
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 2018

www.plusbusdelauwers.nl
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Moniek Bremer
MAKELAARDIJTel. 06 13 06 36 05 
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PROGRAMMA JANUARI 2018

Douwe Egberts museum Joure

Modelspoormuseum Sneek

Gevangenismuseum

High Tea Kollumerpomp

Vlooienmarkt Eelde

Vandaag op stap naar de grootste vlooienmarkt 
van Noord-Nederland. Deze vlooienmarkt trekt 
altijd veel publiek, lekker rond neuzen is al heel 
wat waard, en wie weet kom je een schilderij 
van Karel Appel tegen.
Entree: 3,50 euro
Wanneer: zaterdag 13 januari
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 22 euro

Vandaag brengen we een bezoek aan het Dou-
we Egberts Museum in Joure. In de meest au-
thentieke gebouwen(10) op het industrieterrein 
van rond 1900 zien we collecties van o.a. thee, 
koffie, klokken en ambachtelijk vakmanschap. 
We komen voorbij de museumwinkel waar u 
wellicht uw gespaarde DE-punten kwijt kunt en 
de koffie staat klaar in het koffie-en theehuis. 
Hierna gaan we een hapje eten bij de gezonde 
Apotheker in Leeuwarden.
Entree: 6,50 euro
Wanneer: dinsdag 16 januari
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 25 euro

Vandaag gaan we genieten van een High Tea 
in Kollumerpomp bij Lauwerswille. De High Tea 
duurt 1.5 tot 2 uur. Petra van Lauwerswille zal 
voor wat vermaak gaan zorgen in de vorm van 
een muzikale bijdrage, en wat leuke anekdotes 
of een mooi gedicht. Hierna gaan we richting 
Lauwersoog waar we nog een lekker visje kun-
nen eten.
Prijs voor de high tea: 10,95 euro
Wanneer: woensdag 17 januari
Vertrek: 12.00 uur
Ritprijs: 18 euro

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: 9.00 euro
Wanneer: vrijdag 19 januari
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 22 euro

Kom kijken en knoppen drukken in het histori-
sche station van Sneek.
• Zelf treinen laten rijden.
• Genieten van Zwitserse bergen.
• Rijden met een hoge snelheidstrein.
• Fraaie modellen van verleden en heden.
• Kleuren puzzelen en lezen.
Na het museum bezoek kunnen we nog gaan 
winkelen in Sneek.
Entree: 6.00 euro
Wanneer: dinsdag 23 januari
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 23 euro
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Tuinland Groningen

Mata Hari

Zondagavondzang Oosterkerk

Tuinland bestaat uit grote panden met een 
groot assortiment; zowel qua groen als qua ar-
tikelen voor in en om het huis. Het assortiment 
bestaat onder andere uit gereedschapsartike-
len, meststoffen, bloempotten, plantenbakken, 
sfeerartikelen en dierbenodigdheden evenals 
een ruime keuze aan buiten- en kamerplanten. 
In het voorjaar en in de zomer is er een grote 
afdeling vol met tuinmeubelen. In de bloem-
binderij worden prachtige boeketten samen-
gesteld voor allerlei gelegenheden. Daarnaast 
is er  een tuincafé waar u heerlijk kun genieten 
van een kop koffie met iets lekkers erbij.
Na het bezoek aan Tuinland gaan we een hapje 
eten in Aduard.
Wanneer: vrijdag 26 januari.
Vertrek: 11.00 uur.
Ritprijs: 28 euro incl. diner

Deze zondag treedt het mannenkoor Pro Rege 
uit Dokkum voor u op in de Oosterkerk te Kol-
lum.
Wanneer: zondag 28 januari
Vertrek: 18.00 uur.
Ritprijs: 8 euro

Mata Hari tentoonstelling in het Fries museum 
te Leeuwarden.
Honderd jaar na haar dood is in het Fries 
Museum de grootste Mata Hari-tentoonstel-
ling ooit te zien. Aan de hand van persoonlijke 
bezittingen, foto’s, plakboeken, brieven en mili-
taire dossiers ontmoet je Margaretha Zelle, het 
meisje achter de iconische Mata Hari. Reis met 
haar mee van haar geboortestad Leeuwarden 
naar Nederlands-Indië, waar het noodlot haar 
achtervolgt. Beleef haar glorieuze opkomst 
in de danstheaters van Parijs en ontdek het 
web vol van intriges waar ze tijdens de Eerste 
Wereldoorlog in verstrikt raakt. Na het museum 
bezoek willen we nog een pannenkoek gaan 
eten in het pannenkoekschip in Leeuwarden.
Geen rolstoelen. 
Entree: 16.00 euro
Wanneer: woensdag 31 januari
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 20 euro
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= ZATERDAG 13 JANUARI
 Vlooienmarkt Eelde
= DINSDAG 16 JANUARI
 Douwe Egberts museum Joure
= WOENSDAG 17 JANUARI
 High Tea Kollumerpomp
= VRIJDAG 19 JANUARI
 Gevangenis museum Veenhuizen

OVERZICHT VAN ALLE REISJES IN JANUARI
= DINSDAG 23 JANUARI
 Modelspoormuseum Sneek
= VRIJDAG 26 JANUARI
 Tuinland Groningen en eten in Aduard
= ZONDAG 28 JANUARI
 Zondagavondzang Oosterkerk
= WOENSDAG 31 JANUARI
 Mata Hari Leeuwarden

Ouderen Vip verwendag
De Zwaluwhoeve organiseert in samenwerking met het Nationaal 
Ouderenfonds een Ouderen Vip Verwendag in Hierden op de Ve-
luwe. Deze dag is gratis.

RESERVEREN VOOR 28 februari!!

Programma (onder voorbehoud)
10.00 – 10.30 uur  Ontvangst restaurant koffie/thee en ene lekkernij
10.45 uur  Welkomstwoord en uitleg van de Ouderen VIP Verwendag
11.00 - 16.00 uur   Het Beauty team verzorgt mini-schoonheidsbehandelingen (gasten wor-

den ingedeeld)
11.00- 12.00 uur  1 relax sessie 15-20 minuten: (de gasten worden van tevoren ingedeeld.  
 Hierin is dus geen keuze mogelijk, maar elke sessie is leuk!)
12.30 -13.30 uur  Lunch in restaurant 
13.30-14.00 uur  Relax sessies (gasten worden ingedeeld) 
14.30-15.30 uur  Optreden van Willeke Alberti
16.00 uur  Vertrek met een goedgevulde goodiebag

P.S. Deelnemers die gebruik 
van de sauna willen maken, 
zwembroek/zwempak en 
handdoek mee.

Wanneer: 28 maart.
Vertrek: heel vroeg, 
    ca. 7.00 uur.
Ritprijs: 34 euro
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PROGRAMMA FEBRUARI 2018
Winkelen in Hoogezand

Verrassindstocht de Waadhoek

Aldfaers Erf Route

De Hooge Meeren is, met ca. 100 winkels en 
een winkeloppervlakte van ruim 23.000 m², al 
vele jaren het stadshart van Hoogezand. Het 
is één van de grootste overdekte winkelcentra 
van noord Nederland. De Hooge Meeren is hèt 
adres voor al uw boodschappen of om gewoon 
lekker te winkelen in de winter. Gezellig en 
veelzijdig van supermarkt tot speciaalzaak.
Wanneer: donderdag 1 februari
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 20 euro
 

Verrassingstocht door de nieuwe gemeente de 
Waadhoek. De gemeenten Franekeradeel, het 
Bildt, Menameradiel en vier dorpen van Litten-
seradiel fuseren op 1 januari 2018 tot een nieu-
we sterke gemeente Waadhoeke. De nieuwe 
gemeente heeft 47.000 inwoners, 40 dorpen 

en buurtschappen en één stad. Waadhoeke 
ligt aan de Waddenkust in Noordwest Fryslân. 
De gemeente heeft een vitaal en aantrekkelijk 
platteland. Met als ster de elfstedenstad Frane-
ker als gezellig, historisch en sportief centrum. 
Onderweg gaan we ergens gezellig koffiedrin-
ken en in Harlingen een visje eten.
Wanneer: vrijdag 2 februari
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 28 euro

Aldfaers Erf Route is een unieke museumroute 
van circa 20 kilometer, met musea in drie dorpen, 
o.a. Allingawier en Exmorra.  Deze museumrou-
te laat u proeven aan het verleden van Friesland. 
Onderweg gaan we ergens lekker koffie drinken 
en eventueel nog winkelen in Bolsward.
Wanneer: woensdag 7 februari
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 28 euro
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Luttelgeest

Scheepvaartmuseum Sneek

Huishoudbeurs Amsterdam

IJsbeelden festival Zwolle

Aviodrome Lelystad

Het NEDERLANDS IJSBEELDEN FESTIVAL 
is het grootste ijssculpturen evenement van 
Europa.  Bekijk de mooiste ijssculpturen in 
de speciaal gebouwde grote vrieshal (1.500 
m²) bij de IJsselhallen te Zwolle.  De beste 40 
ijsbeeldhouwers van de wereld (uit 16 verscil-
lende landen).
• 275.000 kilo ijs en 275.000 kilo sneeuw
•  De mooiste ijskunst gemaakt met beelden 

tot 6 meter hoog
•  Een expositie door een bevroren wereld met 

als thema: Wereldberoemde verhalen
Entree: 14.50 euro
Wanneer: donderdag 8 februari
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 33 euro

Orchideeën Hoeve Luttelgeest. 
Tijdens deze dag gaat u genieten van de vele 
mooie tropische bloemen die de Orchideeën 
Hoeve te bieden heeft, naast de vele bloemen 
zult u op deze dag ook nog meer zien zoals 
apen, een vlindertuin en papegaaien. Wist u 
dat de Orchideeën Hoeve de grootste vlinder-
tuin van Europa heeft met duizenden vlinders? 
De dag is volledig verzorgd!
Om 10.30 uur is er ontvangst met koffie/thee en 
gebak en om 12.30 uur is er een lunch.
Entree 10.00 euro
Wanneer: dinsdag 13 februari
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 28 euro

Het Fries scheepvaart museum in Sneek is 
een veelzijdig museum over de historie van 
de Friese scheepvaart van de 17de tot de 20 
ste eeuw. Met 34 expositieruimten, 5 sfeervolle 
grachtenhuizen en binnentuinen. Dankzij de 
moderne voorzieningen zeer toegankelijk. Na 
het museum bezoek gaan we nog even bij We-
duwe Joustra BB, ook in Sneek, langs.  
Entree: 7.50 euro (Afspraak maken!)
Wanneer: donderdag 15 februari
Vertrek: 10.30 uur
Ritprijs: 23 euro

Aviodrome Lelystad bestaat uit meer dan 6000 
m2 vliegtuigpret. Vlieg door de verschillende 
evenementen die er georganiseerd worden bij 
Aviodrome. Aviodrome is het grootste museum 
voor lucht- en ruimtevaart. Terug via Urk en 
Lemmer.
Entree: 16,95 euro
Wanneer: vrijdag 16 februari
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 39 euro

Samen naar de Huishoudbeurs in Amsterdam 
RAI beleef je het gezelligste dagje uit met 
o.a. fashionshows, spetterende optredens en 
creatieve workshops. Proef, probeer en maak 
gebruik van scherpe beursaanbiedingen.
Entree 15,95 euro 
(Reserveren voor 15 febr. !!!)
Wanneer: Dinsdag 20 februari
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 45 euro
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Grutterswinkel Leeuwarden

Het Jopie Huisman Museum is gewijd aan het 
werk en het leven van de Friese Jopie Huisman. 
Liefde voor de natuur, mededogen, maar ook 
het onaanzienlijke waarde geven; het is de 
menselijke maat die de rode draad vormt in zijn 
veelzijdige oeuvre. Jopie voert u mee in zijn we-
reld en maakt u deelgenoot van zijn passies.
Entree: 8,50 euro
Wanneer: donderdag 22 februari
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 25 euro

Deze zondag treedt het Lemster mannenkoor 
voor u op in de Oosterkerk in Kollum.
Wanneer: zondag 25 februari
Vertrek: 18.00 uur
Ritprijs: 8 euro

In de goede oude tijd waren supermarkten nog 
kleine knusse grutterswinkeltjes waar de kassa 
nog echt rinkelde en kruidenierswaren in pa-
pieren puntzakken over de toonbank gingen. 
In hartje van Leeuwarden bestaat nog zo’n 
authentiek kruidenierswinkeltje. De grutters-

TIP
Als men geregeld musea gaat bezoe-
ken is het misschien verstandig een 
Museumkaart aan te schaffen.
De Museumkaart is een persoons-
gebonden kaart die een jaar lang 
onbeperkt toegang geeft tot circa 400 
musea in heel Nederland.
De prijs van de kaart is 60 euro, maar 
is als museum liefhebber snel terug 
verdiend.

Zondagavondzang Oosterkerk
winkel is gevestigd in een 17-de eeuws pand.  
Vanaf 1900 deed “heel” Leeuwarden inkopen 
voor koloniale- en grutterswaren in de winkel  
van de familie Feenstra. In 1973 liet mevrouw 
IJsbranda Feenstra de kassa voor het laatst rin-
kelen en de winkel dreigde voor het nageslacht 
verloren te gaan. Na het bezoek aan de grut-
terswinkel gaan we nog pannenkoeken eten bij 
het pannenkoeken schip in Leeuwarden.
Entree 2,00 euro
Wanneer: dinsdag 27 februari
Vertrek: 13.00 uur
Ritprijs: 17 euro

Beleef het verhaal van Jopie
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OVERZICHT VAN ALLE REISJES IN FEBRUARI
= DONDERDAG 1 FEBRUARI
 Winkelen in Hoogezand
= VRIJDAG 2 FEBRUARI
 Verrassingstocht De Waadhoek
= WOENSDAG 7 FEBRUARI
 Aldfaers Erf Route
= DONDERDAG 8 FEBRUARI
 IJsbeelden festival Zwolle
= DINSDAG 13 FEBRUARI
 Luttelgeest
= DONDERDAG 15 FEBRUARI
 Scheepvaartmuseum Sneek

= VRIJDAG 16 FEBRUARI
 Aviodrome Lelystad
= DINSDAG 20 FEBRUARI
 Huishoudbeurs Amsterdam
= DONDERDAG 22 FEBRUARI
 Beleef het verhaal van Jopie
= ZONDAG 25 FEBRUARI
 Zondagavondzang Oosterkerk
= DINSDAG 27 FEBRUARI
 Grutterswinkel Leeuwarden
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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.

Soldaat van Oranje
Inmiddels speelt de musical al meer dan 7 
jaar in de hangars van voormalig vliegveld 
Valkenburg bij Katwijk. 2,5 miljoen mensen 
hebben deze voorstelling één of meerdere 
keren bekeken. De musical is gebaseerd op 
het waargebeurde verhaal van één van de 
grootste verzetsstrijders uit onze vaderland-
se geschiedenis, Erik Hazelhoff Roelfzema. 
De voostelling loopt nu waarschijnlijk op zijn 
eind. Daarom willen wij u de kans geven om 
deze musical ook nog te zien. Dat betekent dat wij tijdig moeten reserveren. Het wordt wel 
een lange dag!

RESERVEREN VOOR 10 JANUARI.

Wanneer: woensdagmiddag 9 mei 2018, 14.00 uur
Vertrek: 8.00 uur
Ritprijs: 135 euro incl. entree 1e rang + koffie onderweg
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schilderwerken
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Voor professioneel en 
hobbymatig gebruik
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Uitstapje naar Hortus Haren
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