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Er Op Uit!

Inlichtingen en aanmelden: 
maandag t/m donderdag 
tussen 9.00 en 12.00 uur 

Telefoon: 
0511 – 700207

De PlusBus
biedt ouderen 

begeleiding en ver-
voer 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
MAART/APRIL 2022

www.plusbusdelauwers.nl
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10       PlusBus oktober/november 2021

Voorstraat 107 - 9291 CG Kollum
Telefoon (0511) 451 280
www.hoekstra-kollum.nl

Voor samenhang
in uw administratie
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Voorwoord

Margreet Jonker

Jan Kooistra uit Burgum en Jantsje 
Kerkstra uit Dokkum die elkaar 30 
jaar niet hadden gezien troffen elkaar 
weer op een uitje met de plusbus.

Lieve mensen,

De laatste keer dat ik een voorwoord schreef was ik nogal optimistisch. Er lag een mooi 
programma  met een aantal nieuwe evenementen zoals een bezoek aan het Geert Teis 
Theater in Stadskanaal. Het was veelbelovend, maar helaas werd een deel van de ritten 
toch geannuleerd vanwege een harde lockdown. Nederland ging opnieuw op slot  met 
alle gevolgen van dien. 
Nu de druk op de ziekenhuizen sterk afneemt ondanks explosief toegenomen besmet-
tingen, gloort er licht aan het einde van de tunnel. Maar we blijven voorzichtig. Ervaring 
leert ons dat we met alles rekening moeten blijven houden.
Voor de komende twee maanden hebben we fijne ritten op de planning staan. Hou er 
rekening mee dat het Corona Toegang Bewijs nog wel even nodig zal zijn. Hopelijk kun-
nen we daar in de loop van het jaar ook afscheid 
van nemen, maar voor nu nog niet. Neem de QR 
code mee. Op de telefoon via de app en anders 
uitgeprint. 
We beginnen in maart voorzichtig met een uit-
stapje naar Dokkum en Lauwersoog. Ook bren-
gen we deze maand een bezoek aan  Aviodro-
me in Lelystad en maken we een mooie rondrit 
door Drenthe. Kortom; er is voor iedereen wat 
wils. Mocht u zelf nog een idee hebben voor een 
rit, laat het ons dan weten. Dan doen wij ons 
best dat de komende manden in te plannen.
Voor de komende tijd wens ik u heel veel plezier, 
fijne ritten en mooie ontmoetingen toe. 

Namens het bestuur

Voorstraat 66, Kollum         Tel. 0511-454250
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Dokkum, Lauwersoog

PROGRAMMA MAART 2022

Na enkele maanden van verplichte 
rust, gaan we weer voorzichtig los.

We gaan vandaag een rondje om het 
Lauwersmeer maken. We beginnen in 
Dokkum,waar we even de wekelijkse 
markt gaan bezoeken en een bakje kun-
nen doen. Dan naar Lauwersoog, Schier-
zicht, voor een visje en dan verder via 
Ulrum,Leens ri. Winsum. Binnendoor via 
leuke Groninger dorpjes ri. Grijpskerk. Bij 
mooi weer kunnen we hier nog even rond-
wandelen in de winkelstraat. Een ontspan-
nen toer dag!

Wanneer : woensdag 2 maart.
Vertrektijd. 9.30uur
Ritprijs : 25 euro

Markt te Emmen
Iedere vrijdag van 8.00 – 14.00 uur de 
Grootste warenmarkt van Noord-Neder-
land rond het Marktplein in Emmen. Meer 
dan 100 kramen Food en Non Food! Er 
moet dus veel gelopen worden.! Na de 
markt is het goed vertoeven bij een van de 
gastvrije horeca gelegenheden in het cen-

trum van Emmen. We gaan dus onderweg 
niet meer aansteken.

Wanneer       : vrijdag 4 maart
Vertrektijd    : 8.30 uur
Ritprijs         :  € 30

Drente, Assen
Via Roden naar Norg, waar we in café 
Zwaneveld in Norg  even koffie gaan drin-
ken.
Dan verder via Tynaarlo naar Tuinland in 
Assen. Even ideeën opdoen voor het ko-
mende voorjaar. In het restaurant van het 
tuincentrum kunnen we koffie/thee drin-
ken met wat lekkers er bij.
Voor de terugreis zoeken we een mooie 
route. We gaan niet eten onderweg.
Wanneer : dinsdag 8 maart
Vertrektijd : 09.30 uur
Ritprijs : 30 euro

Aviodrome
Luchtvaartmuseum in Lelystad.
Herkansing! Vorig jaar december ging het 
over maar we gaan het opnieuw probe-
ren, een bezoek aan het Aviodrome. Een 
complete verzameling van meer dan 100 
oude en nieuwe vliegtuigen. Beleef het 
om eens in een reusachtige Boeing 747 
rond te lopen.
Om de allereerste Boeing 747 te bouwen 
waren 75.000 bouwtekeningen en 15.000 
uur aan windtunneltesten nodig. Die wil je 
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toch weleens bekijken? Onderweg even 
koffiedrinken 

Tijdig reserveren!
Wanneer  : donderdag 10 maart
Vertrektijd: 9.30 uur
Ritprijs inclusief entree: € 50,- 

Het Forum Groningen
Forum en Paddepoel, Groningen.
Het Forum is een indrukwekkend gebouw 
in de stad Groningen. Het opvallende ge-
bouw, dat met zijn scherpe lijnen als een 
moderne monolith afsteekt tegen de his-
torische binnenstad, is 45 meter hoog, 
telt tien verdiepingen én een dakterras. 
Het gebouw bestaat uit twee ‘torens’, een 
west- en een oost toren, die kriskras ver-
bonden worden door roltrappen.
Op 29 november 2019 opende het Forum 
de deuren voor het publiek. Daarna gaan 
we even winkelen in winkelcentrum Pad-
depoel.
Wanneer    : woensdag 16 maart
Vertrektijd  : 9.30 uur
Ritprijs: 25 euro

Franeker, Harlingen

We beginnen in Franeker en gaan hier 
even koffie drinken. Dan via Harlingen 
naar het Wadden Center op de Afsluit-
dijk, bij Kornwerderzand. Hier staat een 
markant gebouw, als een schuimkraag 
op de dijk: Het Afsluitdijk Wadden Center. 
Dit centrum biedt een totaalbeleving over 
Unesco Werelderfgoed Waddenzee, de 
voor de wereld unieke in aanbouw van de 
Vismigratierivier, het IJsselmeergebied en 
niet te vergeten de Afsluitdijk zelf. Tegen 
deze interactieve achtergrond krijgt u een 
levendig beeld van de omgeving, maar 
ook van de vele waterbouwkundige en an-
dere vernieuwende projecten die hier de 
komende jaren worden gerealiseerd . Via 
Makkum weer de terugreis. Ergens even 
iets eten op de route.
Entree       : 5,00 euro
Wanneer   : donderdag 17 maart
Vertrektijd: 9.30 uur
Ritprijs:  30 euro 

Rondje Drente

Het is nog wel wat vroeg in het seizoen 
maar we hopen op wat redelijk/mooi weer. 
We gaan eerst koffiedrinken in Dwingeloo 
waar we ook even gaan rondkijken. Vervol-
gens een bezoek aan een nieuwsgierige 
winkel “Diverse Pluimage” in Dieverbrug. 

2       PlusBus augustus/september 2021

Van Regteren Wielen en Banden bestaat sinds 
1983. We hebben een ruime ervaring in ban-
den voor vele doeleinden. Ook kunt u bij ons 
terecht voor de velgen van alle soorten ban-
den. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaan-
del, evenals gastvrijheid. Reinier, Dick of Henk 
zullen u de informatie verstrekken waar u om 
vraagt.

Van Regteren
Wielen en banden

Kievitsweg 12
9843 HA Grijpskerk

0594-213535
www.vanregterenbanden.nl
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Moniek  Bremer
MAKELAARDIJTel. 06 13 06 36 05 

kammen
schilderwerken

van

Robin van Kammen

www.schildervankammen.nl

06 1138 0431
info@schildervankammen.nl
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Hier kunt u terecht voor woondecoratie 
artikelen, diverse mogelijkheden voor het 
verfraaien van uw tuin, outdoor artikelen 
en verder is er nog een prachtige tuin. Op 
de terugreis hebben we waarschijnlijk wel 
trek in een snackje o.i.d.
Wanneer  : dinsdag 22 maart
Vertrektijd: 9.30 uur
Ritprijs: 30 euro    :

Terschuur-Veluwe
Op zoek naar een unieke belevenis? Eerst 
in Lemmer even koffie drinken. Niet naast 
de deur het museum met oude ambach-
ten, speelgoed enz. in Terschuur bij Bar-
neveld. Ervaar het zelf en laat je meene-
men in de tijd dat er geen elektriciteit was, 
de meeste arbeid nog met de hand werd 

gedaan en de mensen nog afhankelijk wa-
ren van familie, vrienden en buren. Er zijn 
ruim 160 verschillende oude ambachten, 
beroepen en winkeltjes te vinden.

Eén ding is zeker, tijdens het bezoek kom 
je ogen tekort! Naast de oude ambachten 
is er ook een indrukwekkende verzame-
ling van oud en antiek speelgoed en voor 
jong en oud is er een leuke speelhoek met 
verschillende attracties. Tijdens uw muse-
umbezoek kunt u ook genieten van een 
hapje en een drankje of gewoon even bij-
komen van alle indrukken in het gezellige 
museumcafé.
Wanneer   : donderdag 24 maart
Vertrektijd : 8.00 uur
Ritprijs inclusief entree: 50 euro

Zuid West Friesland
Even een dag lekker toeren door onze 
mooie provincie. Onderweg even aanste-
ken voor een “bakje”. We gaan naar de 
IJssel-meerkust. Workum, Hindelopen, St-
avoren en via Lemmer weer terug.

Wanneer: woensdag 30 maart
Vertrektijd: 9.00 uur
Ritprijs: 30 euro

BUITENPOST
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De Orchideeën Hoeve
Vorig jaar geen Kerstuitjes naar de Orch.
Hoeve. Maar er is altijd wat te zien in de 
Orch.Hoeve, o.a. De Zwevende Bloemen-
tuin. In de ‘Zwevende’ Bloementuin wordt 
je meegezogen in een sprookjesachtige 
bloemenwereld waar duizenden kleur-
rijke bloeiers een oneindige wolk boven 
het hoofd vormen. Deze unieke bloeme-
nattractie is geïnspireerd op de wereldbe-
roemde Japanse kersenbloesemperiode 
en is nergens anders in Europa te erva-
ren. En verder natuurlijk de vlindertuin, het 
Amazone regenwoud enz.
Tijdig reserveren
Wanneer :  Vrijdag 1 april
Vertrektijd : 09.30 uur
Ritprijs inclusief entree:   40 euro

Stadskanaal, Geert Teis theater
In de nieuwe muziekvoorstelling brengen 
The Bentleys een ode aan The Ladies of 
the 50’s & 60’s: met swingende dans-
nummers, maar ook met liefde en roman-
tiek!Bijgestaan door The Bendellas – drie 
fantastisch dansende zangeressen – laten 
zij zien dat de opkomst van een nieuwe 
jeugdcultuur ook veel betekende voor de 
rol van meisjes en vrouwen. Zoals The 
Raelettes die Ray Charles de deur wijzen, 
Tina Turner die een megahit scoort zonder 
Ike en Nancy Sinatra die de benen neemt 
met haar lange laarzen. Muziek, dans en 
popcultuur uit de 50’s en 60’s: een feest 
van herkenning voor jong en oud!
Wanneer    : dinsdag 5 april. Aanwezig 
zijn om 13.30 uur.
Vertrektijd : ca. 10.30 uur
Ritprijs inclusief entree: € 45                

Rondje Noord-Groningen
Voor de liefhebber van historie en zilver. 
We gaan door Groningen rijden en de 
chauffeur gaat langs mooie wegen en 
prachtige dorpen. O.a. langs Noordpol-
derzijl en de Eemshaven. In Appingedam 
gaan we naar de zilverkamer. De bezoeker 

vindt in de Groninger Zilverkamer een col-
lectie met vele herkenbare ,maar ook met 
enkele nagenoeg onbekende objecten. 
Een bijzondere collectie Gronings zilver 
vanaf de 17e tot en met de vroege 20e 
eeuw.  Ook heb je in Appingedam de han-
gende keukens met de uitbouw boven het 
water. Op de terugreis lussen we wel wat, 
dus zoeken we een leuk restaurant o.i.d.  
op.
Entree     : € 5,00
Wanneer  : donderdag 7 april
Vertrektijd: 9.00 uur.
Ritprijs      : 30 euro

Winkelen in Meppen
Meppen is een leuke stad vlakbij de Ne-
derlandse grens. Iets minder ver dan Leer. 
Veel Nederlanders bezoeken de stad niet 
alleen vanwege het prijsvoordeel, maar 
ook voor de sfeer en gezelligheid van de 
historische stad. In de historische binnen-
stad vormt de Markt het winkelgebied. En 
verder is er dan winkelcentrum Die Mep, 
het drukbezochte winkelcentrum van de 
stad. 
Na het winkelen kunnen we gezellig gaan 
eten in een ons bekend restaurant.

Wanneer    : dinsdag 12 april
Vertrektijd : 9.00 uur
Ritprijs:   35 euro   :

Burgum
Een middag ritje. We gaan naar het mu-
seum & sterrenwacht Observeum in Bur-
gum.
In het museum zijn verschillende vaste 
collecties ondergebracht. Zo is er Fries zil-
verwerk te zien, zijn er geologische en ar-
cheologische vondsten te bezichtigen en 
is er aandacht voor de streekgeschiedenis 
met vele voorwerpen. Verder zijn er herin-
neringen aan lokale beroemde personen 
zoals Hendrik Bulthuis, de ontwerper van 
de BM-er. Van Jakob Franke is er een uit-
gebreide collectie foto-grafica te bewon-

PROGRAMMA APRIL 2022
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deren. En verder natuurlijk informatie over 
ons heelal.
Neem plaats in het planetarium waar we 
films en live-presentaties vertonen over de 
wondere wereld van de astronomie.  
Daarna gaan we eten in brasserie “Om 
De Dobben” in Burgum. Brasserie Om 
de dobben bevindt zich in het bijzondere 
coulisselandschap van natuurgebied Hur-
degarypsterwarren .  Dé plek om te rusten 
en te genieten van de omgeving en het 
uitgebreide aanbod aan gerechten, dran-
ken en activiteiten.
Entreeprijs  : € 5,00
Wanneer    :  donderdag 14 april
Vertrektijd :  13.00 uur
Ritprijs:  25 euro    :

 Anna Paulowna
De Kop van Noord Holland in Bloei.
Van zaterdag 16 april t/m woensdag 20 
april 2022 zal Anna Paulowna en omge-
ving weer volop in bloei staan en zal de 
67e editie van de Bloemendagen plaats-
vinden. In de hele polder zijn tijdens de 
Bloemendagen mozaïeken, bewegende 
werkstukken, versierde straten en brug-
gen te bewonderen.
Door heel Anna Paulowna en Breezand 
staan ruim honderd mozaïeken. Dit zijn 
schilderijen gemaakt op tempex. Hierop 
worden hyacintennagels geprikt met spel-
den. Op elke vierkante meter gaan wel 
10.000 bloemetjes. We beginnen in De 
Poldertuin, een kleine Keukenhof.

Wanneer    : dinsdag 19 april
                     woensdag 20 april
Vertrektijd : 9.00 uur
Ritprijs:  35 euro    :

Garderen, zandsculpturen
Tijdens de editie 2022 van ’t Veluws Zand-
sculpturenfestijn ga je terug in de tijd, het 
thema is “Onze Vaderlandsche Geschie-
denis”.  Tijdens de tentoonstelling in Gar-
deren hoef je je nooit te vervelen, want je 
staat letterlijk oog in oog met de hunebed-
bouwers, de Bataven en de Romeinen. 
Beleef de geschiedenis van Nederland 
tijdens het Veluws Zandsculpturen Fes-

tijn! Zie hoe men woonde en werkte in de 
Middeleeuwen, hoe men handel dreef in 
Hanzesteden en wordt zelf onderdeel van 
de Beeldenstorm. Eerst onderweg even 
aansteken voor een kop koffie en dan via 
een mooie route naar Garderen. Op de te-
rugreis ergens even eten.
Entreeprijs  : € 12,50
Wanneer     : donderdag 21 april
Vertrektijd  : 8.00 uur
Ritprijs:    40 euro   :

Tulpenroute Flevoland
De tulpen bloeien maar een korte perio-
de, 10-14 dagen, daarom in korte tijd een 
paar tulpenroutes. . Deze keer de Flevo-
polder. We beginnen in Lemmer met een 
“bakje”. En dan gaan we een mooie route 
rijden. Ook kunnen we misschien enkele 
tuinen bezoeken. Entree is dan € 5,00 !!
Na een paar weken met prachtig uitzicht 
op de Flevolandse tulpenvelden, is het 
tijd voor het koppen. Tulpen koppers rij-
den met kleine karretjes over de kleurrijke 
velden met ronddraaiende messen aan de 
onderkant. Dat komt nogal precies. Als de 
bloem van de plant af is, gaat alle energie 
naar de bol zodat deze groter kan groei-
en.
Onderweg kunnen we vast wel ergens iets 
te eten halen.
Wanneer     : dinsdag 26 april
Vertrektijd     : 9.00 uur
Ritprijs: 40 euro

Rondje Weerribben en Havelte
We hopen op een dag met mooi weer 
want we gaan een dagje prachtige oude 
IJsselmeer stadjes bezoeken. In Wolvega 
drinken we een kop koffie en gaan dan 
naar Blokzijl. Vervolgens via Marknesse 
naar Vollenhove, Genemuiden, Zwartsluis 
richting Havelte. De chauffeur beslist in 
overleg waar we gaan rondkijken. Via een 
toeristische route terug naar huis. Er moet 
wel geregeld gewandeld worden, houd u 
daar wel rekening mee!
Wanneer     : donderdag 28 april
Vertrektijd  : 9.00 uur
Ritprijs:   35 euro   :
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14

CHINA GARDEN
BUITENPOST

China Garden 
West 1a
9285 WB  Buitenpost

Tel: 0511-541297
www.chinagardenbuitenpost.nl

Alle dagen geopend van 
11:30 - 21:30
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Telefoon: 0511 – 700207

Spelregels van de PlusBus

t  Aanmelden: maandag t/m donder-
dag tussen 9.00 - 12.00 uur. Op de 
vrijdag kunt u het antwoordapparaat 
inspreken en wordt u de week daar-
op terug gebeld.

t  Als in het programma bijvoorbeeld 9.00 
uur als vertrektijd staat vermeld, bete-
kent 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. 

t  Wij bellen even met u of de reis door-
gaat, en hoe laat we ongeveer bij u zijn.

t  De prijzen in het overzicht zijn ritprijzen 
exclusief alle andere uitgaven die u 
doet op deze dag. Entree, consump-
ties en dergelijke zijn voor eigen reke-
ning, tenzij anders is aangegeven. 

t  De rit dient contant en liefst gepast, bij 
aanvang van de rit, aan de chauffeur of 
begeleider te worden betaald. 

t  Prijzen zijn onder voorbehoud.

t  Als u onverwacht verhinderd bent, 
verzoeken wij u ons dit zo snel moge-
lijk door te geven, zodat wij iemand 
anders blij kunnen maken met uw 
plaats. 

t  Soms bieden wij reisjes aan waarbij 
de entreekaartjes van te voren, bij-
voorbeeld boottochten, besteld en 
betaald moeten worden door de Plus-
Bus. Heeft u zich aangemeld voor een 
dergelijk reisje en u annuleert vervol-
gens, dan brengen wij voortaan wel 
de gemaakte kosten bij u in rekening.

t  Wilt u extra geholpen worden met on-
dersteuning, dit dan graag doorgeven 
bij uw aanmelding.

t  Iedereen moet een id-kaart bij zich 
hebben voor het geval we worden 
aangehouden en we ons moeten legi-
timeren.

t  Bij extreme weersomstandigheden 
(harde storm, gladheid e.d.) wordt er 
niet gereden. In deze gevallen zult u 
worden afgebeld en zijn er geen kos-
ten verschuldigd.

 

Dé Hypotheekspecialist 
met lage advieskosten 

(eerste gesprek gratis) 

 
Wij bemiddelen volledig onafhankelijk voor o.a. Rabobank, ING,  

ABN AMRO, Aegon, Florius, Achmea, Hypotrust, ASR, Argenta etc.  
 

Neem contact op met één van onze adviseurs voor meer informatie 
(ook voor uw verzekeringen) 

 
Gerben Heidstra / Tjeerd Hoekstra 

 
Tel: (0511) 45 20 65  ||  Voorstraat 78, 9291 CM Kollum 

E-mail: info@extenso-assurantien.nl  ||  Website: www.extenso-assurantien.nl  
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www.kabelnoord.nl

Kabelnoord is al 40 jaar dé regionale 
leverancier van internet, televisie en telefonie. 
Tegen een eerlijk tarief biedt Kabelnoord u 
een uitstekende digitale bereikbaarheid met 
familie, vrienden en de rest van de wereld. 

Wilt u meer weten over onze diensten en 
abonnementen kijk dan op www.kabelnoord.nl.
Ook staat ons  (fries sprekende) klantencentrum 
u graag te woord.

Kabelnoord zorgt 
voor verbinding


