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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 op-
gehaald en 

teruggebracht.
u

Wij bellen even 
met u of de reis 

doorgaat,
en hoe laat we 

ongeveer 
bij u zijn.

PROGRAMMA
NOVEMBER/DECEMBER 2022

www.plusbusdelauwers.nl
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kammen
schilderwerken

van

Robin van Kammen

www.schildervankammen.nl

06 1138 0431
info@schildervankammen.nl
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Voorstraat 107 - 9291 CG Kollum
Telefoon (0511) 451 280
www.hoekstra-kollum.nl

Voor samenhang
in uw administratie
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Voorwoord

Lieve mensen,

De dagen worden korter en de nachten weer langer. Na een fijne maar soms 
te warme zomer kan nu de kachel ‘s avonds weer aan. We hopen op nog een 
paar mooie dagen; een Indian summer (mooie nazomer), zoals dat wordt ge-
noemd. 

De afgelopen maanden waren er veel mooie uitjes. Onder andere naar de eilan-
den in Nederland én Duitsland. De foto’s laten zien dat u ervan heeft genoten.

De vrijwilligers die het programma samenstellen, hebben weer hun best ge-
daan om iets moois samen te stellen. Met veel afwisseling zodat er wat te 
kiezen valt.
Helaas ontkomen ook wij niet aan een prijsverhoging. Dat doen we liever niet, 
want we willen bereikbaar zijn voor iedereen. Maar als we de prijs niet verho-
gen, dan komen we eind dit jaar in de rode cijfers terecht. En dat terwijl we ook 
willen reserveren voor een nieuwe bus op termijn, zodat we ook de komende 
jaren nog kunnen blijven rijden voor u.

In het boekje proberen we zo duidelijk mogelijk aan te geven wat het uitje 
precies in houdt. Ook als er veel gewandeld moet worden. Bent u niet meer zo 
mobiel dan is het goed daar rekening mee te houden. Wilt u bij het reserveren 
van de rit ook steeds aangeven of u een rollator meeneemt?

We wensen u fijne ritten en mooie gesprekken en ontmoetingen toe in de Plus-
Bus

Namens het bestuur

voorzitter. 

BUITENPOST

Margreet Jonker
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PROGRAMMA NOVEMBER 2022

Zondagavond zang in de Oosterkerk, 
Kollum.
Chr. Mannenkoor Pro Rege: 
Voor de Koning.
Meer dan 85 enthousiaste mannen die 
graag en veel zingen. Het mannenkoor 
opgericht in 1965 heeft vele optredens 
en concerten gegeven op veel plaatsen 
in Nederland maar ook daarbuiten. Sinds 
2018 is Jan Hibma de dirigent van het 
mannenkoor “ProRege”.  

De rit van de zondagavond zang-
dienst is eigenlijk bedoeld om men-
sen rondom Kollum ook de gele-
genheid te bieden om deze zang-
dienst bij te wonen. Daar is de ritprijs 
van 15 euro dan ook op gebaseerd.  
Nu er ook aanmeldingen komen uit 
Leeuwarden moeten wij hiervoor 5,00 
euro extra rekenen, is dan 20,00 euro.

Wanneer: zondagavond 30 oktober 
19.30 uur
Vertrektijd   : ca. 17.30 uur
Ritprijs 15 euro, Leeuwarden 20 euro

Struisvogelhouderij
Struisvogelhouderij, Boerakker.
Ook wel eens interessant, een bezoek 
aan een struisvogel-houderij bij fa. W. de 
Kreij. U wordt ontvangen met koffie en een 
struisvogel eierkoek, waarna u een korte 
film te zien krijgt over het dagelijks leven 
van een struisvogel op dit bedrijf. Daar-
na volgt een korte presentatie, waarin u 
van alles te weten komt van de struisvo-
gel, zijn gedrag en de producten die zij 
voortbrengen. Ook zijn er emoe’s, nan-
doe’s en alpaca’s. Er is ook een winkeltje, 
waar verschillende artikelen verkrijgbaar 
zijn zoals: uitgeblazen struisvogeleieren, 
halve struisvogelschalen, struisvogelve-
ren, struisvogel-leerproducten, cosmetica 
struisvogel eierkoeken en advocaat. Maar 
ook beschilderde eieren.

Op de terugreis gaan we via Surhuister-
veen, even winkelen en dan voor een war-
me hap naar
“it Stee” in Surhuisterveen.  
Reserveren voor 25 oktober.
Excursie van 13.00 tot ca. 14.30 uur.
Wanneer     : dinsdag 1 november
Vertrektijd  : 11.00 uur
Totaalprijs incl entree 30 euro

Markt 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. Via een toeristische 
route weer op huis aan. Onderweg even 
aansteken
voor een warm hapje.
Wanneer : vrijdag 4 november
Vertrektijd : 8.30 uur
Ritprijs : € 40

Provincie Groningen
Provincie Groningen, Waddenland.
Via Lauwersoog, waar we gaan koffie 
drinken, rijden we eens door het Gro-
ningse Ommeland. Duizend jaar geleden 
was Waddenland een woest getijdenland-
schap waar de Waddenzee vrij spel had. 
Bij kalm weer als een vriend die vruchtba-
re klei bracht en voedsel, bij zwaar weer 
een vijand die alles mee kon nemen wat 
was opgebouwd. Daarom wierpen de 
eerste bewoners wierden op, verhogin-
gen om op te wonen, waar het vee veilig 
was bij storm. Wierden smolten samen tot 
dorpen, met boerderijen aan de rand en 
de kerk in het midden. Nog steeds zijn de 
wierden duidelijk zichtbaar in het weidse 
landschap, met kerktorens en molens als 
betrouwbare bakens.
Met Niehove in 2019 en Winsum in 2020 
als mooiste dorpen van Nederland. Verder 

Zondagavondzang Kollum



 PlusBus november/december 2022       5

Pieterburen, Warffum, Uithuizen enz. We 
eindigen in Zoutkamp voor iets lekkers bij 
Geale Postma.
Wanneer    : dinsdag 8 november
Vertrektijd : 9.00 uur
Ritprijs  35 euro     :

Tietjerk en Burgum
Vijversburg Tietjerk en Burgum
We gaan eerst het welbekende park Vij-
versburg bezoeken . Dwalen en beleven 
in park Vijversburg, waar natuur en cultuur 
samenkomen.
Mooi om hier eens rond te wandelen. Er 
is veel te beleven. Daarna gaan we naar 
brasserie “Om de Dobben” in Burgum. 
Brasserie Om de dobben bevindt zich in 
het bijzondere coulisselandschap van na-
tuurgebied Hurdegarypsterwarren dat on-
derdeel uitmaakt van het Nationaal Land-
schap de Noardlike Fryske Wâlden. Een 
deel (ca. 10 ha) is in particulier eigendom 
en wordt in de vorm van particulier natuur-
beheer onderhouden.

Tijdig Reserveren
Wanneer   : donderdag  10 november
Vertrektijd : 09.30 uur
Totaalprijs incl. entree  30  euro

Glasatelier Jan Hooghiemstra
Glasatelier Jan Hooghiemstra, 
Oenkerk.
Vanmiddag gaan we eens heel iets an-
ders doen, we gaan naar het glasatelier 
van Jan Hooghiemstra, een kunstenaar 
met glas. Wij gaan hier zelf aan het werk. 
We gaan iets maken van glas, dat kan bijv. 
zijn een vogeltje, een schaaltje o.i.d.  in 
prachtige kleuren. We beginnen om 13.30 
uur en het duurt tot ongeveer 15.30 uur. 
Een creatieve middag met uiteindelijk iets 
moois wat jezelf gemaakt hebt. Uiteraard 
met koffie en cubcake.
Workshop      : € 34,50  
reserveren voor 28 oktober.
Wanneer        : dinsdag 15 november
Vertrektijd     : ca. 12.00 uur
Ritprijs  30 euro :

De Koppenjan Jubbega
We gaan eindelijk weer eens naar De Kop-
penjan in Jubbega voor een middag met 
Bingo.
Aankomst vanaf 14.30 uur waar u wordt 
ontvangen met een kopje koffie of thee. U 
krijgt hier een bingokaart (u mag zelf meer 
bij kopen) en er wordt een heerlijke pan-
nenkoek met een ingrediënt geserveerd. 
Ook zit er nog een drankje bij de prijs in.

Tijdig reserveren, voor 4 november

Wanneer       : donderdag 17 november
Vertrektijd    : ca. 12.00 uur
Totaalprijs incl. eten en drinken: 50 euro 

Leer en Olle Rheen, Rhede
Ook deze maand weer naar Leer en daar-
na naar Olle Rheen in Rhede voor een 
schnitzel buffet.
Deze keer met  gezellige shantykoor “De 
Rundezangers”.

Entreeprijs  : € 14,90
Wanneer    :  vrijdag 18 november. 
Schnitzel buffet start om 18.00 uur. 
Tijdig aanmelden.
Vertrektijd : Ca. 11.30 uur
Ritprijs      :  € 40,00

Rondrit midden Groningen
Rondrit Midden Groningen 
en Hoogezand.
Groningen is verdeeld in verschillende 
streken, zoals Waddenland, Eemsdelta 
en ook Midden Groningen. Dorpen zijn 
bijv. Harkstede, Schildwolde, Slochteren 
en Termunterzijl. Hier gaan we even aan-
steken. Het is een oud-vissersdorpje met 
3 sluizen, ook naar de zee. Met goede 
visrestaurantjes. Daarna gaan we naar 
het autobus museum in Hoogezand. Hier 
staan een groot aantal historische bussen, 
u kent ze vast nog wel. Ook is er een si-
mulator, zodat u zelf eens achter het stuur 
van een bus kunt zitten. Het Nationaal Bus 
Museum is er voor jong en oud. Leerzaam 
voor iedereen, een doe-museum voor de 
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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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jeugd en met een vleugje nostalgie voor 
de ouderen.
Wanneer      : woensdag  23 november
Vertrektijd   : 9.00 uur
Totaalprijs  incl. entrree    : € 50,-

Zuidwest Friesland
Vandaag is ons reisdoel Hindelopen. We 
gaan naar het Schaatsmuseum.
In Friesland, het Mekka van de schaats-
sport, kunt u alle herinneringen nog eens 
ophalen. U zult ontdekken dat het schaat-
sen al een eeuwen oude historie kent, die 
de moeite van het bewaren voor het nage-
slacht zeker loont.
In een karakteristiek pand in het pittoreske 
Hindeloopen is het al even karakteristieke 
Eerste Friese Schaatsmuseum gevestigd. 
Klein gestart in 1983, maar inmiddels mag 
het zich het grootste museum noemen op 
schaatsgebied. Het Schaatsmuseum bezit 
niet alleen de grootste collectie schaatsen 
en sleeën ter wereld, maar de complete 
geschiedenis van de Elfstedentocht is 
hier te bewonderen. Verder zijn er genoeg 
mooie plaatsen onderweg om even aan te 
steken voor koffie en een warme hap.
Entreeprijs    : € 5,00
Wanneer       :  donderdag 24 november
Vertrektijd    : 9.00 uur
Ritprijs  35 euro       :

Zondagavondzang Kollum

Zondagavond zang in de Oosterkerk, 
Kollum.
Het huidige ruim 100 man sterke Lemster 
Mannenkoor is opgericht op 11 januari 
1965 in Lemmer. Het koor stond tot en met 
december 2015  bijna veertig jaar onder 
leiding van dirigent Harm van der Meer. 
Sinds begin 2016 is de leiding in handen 
van dirigent Feike van Tuinen. Daarnaast 
heeft het koor een vaste muzikale begelei-
der. Van 2007 tot 2018 was dat Jan Kroes-
ke maar in 2018 werd het klavier overge-
dragen aan Dirk Norbruis.
Het Lemster Mannenkoor is een chris-
telijk oecumenisch koor dat regelmatig 
optreedt met eigen concerten maar ook 

in kerkdiensten van diverse signatuur 
alsook bij andere voorkomende gelegen-
heden. Daarnaast zingt het koor ook (in-
ternationale) volksmuziek, waarbij ruime 
aandacht besteed wordt aan de Friese 
cultuur.
De rit van de zondagavond zang-
dienst is eigenlijk bedoeld om men-
sen rondom Kollum ook de gele-
genheid te bieden om deze zang-
dienst bij te wonen. Daar is de ritprijs 
van 15 euro dan ook op gebaseerd.  
Nu er ook aanmeldingen komen uit 
Leeuwarden moeten wij hiervoor 5,00 
euro extra rekenen, is dan 20,00 euro.

Wanneer: zondagavond 27 november 
19.30 uur
Vertrektijd   : ca. 17.30 uur
Ritprijs  15 euro, Leeuwarden 20 euro .  

Stadskanaal Geert Teis

Stadskanaal, Geert Teis Theater.
Een heerlijk nostalgische middag bomvol 
met prachtige evergreens. Liedjes van on-
der meer The Beatles, Eagles, Bee Gees, 
Elvis Presley, Tom Jones en Elton John, 
maar ook Nederlandstalige hits van Wim 
Sonneveld, Rob de Nijs en Boudewijn de 
Groot. Van Let It Be naar Green Grass of 
Home tot Het Dorp. Stuk voor stuk klassie-
kers die direct dat gevoel bij je eerste kus 
op het schoolfeest, die eindeloze zomer in 
het zwembad of die ijskoude winter op de 
schaatsen oproepen.
Evergreen Top 1000 Live is een middag 
met de allermooiste klassiekers. In het bij-
zonder eert de band de in 2014 overleden 
zanger/componist Cees Veerman van de 
legendarische band The Cats. De Volen-
damse formatie Evergreen Top 1000 Live 
speelt de hits van toen.

Wanneer : dinsdag 29 nov. om 14.00 uur
Vertrektijd   : ca. 10.30 uur
Ritprijs: 50 euro
(incl. € 15,00 voor de entree )
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Drente Rondrit

We gaan regelmatig met een uitje door 
de provincie Drente. Er zijn veel gezelli-
ge dorpen en ook de omgeving is mooi. 
Vandaag gaan we o.a. eens in het dorpje 
Gees kijken, een nostalgisch Drents dorp-
je. Verder rijden we door de omliggende 
dorpen en gaan winkelen in Hoogeveen.
Wanneer      : donderdag 1 december
Vertrektijd   : 9.00 uur
Ritprijs 40 euro:

Tuinland Assen
We gaan onderweg naar Assen eerst even 
gezellig koffiedrinken. Dan naar Tuinland 
in kerstsfeer.
Hier kunnen we vast wel ideeën op doen 
voor de kerstdagen. Er is altijd veel te zien 
in een sfeervolle aankleding van het tuin-
centrum. Daarna nog even het centrum 
van Assen in en ergens onderweg met 
elkaar eten.

Wanneer    : dinsdag 6 december
Vertrektijd : 9.00 uur
Ritprijs 35 euro :

Kerstfair Dokkum
Kerstfair in Dickensstijl, Dokkum.

De houtsnippers kraken aangenaam on-
der de schoenen, de geur van rook en 
hout die vrijkomt uit de vuurtonnen brengt 

een winterse sfeer met zich mee. Door de 
ca. 100 figuranten die in Dickensstijl langs 
de grachten en tussen de marktkraampjes 
lopen, waan je je even in het Londen van 
1843, de tijd dat Dickens zijn ‘A Christmas 
Carol’ schreef. Naast de ca. 100 kramen 
met kerst- en winterwonen gerelateerde 
koopwaar is de oude binnenstad gevuld 
met de juiste sfeermakers zoals kersten-
gelen, Dickenstafereeltjes, een grote le-
vende kerststal, koperblazers en koren. 
Wie liever luistert, kan terecht in de warme 
Grote kerk bij de kerstkoren. Het stadhuis 
is omgetoverd in Dickensstijl en is vanaf 
15.00 uur opengesteld voor het publiek. 
Het zijn allemaal elementen die de kerst-
fair tot een sprookje maken met nog dat 
hele bijzondere kerstgevoel.
Let op: Er moet veel worden gelopen, ook 
op houtsnippers!
Wanneer: vrijdag 9 december, van 13.30 
– 22.00 uur.
Vertrektijd   : ca. 11.00 uur.
Ritprijs  25 euro:

Kerstconcert Surhuisterveen
Kerstconcert met het Westerlauwers man-
nenkoor. Het Westerlauwers mannenkoor 
met standplaats Buitenpost bestaat uit ca 
110 leden. In 1977 werd in Buitenpost het 
initiatief genomen om een mannenkoor 
op te richten. Binnen korte tijd werden de 
mannen veel gevraagd bij ondersteuning 
van kerk- en zangdiensten. Het koor heeft 
inmiddels in de wijde regio een bekende 
naam opgebouwd. De leden komen uit 
de wijde regio van Buitenpost zowel van 
de Friese kant maar ook uit de provincie 
Groningen. Naast medewerking aan kerk 
en zangdiensten organiseert het koor 
jaarlijks ook een aantal concerten vaak 
met medewerking van landelijk bekende 
solisten.
Wanneer   : Zondag 11 december 
Vertrektijd : Ca. 15.00 uur
Totaalprijs :  €35 

PROGRAMMA DECEMBER 2022
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Orchideeën Hoeve

Hier zijn weer de beroemde kaarsjesavon-
den. Vanaf 16.30 uur worden in het gehele 
park de kaarsjes aangestoken voor een 
prachtige sfeer. Zodra de duizenden ech-
te kaarsen in
de Orchideeën Hoeve worden ontstoken,
transformeert de jungle in een lichtspekta-
kel dat nergens anders is te ervaren. Volg 
de speciaal uitgezette lichtjesroute en reis 
van droomwereld naar droomwereld. Ont-
dek hoe reusachtige palmen transforme-
ren in mystieke lichtobjecten, bewonder 
de flamingo’s en nachtvlinders die rond-
dwalen in sprookjesachtig avondlicht en 
geniet van sfeervolle livemuziek in de ro-
mantische ‘Zwevende’ Bloementuin.
Dit moet je eens gezien hebben.
Onder voorbehoud van reservering ivm. 
beperkt aantal bezoekers. Daarom 3 da-
gen de mogelijkheid om dit prachtige ge-
beuren te zien

Tijdig reserveren.

Wanneer : woensdag 14 december

                  donderdag 15 december

                  woensdag 28 december

Vertrektijd: ca. 15.00 uur, afhankelijk
van de tijd die we toegewezen krijgen.
Totaalprijs : 60 euro inclusief entree  

Leer en Olle Rheen, Rhede
Toch maar 1x per maand naar het Duit-
se Leer om te winkelen en dan naar Olle 
Rheen voor een gezellige schnitzel buffet, 
uiteraard in kerstsfeer. Dit keer met mede-
werking van The Ladies Pirates.

Entree        : € 14,90 excl. Consumpties.
Wanneer    : vrijdag 16 december. Sch-
nitzel buffet start om 18.00 uur. Tijdig 
aanmelden.
Vertrektijd : Ca. 11.30 uur
Ritprijs      :  € 40,00

Kerstconcert Amsterdam
Op donderdag 22 december 2022 zal 
er wederom een speciaal kerstconcert 
plaatsvinden in het Concertgebouw in 
Amsterdam. Namens het Nationaal Oude-
renfonds willen wij u van harte uitnodigen 
om dit concert bij te wonen! Een feeste-
lijke middag, speciaal voor ouderen die 
onze extra aandacht verdienen. 

Op heenreis koffiedrinken met gebak.
En op terugreis op hetzelfde adres 
warm eten. Keuze uit drie soorten 
stampot en dessert. 
Dit bij De Goede Aanloop in 
Tollebeek

Wanneer    : donderdag 22 december.
Vertrektijd : ca. 9 uur
Totaalprijs inclusief twee maal koffie 
met evt gebak op de heenreis en het 
eten op de terugreis: 80 euro.
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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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www.hoekstra-kollum.nl

Voor samenhang
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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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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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Zondag 18 december - 4e advent

De stad Leer heeft twee kerst-
markten. De grootste bevind 
zich in het gezellige centrum. 
Deze wintermarkt focust vooral 
op typisch Duits eten als Glüh-
wein, Bratwurst, Eierpunch, 
Krakauer en nog veel meer. 
Kerstcadeautjes zal je niet vin-
den op de markt zelf, maar wel 
in de omringende winkels. Niet 
ver van het centrum kan je Alt-
stad vinden. Dit is het histori-
sche stadcentrum van Leer. De 
straten vol oudje gebouwen 
met prachtige gevels zijn er mooi in kerstsfeer versierd. 
Al slenterend een leuk kerstcadeau uitzoeken is hier aangeraden!

Wanneer   : Zondag 18 december 
Vertrektijd : Ca. 12.30 uur
Totaalprijs : 40 euro

Het bestuur en alle Het bestuur en alle 
vrijwilligers vanvrijwilligers van

Wensen u fijne Kerstdagen Wensen u fijne Kerstdagen 
en veel reisplezier in 2023en veel reisplezier in 2023

Kerstmarkt in Leer
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14 september j.l was het zover: Met 2 volle bussen richting Ameland. Het weer was 
fantastisch en het humeur was zeer goed bij een ieder.
Op de boot kregen we een heerlijk bakje koffie/thee, om onze weg na 45 min varen te 
vervolgen naar het restaurant aan zee waar we werden verrast met een heerlijke lunch 
bestaande uit een cupcake,  soep, broodje kroket en een broodje carpaccio. Sommi-
gen kregen zelfs nog een advocaatje met slagroom.
Na de lunch zijn we naar het strand gegaan onderaan het restaurant. De ene lopend 
een ander in een speciale rolstoel die speciaal bestemd was voor op het strand. Wat 
was dit een geweldige ervaring, en voor een ieder vaak ook met een herinnering aan 
vroeger waarbij op terug gekeken werd met een lach en een traan.
Na een uur van strandwandelingen en genieten, zijn we richting de vuurtoren gereden 
waar we hele mooie groepsfoto’s hebben gemaakt.
Ook hebben we nog een bezoek gebracht aan een kaasboerderij. In de bus hebben 
we gebeld met de viszaak, want we kregen allemaal nog een portie kibbeling van het 
ouderenfonds. Het was maar goed dat we gebeld hadden en dat de vis voor ons klaar 
stond, want de tijd ging deze middag snel en we moesten de 17u boot weer halen.
Om 16.45 ging een ieder op de boot, behalve chauffeur Emmy en chauffeur Sanne want 
deze moesten nog met de bussen in de rij om aan boord te gaan....helaas mocht een 
ieder aan boord behalve Emmy en Sanne... oh jeee paniek... de hekken gingen dicht 
want het bleek dat Emmy en Sanne in de verkeerde rij stonden. Teleurstelling en boos-
heid overheersten nadat deze chauffeurs contact hadden gehad met begeleiders Betty 
en Nel welke nietsvermoedend met 14 klanten al lekker aan een broodje en of koffie op 
de boot zaten.
Er zat niets anders op dat Emmy en Sanne 
een ieder op de boot uit gingen zwaaien 
vanaf de kant, om vervolgens zelf moes-
ten wachten op de volgende boot van 19 
uur. Gelukkig hadden de begeleiders op 
de boot snel contact gezocht met het res-
taurant in Holwerd zodat een ieder op het 
vaste land een plek had om te wachten op 
de bussen.
Om 20 uur hebben we onze weg vervolgd 
naar huis
Ondanks het feit dat de laatste 3 uurtjes 
anders verliepen dan gepland, was het 
een prachtige dag. Sanne de Jong

Dagje Ameland

De bussen bleven achter op Ameland
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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


