
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
NOVEMBER/DECEMBER 2018

www.plusbusdelauwers.nl
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Voorwoord
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Lieve mensen,

Na een prachtig zomerseizoen is hier het boekje met het programma voor 
dit najaar. De Lauwersmeertochten zijn vervangen door reisjes naar diverse 
kerstmarkten. Ook weer gezellig!

We wachten nog op onze nieuwe bus. Het duurt allemaal wat langer dan we 
willen, maar zo gaat dat soms. Zolang die nieuwe bus er nog niet is, redden we 
ons gelukkig met de oude.

Het bestuur neemt per 1 januari 2019 afscheid van het pasjessysteem. Het geeft 
te veel administratieve rompslomp. Dat betekent wel dat we iets minder geld 
binnenkrijgen, maar volgens het bestuur kunnen we ons dat veroorloven. Het zal 
dus vooralsnog geen effect hebben op de prijs van de ritjes. 

De laatste tijd hebben we vaak gasten uit Leeuwarden in ons gezelschap. Dat 
is heel gezellig en we zijn blij met jullie enthousiaste deelname. Maar soms 
moeten we ook een extra prijs vragen. Dat geldt bijvoorbeeld voor deelname 
aan de stamppot- en bingoavonden in Kollumerpomp en het bezoek aan de 
kerk in Kollum. We hebben als bestuur afgesproken dat klanten voor reisjes 
waarvoor we meer dan 20 km (enkele reis) moeten rijden, hiervoor een toeslag 
van € 10 betalen.  

Als u vaker met ons meegaat, staat u bij ons in het bestand en krijgt u ook elke 
twee maanden een gloednieuw programmaboekje. Wilt u aan ons doorgeven 
als u gaat verhuizen of al verhuisd bent? Dan zorgen wij dat u ook op uw nieuwe 
adres alle informatie over de PlusBus krijgt die u nodig heeft voor een uitje.

Rest mij nog u namens het voltallige bestuur een heel fijn seizoen toe te wensen 
met veel leuke en gezellige uitstapjes.

Margreet Jonker, 
Voorzitter

HEEFT U EEN IDEE VOOR ONS PROGRAMMABOEKJE?

Wij proberen zo gevarieerd als mogelijk uitstapjes voor u samen te stellen. Ook u 
zou misschien wel eens een idee kunnen hebben om ergens naar toe te gaan.

Laat het ons weten door te bellen met tel. nr. 0511-700207,
of via onze chauffeurs.
Wie weet kunnen we door u een leuk uitstapje samenstellen.

zou misschien wel eens een idee kunnen hebben om ergens naar toe te gaan.
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Aardappelen      
Wâldgieltsjes
Blauwe Borgers
Dore’s
Borgers
Irenes
Bildtstar
Rode Star

Groenten
Wortelen
Bewaaruien
Diverse 
 koolsoorten

Diversen
Wijnen (liqueur)
Bio-produkten
Honing
Wilmans 
 spijsolie/lijnolie
Diverse soorten
 bonen en 
 capucijners
Fryske Sjippe
Fruit
Eerste klas 
 rundvlees

In de streekwinkel verkopen 
wij de volgende produkten:

Stienfeksterwei 30A
9131 KM Ee

Tel. 06 26272244



PROGRAMMA NOVEMBER 2018
11Fountains

In het kader van Culturele Hoofdstad van 
Europa zijn er fonteinen gemaakt door inter-
nationale topkunstenaars uit elf verschillende 
landen. De makers zijn niet willekeurig geko-
zen: er werd gezocht naar een match tussen 
het werk van de kunstenaar en het karakter en 
de geschiedenis van de betreffende Elfsteden-
stad. We gaan een gedeelte van de route rijden 
waar de fonteinen staan en onderweg koffie 
drinken en wat eten.
Wanneer: donderdag 1 november
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 25 euro

Blanckendaell Park in Tuitjenhorn. Zuid-Ame-
rika heeft een zeer afwisselende natuur: tropi-
sche regenwouden, prachtige zandstranden en 
ook woestijngebieden. Het noorden ligt rond 
de evenaar, het zuiden ligt vlakbij Antarctica en 
in het westen ligt het prachtige Andesgebergte. 
Door Zuid- Amerika stroomt de Amazonerivier, 
een van de grootste rivieren ter wereld. Een 
paar bijzondere dieren uit Zuid-Amerika vind je 
bij ons in het Park!
Ook zijn er dieren uit Afrika, Europa, Eurazie, 
Azie, Oceanie en Noord Amerika.
Entree: 12,50, 65+ 9 euro
Wanneer: 
   vrijdag 2 november
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 42 euro

Voor de verzwaring van de zeedijk door het 
waterschap Noorderzijlvest moet het Muzee-
aquarium Delfzijl aan de Zeebadweg worden 
gesloopt, uitgezonderd de bunker waarin het 
zeeaquarium gevestigd is. De gemeente Delf-
zijl, eigenaar van het gebouw, zorgt er voor dat 
het aangrenzende voormalige zwembad werd 
verbouwd tot een nieuw en modern museum 
inclusief het zeeaquarium. Ruim twee jaar is er 
over gedaan om een splinternieuw zeeaquari-
um te bouwen en vanaf afgelopen 1 juni gingen 
de deuren open. Vele vissen die op open zee 
leven zijn hier te bewonderen en ook een hele 
brede collectie er om heen van wat alles met 
de zee te maken heeft. Is er tijd over dan heeft 
Delfzijl ook nog een gezellig winkelcentrum.
Entree: 8 euro
Wanneer: dinsdag 6 november
Vertrek: 10.30 uur
Ritprijs: 30 euro

Het landschap langs de Friese kust heeft een 
bijzonder kenmerk: de terp. Terpen kan men 
omschrijven als door mensenhanden opge-
worpen heuvels die bescherming moesten 
bieden tegen het opkomende zeewater. Ze 
werden regelmatig opgehoogd met klei, mest 
en huishoudelijk afval. De meeste terpen heb-
ben hierdoor een hoogte bereikt van 2-7 m 
boven NAP. De terp van Hegebeintum spant 
de kroon met bijna 9 m boven de zeespiegel. 
Omstreeks het jaar 1000 is het aanleggen van 
de zeedijken begonnen en verloren de terpen 
geleidelijk hun betekenis als vluchtplaats voor 
het wassende water. Terpen zijn in hun volle 
omvang blijven liggen tot het midden van de 
19de eeuw. Terpaarde bleek zeer vruchtbaar 
en werd zo de kunstmest van de 19de eeuw, 
geschikt om de armere landbouwgronden te 
bemesten. Hele terpen verdwenen op deze 
manier tenzij er een kerk bovenop stond. Zo 
bleef van de terp van Hegebeintum nog een 
steil en markant gedeelte over. 
Niet geschikt voor rolstoelen.
Entree: 3,50 euro
Wanneer: woensdag 7 november
Vertrek: 13.00 uur
Ritprijs: 15 euro
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Blanckendaell Park

Zeeaquarium Delfzijl

Hegebeintum, een klim waard
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Leer en Olle Rheen

Frederiksoord Ganzenmarkt Coevorden

Fort Kijkduin bij Den Helder

Welkom toen, welkom nu in museum de Ko-
loniehof. Hier beleeft u het unieke verhaal van 
de Maatschappij van Weldadigheid in o.a. de 
wisselende thematentoonstellingen maar ook 
door het bezoek aan de replica van het oude 
schooltje en de originele koloniewoning. In 
de tentoonstelling word u meegenomen in 
het unieke historische verhaal van Johannes 
van den Bosch en laten we zien hoe we zijn 
ideeën een nieuwe betekenis willen geven. Zijn 
visie op armoedebestrijding door het bieden 
van huisvesting, werk, scholing en zorg voor 
behoeftige gezinnen is een inspiratiebron ge-
weest voor velen. Daarom wil Frederiksoord 
opnieuw de plek zijn waar mensen nieuwe kan-
sen worden geboden. Even op adem komen 
dat kan in het authentieke restaurantje en voor 
verrassende cadeautjes en kolonieboeken 
bent u welkom in de Koloniewinkel.
Entree: 6 euro
Wanneer: donderdag 8 november
Vertrek: 12.00 uur
Ritprijs: 28 euro

Een gezellige avond in restaurant Olle Rheen 
met een heerlijk schnitzelbuffet en muziek van  
Shantykoor De Hunzevaarders uit Groningen. 
Vanaf 18.00 uur. We gaan eerst nog even 
rondkijken, winkelen, in de oude binnenstad 
van Leer. Kosten schnitzelbuffet 9,90 euro, 
exclusief drankjes. 
Wanneer: vrijdag 9 november 
Vertrek: 12.00 uur 
Ritprijs: 30 euro

Ganzenmarkt Coevorden is een jaarlijks 
hoogtepunt in de stad met een historische, 
folkloristische achtergrond. In Coevorden is 
de geschiedenis op straat te beleven. Dat is 
de gedachte in Coevorden achter het project 
De Stad als Museum. Stichting Ganzenmarkt 
vult die gedachte jaarlijks in op de tweede 
maandag in november. Sinds het einde van de 
18e eeuw werden door de boeren ganzen vet-
gemest die op een vast tijdstip naar Coevorden 
werden gedreven: er was dan Ganzenmarkt. 
Het drijven van de ganzen gebeurde door 
ganzenhoedsters. Op de markt in Coevorden 
werden de ganzen verhandeld en de kooplie-
den die ganzen gekocht hadden verscheepten 
deze via Rotterdam naar Engeland, waar zij op 
de kerstdis terecht kwamen. Zo in de loop der 
jaren kwam hierin wat verandering, de koop-
lieden gingen zelf naar de boeren en kochten 
daar de ganzen op. 
Wanneer: maandag 12 november 
Vertrek: 9.00 uur 
Ritprijs: 34 euro

Het fort is in zijn oorspronkelijke vorm gebouwd 
tussen 1811-1813 in opdracht van Napoleon.
Ambachtslieden uit de hele Provincie Noord-
Holland en honderden Spaanse krijgsge-
vangenen hebben in die periode aan het fort 
gewerkt.
Sinds 1996 is in Fort Kijkduin te Huisduinen een 
Noordzeeaquarium gevestigd en sindsdien 
363 dagen per jaar voor publiek geopend.
In eerste instantie was het aquarium het eerste 
in Nederland waar bezoekers onder water kon-
den lopen door een twaalf meter lange tunnel 
en je jezelf werkelijk onder water de zee kan 
beleven. De thematiek van het aquarium is 
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Rondom het Lauwersmeer
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vanaf de opening volledig toegespitst geweest 
op het leven in de Noordzee. Doordat er in de 
twee beuken in het fort meerdere kleine aqua-
ria ingericht zijn ontstaat een goed beeld van 
bijvoorbeeld het tij, zeewier, het leven van een 
paling en de schutkleuren van roggen. Bij je 
bezoek aan Fort Kijkduin staan enthousiaste 
vrijwilligers voor je klaar om een rondleiding te 
geven. Op de terugweg even lekker eten bij De 
Gezonde Apotheker in Leeuwarden..
Entree: 8 euro, 65+: 7 euro
Wanneer: dinsdag 13 november
Vertrek: 9.30 uur
Ritprijs: 40 euro incl. gids

Nadat iedereen in de bus zit rijden we eerst 
naar Ee om een bezoek te brengen aan 
streekwinkel It Alde Molkfabryk (zie advertentie 
in dit boekje).  Daarna zetten we koers naar 
Oostmahorn voor een kop koffie in Grandcafe 
De Gouden Stek alwaar we een mooi uitzicht 
hebben over het Lauwersmeer. Via een mooie 
route rijden we naar Leens om een bezoek 
te brengen aan DoeZOO. DoeZoo heet niet 
voor niets DoeZoo. Je kan er van alles doen 
en ontdekken. Je zintuigen staan daarbij 
centraal. Je kan natuurlijk alle dieren op je 
gemak bekijken. Maar vaak mag je ze tijdens 
de rondleiding ook voelen en vasthouden. En 
dat is best wel bijzonder want in veel parken 
mag dat niet. Tijdens de rondleiding (elke 
woensdag om 14.00 uur) krijg je ook de kans 
om dieren te voeren. Na deze belevenis rijden 
we rustig naar Aduard om aan te schuiven voor 
het diner.
Entree: 7 euro
Diner: 12,50 euro incl. consumptie
Wanneer: woensdag 14 november
Vertrek: 10.00 uur
Ritprijs: 25 euro



Hasselt en Kampen

Stamppottenbuffet en varen

Tuinland Groningen

Kerstsprokkelfair

Winkelen en lopend buffet

Zondagavondzang Oosterkerk
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Vanuit Maarssen bieden wij u een uniek arran-
gement inclusief “Stamppotten buffet” en een 
3 uur durende “Rondvaart” over de Vecht. 
Ontvangst met een lekker kopje koffie met 
koekje.
“Stamppotten Buffet”: boerenkool, zuurkool en 
hutspot met uitgebakken spekjes, rookworst-
jes, krokant gebakken gehaktballetjes, zilverui-
tjes, augurken en piccalilly, romige jus.
Opgeven voor 1 november
Wanneer: donderdag 15 november
Vertrek: 9.30 uur. Afvaart: 12.30 uur
Ritprijs: 60 euro incl. buffet en rondvaart

Dagje naar de Hanzesteden Hasselt en Kam-
pen. Hasselt kent veel verborgen plekken, een 
historische binnenstad met een grachtengor-
del en meer dan 70 Rijksmonumenten. Kam-
pen een gezellige stad met veel historische ge-
bouwen die meer vertellen over de waterrijke 
geschiedenis van deze Hanzestad. 
Wanneer: dinsdag 20 november
Vertrek: 8.00 uur
Ritprijs: 33 euro

Vandaag brengen we een bezoek aan het altijd 
gezellige Surhuisterveen, hier kunt u lekker 
even shoppen, in 1 van de restaurantjes een 
lekker bakje koffie doen.
Daarna willen we een bezoek brengen aan 
onze sponsor in Opende waar we vanaf 17.00 
uur aanschuiven voor een heerlijk  Hollands 
lopend buffet.
Wanneer: donderdag 22 november
Vertrek: 13.00 uur
Ritprijs: incl. buffet 30 euro

Vierdaagse Kerstsprokkelfair in Ryptsjerk in 
nostalgische sfeer. Demonstraties, brocante, 
(kerst)cadeaus, kleding en gezelligheid. 
De Kerstsprokkelfair trekt al ruim 20 jaar dui-
zenden bezoekers per jaar. Bij de Vertakking in 
het landelijke Ryptsjerk vind je demonstraties, 
modeshows, gezellige muziek en een groot 
aanbod van brocante en leuke (kerst)cadeaus. 
Allemaal in nostalgische Duitse kerstsfeer! 
Laat u verrassen door de nostalgische Duitse 
sfeer.
Entree: 7,50 euro
Wanneer: vrijdag 23 november
Vertrek: 13.00 uur
Ritprijs: 15 euro

Zondagavondzang van het Chr. Mannenkoor 
Steenwijk in de Oosterkerk te Kollum. 
Wanneer: zondag 25 november 
Vertrektijd: 17.30 uur. Aanvang is 19.45 uur 
Ritprijs: 8 euro

Op dit moment zijn de decorateurs, bouwers 
en medewerkers druk bezig om al onze win-
kels om te bouwen tot een waanzinig sprookje 
in kerstsferen. In de bloembinderij worden 
prachtige boeketten samengesteld 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.
Diner: 12,50 euro incl. 1 consumptie
Wanneer: woensdag 28 november
Vertrek: 11.00 uur
Ritprijs: 18 euro



Efkes Thus
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Vanuit Maarssen bieden wij u een uniek arran-
gement inclusief “Stamppotten buffet” en een 
3 uur durende “Rondvaart” over de Vecht. 
Ontvangst met een lekker kopje koffie met 
koekje.
“Stamppotten Buffet”: boerenkool, zuurkool en 
hutspot met uitgebakken spekjes, rookworst-
jes, krokant gebakken gehaktballetjes, zilverui-
tjes, augurken en piccalilly, romige jus.
Opgeven voor 15 november
Wanneer: donderdag 29 november
Vertrek: 9.30 uur. Afvaart: 12.30 uur
Ritprijs: 60 euro incl. buffet en rondvaart

Ter ere van Leeuwarden-Fryslân Culturele 
Hoofdstad 2018 is in het Jopie Huisman Museum 
een bijzondere bruikleententoonstelling te 
zien. Uit de privéverzameling van de Zwitserse 
ondernemer Frederik Paulsen hangen ruim 
dertig werken van Jopie Huisman in Workum. 
Deze grootste privécollectie van werken van 
Jopie wordt nu voor het eerst in het Jopie 
Huisman Museum tentoongesteld. Hiermee 
kan het museum eindelijk voldoen aan een 
van de meest gestelde vragen van bezoekers: 
“Heeft Jopie Huisman nog meer geschilderd 
dan wat hier te zien is?”
 Thuis in 2018
‘Efkes thús’: in 2018 zijn 34 werken van Jopie 

Stamppottenbuffet en varen

Huisman een jaar lang weer even ‘thuis’. Ze 
keren terug op hun geboortegrond in Workum, 
de plek waar Jopie is opgegroeid en die hij ‘de 
hemel op aarde’ noemt. Het is niet voor niets 
dat dit gebeurt in het jaar dat Leeuwarden-
Fryslân Culturele Hoofdstad is. Het werk van 
Jopie Huisman ademt in alles zijn liefde voor 
de Friese gemeenschap, voor de mens en de 
natuur. 
Entree: 8,50 euro
Wanneer: vrijdag 30 november
Vertrek: 12.30 uur
Ritprijs: 27 euro

= DONDERDAG 1 NOVEMBER
 11Fountains
= VRIJDAG 2 NOVEMBER
 Blanckendaell Park Tuitjenhorn
= DINSDAG 5 NOVEMBER
 Zeeaqarium Delfzijl
= WOENSDAG 7 NOVEMBER
 Hegebeintum, een klim waard
= DONDERDAG 8 NOVEMBER
 Frederiksoord
= VRIJDAG 9 NOVEMBER
 Leer en Olle Rheen
= MAANDAG 12 NOVEMBER
 Ganzenmarkt Coevorden
= DINSDAG 13 NOVEMBER
 Fort Kijkduin bij Den Helder
= WOENSDAG 14 NOVEMBER
 Rondom het Lauwersmeer

OVERZICHT VAN ALLE REISJES IN NOVEMBER
= DONDERDAG 15 NOVEMBER
 Stampottenbuffet en varen
= DINSDAG 20 NOVEMBER
 Hasselt en Kampen
= DONDERDAG 22 NOVEMBER
 Winkelen en lopend buffet
= VRIJDAG 23 NOVEMBER
 Kerstsprokkelfair Ryptsjerk
= ZONDAG 25 NOVEMBER
 Zondagavondzang Oosterkerk
= WOENSDAG 28 NOVEMBER
 Tuinland Groningen
= DONDERDAG 29 NOVEMBER
 Stampottenbuffet en varen
= VRIJDAG 30 NOVEMBER
 Efkes thus, Jopie Huisman Museum



‘t Andere Museum Westerlauwers mannenkoor
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PROGRAMMA DECEMBER 2018

In ’t Andere Museum in Leeuwarden kunt u 
historische auto’s bewonderen ieder met hun 
eigen verhaal. Er klinkt muziek uit oude radio’s 
en de treinen maken verre reizen. De afdeling 
textiel toont u eeuwen oude kanten en prach-
tige merk- en stoplappen.
De collecties bestaan uit:
•  De collectie oldtimers bestaat grotendeels 

uit vooroorlogse auto’s en met de naoorlog-
se auto’s worden rallys gereden.

•  De collectie textiel omvat kant vanaf de 17e 
eeuw tot hedendaags kant. Daarnaast is 
er een unieke collectie kantkloskussen te 
zien van uit heel Europa. En een collectie 
antieke merk- en stoplappen

•  De collectie treinen bestaan uit grootspoor 
treinbaan. De collectie meccano is voorna-
melijk oud etalage materiaal en is daarom 
van hoge kwaliteit.

•  Collectie radio’s en fotografie. 
•  Een tentoonstelling genaamd “Lady of Fa-

shion” vertelt het verhaal van Mata Hari en 
schenkt aandacht aan de mode uit die tijd.

Na het museumbezoek gaan we naar het Pan-
nenkoekenschip om een hapje te eten.
Entree: 5 euro
Wanneer: donderdag 6 december
Vertrek: 12.30 uur
Ritprijs: 17 euro

Of je nu de zoektocht bent gestart naar een ori-
gineel kerstcadeau, houdt van gezelligheid of 
stiekem een beetje verliefd bent op Zweden en 
de andere Noorse landen: de Zweedse Kerst-
markt 2018, daar wil je bij zijn! Misschien ben 
je nieuwsgierig naar de Suikerfabriek, gek op 
livemuziek en kerstkoren of heb je gewoonweg 
een heel andere reden. Er zijn wel honderd 
argumenten te verzinnen waarom de Zweedse 
Kerstmarkt zo leuk, bijzonder en succesvol is. 
De Zweedse kerstformule keert dan ook terug: 
krijg op 8 december dat (hééérlijke) kerstge-
voel te pakken in de voormalige Suikerfabriek 
in Groningen..
Entree: 6,50 euro
Wanneer: zaterdag 8 december
Vertrek: 12.30 uur
Ritprijs: 20 euro

Op zondag 9 december wordt het traditionele 
Adventsconcert van het Chr. Westerlauwers 
Mannenkoor weer in het kerkelijk centrum De 
Flambou van Surhuisterveen gehouden. Het 
koor o.l.v. dirigent Jan Hibma heeft voor dit 
concert, dat om 16.00 uur begint, een prachtig 
en sfeervol programma van advents- en kerst-
liederen samengesteld. Ook zullen weer een 
aantal musici en solisten hun medewerking 
aan dit concert verlenen.
Wanneer: zondag 9 december
Vertrek: 14.30 uur
Ritprijs: 15 euro

Met één stap in ‘WinterDroom’ ben je de 
wereld om je heen al vergeten. In december 
2018 komen in de Orchideeën Hoeve winterse 
dromen tot leven in een sprookjesachtig 
decor van talloze bloemen, planten en dieren. 
Duizenden twinkelende lichtjes, een gezellige 
kerstmarkt, magische kaarsjesavonden en 
idyllische decors toveren het park om tot 

Zweedse Kerstmarkt

Kerstdiner Leeuwarden
Bij Van der Valk bij Leeuwarden wordt dit jaar 
een Kerstdiner georganiseerd door Het Oude-
renfonds. Bij het maken van dit boekje zijn de 
tijden nog niet bekend, maar dit hoort u uiter-
aard z.s.m. van ons.
Wanneer: woensdag 12 december
Vertrek: hoort u van ons.
Ritprijs: 20 euro

Orchideeën Hoeve
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een internationaal winterspektakel voor jong 
en oud en laten u genieten van al het goede 
dat december in zich heeft! De magische 
kaarsjesavonden vormen het hoogtepunt van 
‘Winterdroom’ in de Orchideeën Hoeve. Onze 
elfjes steken om 17.00 uur duizenden kaarsjes, 
lampjes en lantaarns aan en worden fonteinen 
en watervallen sfeervol verlicht. De magische 
sfeer die vervolgens in de tuinen ontstaat is 
een droombeleving die je in aanloop naar 
Kerst niet wilt missen! Tijdens kaarsjesavonden 
(17.00 tot 21.00 uur) wordt de eindeloze licht-
jesroute extra bijzonder gemaakt door livemu-
ziek en het leven in de tuinen. Bewonder hoe 
de nachtvlinders rustig rondfladderen, ervaar 
dat de papegaaitjes zelfs in het schemer een 
cupje nectar kunnen vinden en strijk neer in 
de sprookjesachtige ‘Zwevende’ Bloementuin 
om de optredens van swingen kerstkoren bij 
te wonen.
Entree: 6,50 euro
Wanneer: donderdag 13 december
       vrijdag 14 december
Vertrek: 15.30 uur
Ritprijs: 25 euro

Op zaterdag 15 december zal de binnenstad 
van Leeuwarden het decor zijn van de eerste 
Charles Dickens dagen. De vele kerstkramen, 
kerstkoren, oude ambachten, entertainment en 
een levende kerststal, slingeren door Leeuwar-
dens mooiste straatjes en pleinen.
Acteurs en figuranten uit de Victoriaanse tijd 
als Ebenezer Scrooge, Oliver Twist, Fagin en 
de Dievenbende zullen het straatbeeld van 
Leeuwarden bepalen. In een sfeervol Charles 
Dickens-achtige sfeer geniet je van lekker eten 
en drinken bij een van de vele foodtrucks, of 
kijk je bij de levende kerststal. Luister adem-
benemend naar een van de Christmas Carols, 
welke her en der opgesteld staan of kom kijken 
bij één van de handwerkers, die hun oude am-
bacht demonstreren.
Wanneer: zaterdag 15 december
Vertrek: 13.30 uur
Ritprijs: 17 euro

Vandaag zal er opnieuw een speciaal kerst-
concert plaatsvinden in het Concertgebouw 
in Amsterdam. Namens de Coalitie Erbij en 
het Nationaal Ouderenfonds willen wij u van 
harte uitnodigen om dit concert bij te wonen! 
Een feestelijke middag, speciaal voor ouderen 
die onze extra aandacht verdienen. Het Neder-
lands Philharmonisch Orkest (NedPhO) voert 
onder leiding van dirigent Jan Wierzba een 
prachtig programma uit van Tsjaikovski, Bach, 
Piazzolla, Strauss jr en sr. Soliste: Lucienne 
Renaudin-Vary – trompet. Het ontvangst is 
vanaf 13.30 uur (niet eerder!!) met een kopje 
koffie of thee. Het concert begint om 14.30 uur 
en zal tot ongeveer 16.15 uur duren, inclusief 
pauze. Presentatie: Maartje van Weegen. 
Op de terugreis wordt u een stamppotbuffet aan-
geboden door Stichting De PlusBus Opstap in 
Restaurant Het Wagenwiel in Lambertschaag. 
Opgave voor 22 november.
Wanneer: donderdag 20 december
Vertrek: 10.30 uur
Ritprijs: 45 euro

 
We gaan vandaag vroeg op pad  naar Olden-
burg in Duitsland. Er wonen meer dan 160.000 
mensen in Oldenburg. De binnenstad van Ol-
denburg is oud, deze stamt uit de 13e eeuw. 
Tijdens de kerstmarkt zijn er meer dan 125 
kraampjes te vinden. De Lamberti kerstmarkt 
is vernoemd naar de St. Lamberti Kerk en 
deze zorgt samen met het oude stadhuis en 
het Oldenburger Schloss voor een bijzonder 
sfeervolle historische ambiance! 
Wanneer: 
vrijdag: 21 december
Vertrek: 8.00 uur
Ritprijs: 40 euro

Kerstconcert in Amsterdam

Charles Dickens in Leeuwarden

Kerstmarkt Oldenburg
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Vandaag gaan we een bezoek brengen aan 
het Duitse plaatsje Leer. Hier gaan we lekker 
even winkelen in het overdekte winkelcentrum 
van Multi Sud. Ook kunnen we een bezoek 
brengen aan de Kerstmarkt in het centrum van 
Leer. Op de terugreis langs Olle Rheen om lek-
ker te eten.
Diner: 14,90 euro
Wanneer: zaterdag 22 december 
Vertrek: 9.00 uur 
Ritprijs: 35 euro

Geliefd volksgebruik in een nieuw jasje. Een 
oud gebruik, het “Schoosollen bakken”, kan 
de dierentuinbezoeker in Nordhorn op deze 
dag van 14.00 tot 21.00 uur meemaken. Het 
evenement zal weer weer in de remise van de 
Nordhornse Trekkersclub bij de oude Vechte-
boerderij plaats vinden. Met speciale wafelijzers 
worden daarbij de smakelijke “Schoosollen” in 
open vuur gebakken en meteen vers en knap-
perig aangeboden. De oude traditie van het wa-

felbakken was voor de invoering van de elektri-
citeit in het graafschap Bentheim gebruikelijk bij 
families en staat tegenwoordig weer meer in de 
belangstelling. De wafelijzers dragen vaak het 
familiewapen met de naam van het echtpaar en 
de trouwdatum. De oude wafelijzers stammen 
uit de vorige eeuwen. De dierentuin is rond de 
historische gebouwen stemmig verlicht. Ook 
kan men natuurlijk het dierenpark bekijken.
Entree: 9,50 euro, 65+ 8,50 euro
Wanneer: vrijdag 28 december 
Vertrek: 9.00 uur 
Ritprijs: 35 euro

Schoosollen bakken

Shoppen in Leer

Het bestuur en alle vrijwilligers van 
Stichting PlusBus Op stap wensen U 

Fijne kerstdagen en een 
reislustig 2019
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3 dagen naar Limburg met 
bezoeken aan de kerstmarkt
in Valkenburg

woensdag t/m vrijdag
12-13-14 december 2018

� 248,00
per persoon

Hotel – Restaurant Op De Beek 
in Schin op Geul  is een gastvrij 
oord waar U nog kunt genieten van 
weldadige rust en ruimte, van een 
welgevulde dis en een sfeervolle ac-
commodatie.

Wij verblijven in een netjes ingerichte 2-persoons-
kamer met een zitje of schrijftafel, TV, wekkerradio, 
telefoon en een badkamer met douche & toilet.

Wij Bieden u:
* vervoer in luxe 8 persoonsbus
* thuis opgehaald en teruggebracht
* een ervaren chauffeur/reisleider
* 2x overnachting in een *** hotel
* 2x ontbijtbuffet en 2x driegangen menu
* op de heenreis kopje koffie/thee met gebak
* op de terugreis een heerlijk afscheidsdiner
* reis is inclusief groepsreisverzekering
* entreekaartje voor Kerstmarkt Fluweelengrot

Zelf dient u:
* annuleringsverzekering af te sluiten
* persoonlijke wensen af te rekenen

0511 – 700207

OVERZICHT VAN ALLE REISJES IN DECEMBER
= DONDERDAG 6 DECEMBER
 ´t Andere museum
= ZATERDAG 8 DECEMBER
 Zweedse Kerstmarkt
= ZONDAG 9 DECEMBER
 Westerlauwers mannenkoor
= 12, 13 EN 14 DECEMBER
 Kerstmarkt In Valkenburg
= WOENSDAG 12 DECEMBER
 Kerstdiner bij van der Valk Leeuwarden
= DONDERDAG 13 DECEMBER
 Orchideeen Hoeve

= VRIJDAG 14 DECEMBER
 Orchideeen Hoeve
= ZATERDAG 15 DECEMBER
 Charles Dickens in Leeuwarden
= DONDERDAG 20 DECEMBER
 Kerstconcert in Amsterdam
= VRIJDAG 21 DECEMBER
 Kerstmarkt Oldenburg
= ZATERDAG 22 DECEMBER
 Shoppen in Leer
= VRIJDAG 28 DECEMBER
 Schoosollen bakken in Nordhorn
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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  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 van te 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.

H
de gezellige hobbywinkel

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

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

Het statiegeld bij Supermarkt COOP in Buitenpost kunt u de 
laatste drie maanden van dit jaar doneren aan de PlusBus.
Druk op de Goede Doelen knop en u helpt ons weer een 
beetje vooruit op weg naar een nieuwe bus.
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Salland: heide en vergezichten

Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug is 
Overijssel op zijn hoogst. Dit gebied tussen 
Holten en Nijverdal, dat bestaat uit bos 
en heuvelachtige heidevelden, is bijna on-
Nederlands met z’n hoogteverschillen en 
vergezichten. Het is ruim, open en héél stil. 
Grote wegen zijn er niet in de buurt en steden 
evenmin. De stilte van de golvende Sallandse 
heide werkt aanstekelijk.

Het landschap is er mysterieus. Wanneer 
u over de verlaten paden van de Sallandse 
Heuvelrug dwaalt, ziet u grillige eiken staan, 
witte berken en stokoude jeneverbesstruiken. 
Dan kunt u zich goed voorstellen dat de 
inwoners van Salland hier vroeger geesten, 
spookhazen en witte wieven in zagen. Zeker 
als het een beetje mistig is, gaat u er zelf nog 
in geloven.

Bezoek de sterrenwacht Hellendoorn, geniet 
van een heerlijke Boswachters Buffet, stap in 
de paardentram of laat u verrassen tijdens op 
een bossafari met de boswachter. 

Programma:
10:00 uur - 11:00 uur Inloop met koffie en 
lekkers

11:00 uur - 12:30 uur - Welkomstwoord en 
bezoek planetarium
Bezoek de sterrenwacht Hellendoorn. U krijgt 
een presentatie, waarin een medewerker van 
de sterrenwacht u bijpraat over de ins en outs 
van ons heelal. U bezoekt de koepel en het 
planetarium

12:30 - 13.30 uur Boswachtersbuffet
Twee luxe belegde broodjes, huisgemaakte 
soep, melk en karnemelk, verse 
sinaasappelsap

13:30 - 15:00 uur Paardentram met gids 
of Bossafari met gids (Bossafari is niet 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers)
Stap in de paardentram en laat u rondrijden 
door het uitgestrekte landschap van de 
Sallandse Heuvelrug. Twee grote Belgische 
knollen trekken u voort, door heuvelachtige 
bossen en heidevelden. De gids vertelt u 
onderweg over het landschap waar u door 
rijdt. 

Laat u verrassen tijdens de Bossafari op de 
Sallandse Heuvelrug. Tijdens de wandeling 
leert de gids van Staatsbosbeheer u de natuur 
anders beleven. U zult versteld staan van wat 
er allemaal te zien, ruiken en ontdekken valt in 
het bos.

15:00 uur - 15.30 uur Gezamenlijke 
afsluiting met koffie/thee

Let op! Het betreft een buitenactiviteit, 
dus denk er aan om warme kleding mee 
te nemen.

Buitencentrum Sallandse Heuvelrug 
Grotestraat 281
7441 GS Nijverdal 

Wanneer: 5 november
      12 november
Vertrek: 7.30 uur
Ritprijs: 35 euro

Eén met de natuur op de Sallandse Heuvelrug
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