdag 26 juli
Vertrek: 8.00 uur
Ritprijs: 40 euro
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Dineren in De Piramide

Boerendag Driesum

Paardendagen Driesum

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

We rijden met u naar Opende waar we gaan 
dineren in De Piramide. Dit is een nieuw adres 
waar we voortaan elke laatste donderdag van 
de maand heen gaan om uitsluitend van Ne-
derlandse producten te smullen. 
Na afloop willen we winkelen in Surhuister-
veen.
Wanneer: donderdag 27 juli
Vertrek: hangt af waar een ieder vandaan 
komt, de tijd wordt door de chauffeur be-
slist.
Ritprijs incl. diner: 25 euro

De Paardendagen in Driesum Walterswald, 
wie kent het niet, vandaag wordt het parcours 
gereden.
Wanneer: vrijdag 28 juli
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 11 euro

Vandaag is er een boerendag bij de paarden-
dagen van Driesum en Wâlterswald waar we 
ook graag een bezoek aan willen brengen. 
Hier is een markt met oude ambachten, mu-
ziek, kunst en natuurlijk allemaal dieren.
Wanneer: zaterdag 29 juli
Vertrek: 12.00 uur
Ritprijs: 11 euro
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= ZADERDAG 1 JULI
 Drakenbootrace Kollum
= WOENSDAG 5 JULI
 Veenwouden
= DONDERDAG 6 JULI
 Bakkeveen
= VRIJDAG 7 JULI
 Landgoed Rosendael
= DINSDAG 10 JULI
 Rondvaart Lauwersmeer
= DONDERDAG 13 JULI
 Bad Zwischenahn
= VRIJDAG 14 JULI
 Uitje voor Talant
= DINSDAG 18 JULI
 Urk

OVERZICHT VAN ALLE REISJES IN JULI
= WOENSDAG 19 JULI
 Burgum
= DONDERDAG 20 JULI
 Rondvaart Dokkum
= VRIJDAG 21 JULI
 Stukje 11 stedenroute
= WOENSDAG 26 JULI
 Kasteel Twickel
= DONDERDAG 27 JULI
 Dineren in de Piramide
= VRIJDAG 28 JULI
 Paardendagen Driesum
= ZATERDAG 29 JULI
 Boerendag Driesum
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PROGRAMMA AUGUSTUS 2017

Midweek Odenwald

Vlechtmuseum Noordwolde

Veenpark Barger-Compascum

Jopie Huisman museum

Callantsoog

In het Veenpark in Barger-Compascum, bij Em-
men, komt de Drentse veenhistorie tot leven. 
Je rijdt en vaart er door nostalgische dorpen 
en een natuurlijk hoogveengebied met echte 
turfafgraving. De bakker, de kruidenier, de 
klompenmaker en de turfsteker zijn er elke dag 
aan het werk.
Ook vanaf het water is het mogelijk om het 
park te bekijken, We varen naar het eind van 
de ijstijd, het begin van het hoogveen. Een 
landschap zoals Vincent van Gogh dat heeft 
geschilderd in zijn Drentse periode. Vanaf het 
water is de laatste echte turfgraving van Neder-
land duidelijk te zien. Daar wordt het bruinde 
goud, de turf, nog elke dag gewonnen. Onze 
schipper praat u regelmatig bij. Dan zetten we 
koers naar Bargermond. een dorp in de Drents 
Groninger Veenkoloniën. Met huisjes, een bak-
ker, een school en kerk.
Entree: 15 euro
Wanneer: woensdag 3 augustus
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 30 euro

Vlechtmuseum Noordwolde. Het Vlechtmu-
seum heeft een brede collectie van zowel tra-
ditioneel als eigentijds vlechtwerk. Denk hierbij 
aan mandvlechtwerk, sieraden, kunstnijverheid 
designobjecten en verpakkingen. Kortom in dit 
museum is heel veel te zien. 
Entree: 7 euro 
Wanneer: donderdag 4 augustus
Vertrek: 10.00 uur 
Ritprijs: 20 euro

We rijden vandaag over de afsluitdijk naar het 
strand van Callantsoog waar u een terrasje 
kunt pakken, strandwandeling kan maken. We 
rijden daarna door naar Petten
Wanneer: vrijdag 5 augustus
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 30 euro

Ook in 2017 zijn er weer gratis rondleiding op 
de eerste zondag van de maand! Daarom wil-
len wij graag op 6 augustus met jullie naar het 
Jopie Huisman museum in Workum.
Op de terugweg willen we graag een pannen-
koek gaan eten bij het Pannenkoekenschip in 
Leeuwarden.
Wanneer: zondag 6 augustus
Tijdstip: 13.30 uur begint de rondleiding
Ritprijs: 25 euro

Plusbus is van 7 t/m 11 augustus naar Oden-
wald voor een midweek weg

Rondvaart Nationaal Park Lauwersmeer. Dit 
uitje gaat alleen door als er genoeg animo is! 
Wij ontvangen u bij onze open haard met een 
kopje koffie met cake. Waarna we met zijn al-
len inschepen op een van onze boten voor een 
rondvaart van 3 uur door het mooiste natuur-
gebied van Nederland. Aan boord serveren 
wij u een overheerlijke lunch en bij terugkomst 
nog een lekker kopje koffie. Benieuwd naar 
de herkomst van de naam van het restaurant 
Het Booze Wijf? Vaar mee en wij vertellen u 
hierover! 
Geen rolstoelen.
Wanneer: dinsdag 14 augustus
Ontvangst: 11.00 uur
Inschepen: 11.30 uur
Busprijs (incl. boot): 35 euro p.p.
Autoprijs (incl. boot): 28 euro p.p.
Vertrektijd hangt af van waar een ieder van-
daan komt, de begeleider van de dag belt u 
2 dagen van te voren om de juiste tijd door 
te geven

Rondvaart Lauwersmeer
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Museum De Wachter

Lingen

Ellert en  Brammert

Fatasietuin Oldenbroek

Hortus Haren

Museum De Wachter, er is veel te zien en te 
beleven. Er worden broden of koekjes gebak-
ken, klompen gemaakt en bomen gezaagd. Er 
wordt ijzer gesmeed, koren, peper en kaneel 
gemalen. Er is een antieke kruidenierswinkel 
en veel gereedschappen van de molenaar. 
Er is een grote etage met oude spullen van 
de boerderij, uit het huishouden en van oude 
ambachten. U krijgt een routebeschrijving 
mee om alles te ontdekken. Onderweg komt u 
vrijwilligers tegen met ieder hun eigen verhaal. 
Gebruik rollator is grotendeels mogelijk en er is 
een stoellift aanwezig. Na afloop willen we een 
bezoek brengen aan rozenpaviljoen in Win-
schoten waar we lekker met elkaar gaan eten
Eten voor eigen rekening.
Entree: 8 euro
Wanneer: woensdag 16 augustus
Vertrek: 12.00 uur aangezien we pas vanaf 
13.30 uur terecht kunnen in het museum
Ritprijs: 20 euro

In de Fantasietuin Oldebroek kijk je, je ogen uit. 
Bewonder een grote verzameling winterharde 
en tropische planten. In de tuin zijn prachtge 
follies gebouwd die de planten nog beter tot 
hun recht laten komen. De tuinen inspireren je
Wanneer: donderdag 17 augustus
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 35 euro

Lingen is een alleraardigst Duits plaatsje niet 
zover over de grens. En als je in Lingen bent 
dan ben je in een ander land met andere ge-
bruiken, andere gewoontes en lagere prijzen. 
We maken er een mooie tocht van en uiteraard 
krijgt u de tijd om op uw gemak te gaan winke-
len in deze mooie stad. En u weet het achterin 
genoeg ruimte om de tassen kwijt te kunnen.
Wanneer: vrijdag 18 augustus
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 40 euro

De Hortus botanicus Haren is een van de 
oudste botanische tuinen van Nederland. De 
Hortus heeft twintig hectare aan tuinen en ligt 
ten noorden van het dorp Haren. Op het terrein 
bevinden zich een groot aantal, heel verschil-
lende tuinen. Zo is er een wilde plantentuin 
(Laarmantuin), een Keltische tuin en een Chi-
nese tuin. Hierin staat een authentiek Chinees 
theehuis.
De Hortus is grotendeels toegankelijk voor rol-
stoelen, met uitzondering van de Rotstuin en 
delen van de Chinese Tuin.
Entree: 8,50 euro
Wanneer: dinsdag 22 augustus
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 20 euro

Openluchtmuseum Ellert en Brammert. In 
Schoonoord zetten we een stap terug in de 
tijd en beleven hoe men vroeger leefde in het 
Ellersveld. We zien verschillende woonvormen 
o.a. een plaggenhut, Saksische boerderij, tol-
huis, schooltje en zelfs een gevangenis. In de 
herberg is een hapje en drankje te verkrijgen.
Op het terrein is een kippenverblijf met Drentse 
hoenders in verschillende kleuren, zoals ze 
hier vroeger op de boerenerven rondliepen.
Entree: volw. 7 euro, 65+ 6,00 euro.
Wanneer: woensdag 23 augustus
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 28 euro
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Landgoed Anningahof

Paddepoel Groningen

Oostenrijk in Het Harde

Paleis Het Loo

Dineren in De Piramide

Vandaag gaan we naar het overdekte Winkel-
centrum de Paddepoel in Groningen.
Hier kunt u heerlijk shoppen voor kleding, 
schoenen, bloemen tot een lekker bakje koffie 
op 1 van de vele restaurantjes in het winkel-
centrum.
Wanneer: donderdag 24 augustus
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 17 euro

We zijn nog nooit op Landgoed Anningahof in 
Zwolle geweest. Hier is beeldhouwkunst vanaf 
1960 tot heden te zien. Naast enkele “oude” 
meesters zoals André Volten, Shinkichi Ta-
jiri en Cornelius Rogge tonen kunstenaars met 
gevestigde namen zowel binnen- als buiten-
beelden. Vele kunstenaars tonen hun werk. Wij 
noemen: Hans van Bentum, Sjoerd Buisman, 
Tom Claassen maar ook jonge kunstenaars 
laten zien wat ze in hun mars hebben. Het park 
zelf met wilde bloemen, vijvers, graslanden en 
prachtige bomen is een bijzonder mooie plek. 
Toegang: 7,50 euro
Wanneer: vrijdag 25 augustus
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 30 euro

Een echte aanrader!
Geïnspireerd door het Oostenrijkse landschap 
legde Ampie Bouw in Het Harde een prach-
tige tuin aan met meer dan 1000 verschillende 
bloemen en planten. De tuin torent meer dan 
15 meter boven ’t maaiveld uit en staat dan ook 
bekend als Ampies Berg. Prachtige bloeiende 
planten worden afgewisseld met grote vijver-
partijen en complete watervallen. 
Een heerlijke plek om te genieten. 
Het is niet rolstoeltoegankelijk
Entree: 5 euro inclusief koffie of thee
Wanneer: dinsdag 29 augustus
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 35 euro

Het Paleis Het Loo wordt vanaf januari 2018 
intensief gerenoveerd vanwege noodzakelijk 
onderhoud en zal pas in 2021 weer heropend 
worden. We kunnen dus dit jaar nog een be-
zoek brengen aan het Museum Paleis Het Loo. 
Binnen het museum is er een speciale tentoon-
stelling ingericht genaamd “Chapeaux”. Van 
1980 tot 2013 draagt Koningin Beatrix bij hon-
derden speciale gelegenheden een hoed. Een 
honderdtal hoeden worden tentoongesteld 
en deze vele hoofddeksels zorgen voor een 
herkenbaar en vertrouwd beeld van de vorstin. 
Paleis Het Loo beschikt over twee sfeervolle 
restaurants en een kiosk. Ook de tuinen zijn 
opengesteld voor het publiek en een wande-
ling door tuinen is zeker de moeite waard. Het 
is ongeveer 8 minuten lopen van de kassa naar 
het Paleis, houdt u er dus rekening mee dat er 
wel gewandeld moet worden. 
Het is niet rolstoeltoegankelijk.
Entree: 17,50 euro
Wanneer: woensdag 30 augustus
Vertrek: 8.00 uur
Ritprijs: 45 euro

We rijden met u naar Opende waar we gaan 
dineren in De Piramide. Dit is een nieuw adres 
waar we voortaan elke laatste donderdag van 
de maand heen gaan om uitsluitend van Ne-
derlandse producten te smullen. 
Na afloop van het eten worden we verwacht bij 
camping Uit en Thuis in Kollum.
Hier staat een mooie rondvaart op de planning 
door Kollum e.o.
Wilt u alleen deelnemen voor de boottocht is 
dit ook mogelijk.
Opgeven tot uiterlijk 24 augustus.
Wanneer: donderdag 31 augustus
Tijdstip eten: 11.30 uur
Boottocht: 14 uur
Eten en boottocht: 35 euro
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Aanmelden: maandag t/m vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur. 

Telefoon: 0511 – 700207

Spelregels van de PlusBus

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  Wij werken met een pasjessysteem, 
kosten 15,00 euro per jaar, deze kunt u 
aanschaffen op uw eerste reisje in 2017 en 
kunt u betalen of aan de chauffeur of aan de 
begeleider(ster). De bedoeling is dat er elk 
jaar een nieuw pasje wordt uitgegeven.

Y  De prijzen in het overzicht zijn ritprijzen ex-
clusief 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 aan-

vang van de rit, aan de chauffeur of begelei-
der te worden betaald. 

Y  Prijzen zijn onder voorbehoud.
Y  Als u onverwacht verhinderd bent, verzoe-

ken wij u ons dit zo snel mogelijk door te 
geven, zodat wij iemand anders blij kunnen 
maken met uw plaats. 

Y  Soms bieden wij reisjes aan waarbij de en-
treekaartjes in het voren, bijvoorbeeld boot-
tochten, besteld en betaald moeten worden 
door de PlusBus. Heeft u zich aangemeld 
voor een dergelijk reisje en u annuleert ver-
volgens, dan brengen wij voortaan wel de 
gemaakte kosten bij u in rekening.

Y  Wilt u extra geholpen worden met onder-
steuning 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.

OVERZICHT VAN ALLE REISJES IN AUGUSTUS
= WOENGDAG 3 AUGUSTUS
 Veenpark Barger-Compascum
= DONDERDAG 4 AUGUSTUS
 Vlechtmuseum Noordeinde
= VRIJDAG 5 AUGUSTUS
 Callantsoog
= ZONDAG 6 AUGUSTUS
 Jopie Huisman museum
= DINSDAG 14 AUGUSTUS
 Rondvaart Lauwersmeer
= WOENSDAG 16 AUGUSTUS
 Museum De Wachter
= DONDERDAG 17 AUGUSTUS
 Fantasietuin Oldenbroek
= VRIJDAG 18 AUGUSTUS
 Lingen

= DINSDAG 22 AUGUSTUS
 Hortus Haren
= WOENSDAG 23 AUGUSTUS
 Ellert en Brammert
= DONDERDAG 24 AUGUSTUS
 Paddepoel Groningen
= VRIJDAG 25 AUGUSTUS
 Landgoed Anningahof
= DINSDAG 29 AUGUSTUS
 Oostenrijk in Het Harde
= WOENSDAG 30 AUGUSTUS
 Paleis Het Loo
= DONDERDAG 31 AUGUSTUS
 Dineren in de Piramide
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Marconistraat 3 - Buitenpost - www.hominco.nl

Vers fruit uit eigen boomgaard, gerijpt aan 
de boom en vol van smaak!!

Appels-Kersen-Pruimen

Peren- Aardappels van de Groninger klei - Ei-
gen geperste pure fruitsappen

Peulvruchten - Citrusfruit - Aardbeien - As-
perges rechtstreeks van de kweker

Streekproducten en pakketten, enzovoorts

Boerderijwinkel 
bij Fruitteeltbedrijf Oudebosch

maandag t/m zaterdag geopend 
Heereburen 17

9884 TC Niehove
0594-212603

Stadswinkel van Oudebosch
maandag t/m zaterdag geopend 

Paterswoldseweg 108
9727 BH Groningen

www.oudeboschfruit.nl
oudeboschfruit@gmail.com

Voor zowel de professionele    
als hobbyfokker
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