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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
MAART/APRIL 2023

www.plusbusdelauwers.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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Voorwoord

BUITENPOST

Margreet Jonker

Lieve mensen

Het is al weer tien jaar geleden dat de PlusBus voor het eerst ritjes reed. Eerst 
met een bus; later kregen we er nog een. Wat zijn er in die afgelopen jaren 
veel contacten gelegd, ontmoetingen geweest en gesprekken gevoerd. Wat is 
er veel gelachen en wat is er volop genoten van de mooie plaatsen waar we u 
naar toe hebben gebracht. We gaan nog wel even door! Met een hele club van 
vrijwilligers die zich steeds weer belangeloos inzet. Alle lof aan hen.

Ook deze keer staat het boekje weer bomvol mooie ritjes. Het Shell-diner op 
vrijdag 10 maart, gesponsord door het Ouderenfonds springt er in het bijzon-
der uit. We gaan er met twee bussen naar toe, dus meldt u snel aan als u bij de 
gelukkigen wilt horen. En mocht het niet lukken dan staan er vast nog andere 
ritjes in het boekje die u ook een fijne dag bezorgen. Vooral als het straks weer 
langer licht is en de lente zich laat zien. We moeten er nog even op wachten…
En dan nog een persoonlijke boodschap van mij aan u, want dit is namelijk 
het laatste voorwoord dat ik in dit programmaboekje zal schrijven. Door mijn 
drukke werkzaamheden kan ik niet meer de voorzitter zijn die de Plusbus or-
ganisatie nodig heeft. Mijn opvolger is Harmen Jonker uit Kollum. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat hij dat uitstekend kan.

Voor mij rest dan niet anders dan u alle goeds te wensen!
Ik hoop dat u ook deze keer weer volop zult genieten van de mooie ritjes, de 
fijne contacten en de leuke gesprekken. Ik wens u heel plezier toe.   
Warme groet,

    Voorzitter
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PROGRAMMA MAART 2023
Zwolle IJsbeelden

Het Nederlands IJsbeelden Festival 
De beste ijskunstenaars ter wereld ko-
men naar Zwolle! In een grote vrieshal 
gaan ze aan de slag met 275.000 kilo ijs 
en 275.000 kilo sneeuw. Zij vertalen het 
thema “WHAT A WONDERFUL WORLD” 
in een magische wereld van sneeuw- en 
ijssculpturen tot wel 6 meter hoog.
Het Nederlands IJsbeelden Festival is een 
uniek winter-evenement voor jong en oud!
Wanneer : donderdag 2 maart 
Vertrektijd : 09.30 uur
Totaalprijs inclusief entree 50 euro

Aviodrome Lelystad

Aviodrome, Luchtvaartmuseum 
in Lelystad.
Mooi om in deze donkere tijd eens even 
te bezoek, het Aviodrome. Een complete 
verzameling van meer dan 100 oude en 
nieuwe vliegtuigen. Beleef het om eens 
in een reusachtige Boeing 747 rond te lo-
pen.
Om de allereerste Boeing 747 te bouwen 
waren 75.000 bouwtekeningen en 15.000 
uur aan windtunneltesten nodig. Die wil je 
toch weleens bekijken? Onderweg even 
koffiedrinken .

Entree 15,95 Tijdig reserveren!
Vrijdag 3 maart
Vertrektijd 9.30 uur
Ritprijs 35 euro

Struisvogels Boerakker
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 Eethuis De Lauwers in Sur-
huisterveen.  
Wel vooraf reserveren
Excursie van 13.00 tot ca. 14.30 uur.
Wanneer     : maandag 6 maart
Vertrektijd  : 11.00 uur
Totaalprijs inclusief entree 30 euro

Hendrik Groen Stadskanaal
GEERT TEIS THEATER
STADSKANAAL
HENDRIK GROEN
Met: Beau Schneider, Nikkie Kuis, Leen-
dert de Ridder en anderen
Hendrik Groen is terug! Voor de laatste 
keer komt de meest geliefde bejaarde van 
Nederland naar het theater. Voor iedereen 
die benieuwd is hoe het Hendrik Groen 
vergaat na de sluiting van het verzorgings-
tehuis in Amsterdam-Noord. Hendrik moet 
constateren dat de tijd niet meer zo mild 
voor hem is: hij wordt steeds vergeetach-
tiger en begint het overzicht te verliezen. 
Dat levert de nodige verwarrende situa-
ties op. Door opnieuw een dagboek bij te 
houden doet de dementerende Hendrik 
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Groen in deze ontroerende komedie zijn 
best om grip te houden op het leven. Dat 
zorgt voor grappige én aangrijpende mo-
menten met Leonie (88) en Frida (10) als 
trouwe vrienden.
De cast bestaat, net als de vorige Hendrik 
Groen-voorstellingen, uit jonge acteurs – 
met Beau Schneider en Britte Lagcher in 
de hoofdrollen. Omdat er, zoals voorma-
lig regisseur Gijs de Lange het zo treffend 
zei; “In iedere bejaarde ook nog altijd een 
jong iemand verborgen zit”. De voorstel-
ling zal nu overigens worden geregis-
seerd door Eddy Habbema.

Van de dagboeken van Hendrik Groen 
zijn meer dan een half miljoen exempla-
ren verkocht. Ze werden bekroond met 
de NS Publieksprijs en als tv-serie uitge-
zonden. Ook in het theater is het succes 
ongekend: De zalen bij Pogingen iets van 
het leven te maken en Zolang er leven is, 
zaten avond aan avond vol.
Aanvang 20.00 uur
Wanneer: Woensdag 8 maart
Vertrektijd ongeveer 15.00 uur
Totaalprijs inclusief entree 65 euro

Woudagemaal Lemmer
Woudagemaal lemmer
Zowel voor jong als oud is het Woudage-
maal een leerzame en leuke belevenis. 
Hier valt van alles over de werking van het 
oude stoomgemaal van vroeger en nu te 
leren, maar ook over klimaatverandering 
en waterbeheer. Het UNESCO Werelderf-
goed Ir. D.F. Woudagemaal en het bezoe-
kerscentrum zijn het gehele jaar geopend. 
Het Ir. D.F. Woudagemaal, eigendom van 
Wetterskip Fryslân, is het grootste, nog 
functionerende stoomgemaal ter wereld.
Groepen vanaf 15 personen € 8,50 pp 
(graag reserveren via info@woudage-
maal.nl) 

Wanneer : donderdag 9 maart
Vertrektijd : 09.30 uur
Ritprijs 30 euro

Shell Diner
Amsterdam /Den Haag
Shell diner in de Energy Transition Cam-
pus in Amsterdam
Shell diner op de Carel van Bylandtlaan 
16 in Den Haag
Welke van de twee we heengaan, Amster-
dam of Den Haag, is nog niet bekend.
Er is dit jaar weer een shell diner wat ge-
sponsord wordt door het ouderenfonds
Er kunnen maximaal twee bussen van ons 
heen.
Programma:
16.30 uur ontvangst bussen (niet eerder)
17.30 welkomstwoord
17.40 aanvang diner
20.00-20.30 uur Afsluiting diner en vertrek 
bussen
Wanneer : vrijdag 10 maart
Vertrektijd : 10.30 uur
Ritprijs 60 euro 
inclusief koffie op heenreis

Wokken in Buitenpost
Eten bij de wok China Garden
Hier kunnen we twee uren eten en 
drinken voor 32,50
Wanneer : donderdag 16 maart
Vertrektijd : 15.00 uur
Ritprijs 25 euro

Oranjerie Zeijen
Ook dit jaar is er weer de tentoonstelling 
“ Kunst op Schaal” in de Oranjerie in Ze-
ijen.
 Hier zien we beschilderde eieren van al-
lerlei kunstenaars uit diverse landen.
Ook diverse technieken worden getoond 
bv. geëtste en gekraste eieren, eieren ver-
sierd met knip- en  vouwwerk, eieren be-
werkt met klei en opengeboorde eieren.
Er zijn ook eieren van kunstenaars in Fa-
berge stijl.
Wij kunnen hier een kopje koffie of thee 
drinken met iets lekkers .
Daarna gaan wij nog naar Tuinland in As-
sen. Hier kunnen we ook eten.
Wanneer : vrijdag 17 maart
Vertrektijd : 09.30 uur
Ritprijs 30 euro (Gratis entree)
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Glasatelier 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 cupcake.
Workshop      : € 34,50  
reserveren voor 10 maart.
Wanneer        : dinsdag 21 maart
Vertrektijd     : ca. 12.00 uur
Ritprijs  30 euro :

Roden - Eelde
Via Roden naar Eelde, waar we op het 
vliegveld
van Eelde even koffie gaan drinken. Dan
verder via Tynaarlo naar Tuinland in As-
sen.
Voor de terugreis zoeken we een mooie 
route.
Wanneer : donderdag 23 maart
Vertrektijd : 09.30 uur
Ritprijs 30 euro

Olle Rheen Rhede
SCHNITZELBUFFET 
MET MUZIEK IN RHEDE 
Vanavond kunnen we tijdens het genieten 
van het schnitzelbuffet luisteren naar de 
muzikale klanken van “Koor Toen en Nu” 
die met 12 personen de mooiste meezin-
gers van vroeger en nu zingen. De kosten 
van het schnitzelbuffet zijn € 14,90 p.p. 
exclusief drankjes. Dit zelf afrekenen in 
het restaurant. Aanvang arrangement Olle 
Rheen 18.00 uur. Van te voren kunnen 
we nog ergens langs een winkelcentrum 
gaan voor diegenen die nog wat duitse 
boodschappen willen hebben.
Wanneer : vrijdag 24 maart 
Vertrektijd ca 11.30 uur
Rittprijs 40 euro

Zondagavondzang
Zondagavond zang in de Oosterkerk 
Chr. Mannenkoor Westerlauwers
Het Westerlauwers mannenkoor met 
standplaats Buitenpost bestaat uit ca 110 
leden. Het koor heeft inmiddels in de wij-
de 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 aan-
tal concerten vaak met medewerking van 
landelijk bekende solisten.
De rit van de zondagavond zangdienst 
is eigenlijk bedoeld om mensen rondom 
Kollum ook de gelegenheid te bieden om 
deze zangdienst bij te wonen. Daar is de 
ritprijs van 15 euro dan ook op gebaseerd. 
Nu er ook aanmeldingen komen uit Leeu-
warden moeten wij hiervoor 5,00 euro ex-
tra rekenen, is dan 20,00 euro.
zondagavond 26 maart19.30 uur
Vertrektijd ongeveer 17.30 uur
Ritprijs 15 euro, Leeuwarden 20 euro . 

Drachten
Winkelen in Drachten
Vandaag kunt u de winkels in Drachten 
bekijken en uiteraard ergens koffiedrinken
Wanneer : dinsdag 28 maart 
Vertrektijd : 09.30 uur
Ritprijs 25 euro

Museum Martena, Franeker
Museum Martena, en 
planetarium Franeker 
De Martenastins waar Museum Martena 
sinds 2006 is gevestigd, werd in 1506 ge-
bouwd in opdracht van edelman Hessel 
van Martena. Zijn nazaten woonden hier 
tot aan 1696. Hierna werd het huis door 
rijke Franeker burgers bewoond. Hierna 
lopen we naar het Planetarium
Afhankelijk van de opstaproute/thuisbren-
groute rijden we via een leuke route er-
gens naar een eetcafé.
Wanneer : donderdag 30 maart 
Vertrektijd : 09.30 uur
Entree 8,50 voor combikaart 
Ritprijs 26,50 euro
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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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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

Vogelwacht Kollum 52

Rijdstraat 8a - Kollum - Tel. 0511-408260 / 408274

Autobedrijven:
LUINSTRA KOLLUM

Auto’s - Handel - Reparatie - Laswerk

www.bakkerijvanderbijl.nl 
 

 

Radema 
Juwelier-horlogerie 
Voorstraat 80, Kollum 
0511-451243 
 

www.webwinkeljuwelier.nl    

Auto´s - Handel - Reparatie - Laswerk
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PROGRAMMA APRIL 2023

Keukenhof Lisse
Bloemenpark Keukenhof in Lisse is de 
plek om de lente in Nederland te vieren. 
Meer dan 7 miljoen tulpen, hyacinten en 
narcissen geven je het ultieme lente ge-
voel. In 2023 is de bloementuin geopend 
vanaf donderdag 23 maart tot en met zon-
dag 14 mei. Kom ook geniet van de kleur-
rijke bloemen
Wanneer : dinsdag 4 april 
Vertrektijd : 09.30 uur
Prijs inclusief entree 60 euro

The Passion Harlingen
Op Witte Donderdag 6 april 2023 staat de 
Friese havenstad Harlingen decor voor 
het KRO-NCRV programma The Passion. 
Vanmorgen vroeg bij zonsopgang ontving 
burgemeester Ina Sjerps symbolisch het 
kruis van The Passion. Het kruis werd de 
haven van Harlingen binnengevaren door 
Tallship Atlantis met kapitein Jan Bruinsma 
aan het roer.
De muzikale paasvertelling The Passion 
vindt ieder jaar plaats op Witte Donder-
dag. “Het is belangrijk dat we het eeuwen-
oude paasverhaal blijven vertellen, in een 
modern jasje met actuele elementen”, al-
dus Peter Kuipers directievoorzitter KRO-
NCRV. Veel staan en lopen
Wanneer : donderdag 6 april
Vertrektijd : 09.30 uur
Ritprijs 30 euro

Noord Fryslân
Vandaag doen we een rondje noord Fries-
lân, en gaan we op Lauwersoog een visje 

eten bij onze sponsor. Als u ergens aan 
wilt, of langs wil rijden geef het door aan 
onze chauffeur dan rijdt deze hier langs.
Vertrek om 13.00 uur en we zijn rond 17.00 
uur weer terug.

Wanneer : woensdag 12 april
Vertrektijd : 13.00 uur
Ritprijs 25 euro

Kamp Westerbork
Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork
Midden in Drenthe ligt een plek met een 
geschiedenis. Hier worden de levens van 
meer dan honderdduizend Nederlandse 
Joden, Sinti en Roma in herinnering ge-
houden. De tentoonstellingen in het mu-
seum vertellen het verhaal van kamp Wes-
terbork; een doorvoerkamp in de Tweede 
Wereldoorlog. De commandantswoning 
uit 1939, monumenten en reconstructies 
op de historische plek herinneren aan de 
meer dan 100.000 Joden, Sinti en Roma 
die weggevoerd werden naar de vernieti-
gingskampen in het Oosten.
Kaarten reserveren op Kampwesterbork.
nl
Wanneer : vrijdag 14 april
Vertrektijd : 09.30 uur
Entree 12 euro Ritprijs 30 euro

Observeum Burgum
We gaan naar het museum & sterren-
wacht Observeum in Burgum.
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-
deren. En verder natuurlijk informatie over 
ons heelal.
Neem plaats in het planetarium waar we 
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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 : woensdag 19 april
Vertrektijd : 09.30 uur
Ritprijs 25 euro

Koppenjan Jubbega
Bingo bij Koppenjan
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.

Wanneer       : donderdag 20 april
Vertrektijd    : ca. 12.00 uur
Totaalprijs incl. eten en drinken: 50 euro 

Olle Rheen Rhede  
SCHNITZELBUFFET 
MET MUZIEK IN RHEDE 
Vandaag komt het duo Riannes met tal 
van bekende liedjes spelen in Olle Rheen, 
Waarbij u kunt genieten van het schnitzel 
buffet wat 14,90 kost exclusief consump-
ties. Van te voren kunnen we nog ergens 
langs een winkelcentrum gaan voor die-
genen die nog wat Duitse boodschappen 
willen hebben.
Wanneer       : vrijdag 21 april
Vertrektijd    : ca. 11.30 uur
Ritprijs 40 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    : Maandag 24 april
Dinsdag 25 april
Vertrektijd : 9.00 uur
Ritprijs:  35 euro 

Tulpenroute Flevoland
We beginnen in Lemmer met een bakje 
koffie. Dan gaan we een mooie route rij-
den langs de tulpenvelden in de polder.
Onderweg op de terugreis ergens aan 
voor een hapje eten

Wanneer vrijdag 28 april
Vertrektijd : 09.00 uur
Ritprijs 40 euro

Zondagavondzang Kollum
Edoza uit Sneek
Het Sneeker Mannenkoor EDOZA werd 
opgericht in april 1958. Het koor bestond 
destijds uit
ca. 40 leden, onder leiding van dirigent 
Pier van Netten (van april 1958 tot mei 
1966). Het stokje werd toen overgenomen 
door Wybren Valkema die het koor 30 
jaar! heeft geleid (1996). Door hem werd 
destijds onze huidige dirigent Jan Hibma 
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aanbevolen. Hij staat inmiddels ook al 
weer meer dan 25 jaar voor het koor.
Nu telt het koor ca. negentig zangers. De 
leden komen niet allemaal uit Sneek maar 
uit een groot deel van Friesland.
De naam EDOZA betekent: Evangelie 
DOor ZAng
De rit van de zondagavond zangdienst is 
eigenlijk bedoeld om mensen rondom 
Kollum ook de gelegenheid te bieden om 
deze zangdienst bij te wonen. Daar is de 
ritprijs van 15 euro dan ook op gebaseerd. 
Nu er ook aanmeldingen komen uit Leeu-
warden moeten wij hiervoor 5,00 euro ex-
tra rekenen, is dan 20,00 euro.

zondagavond 30 april 19.30 uur
Vertrektijd ongeveer 17.30 uur
Ritprijs 15 euro, Leeuwarden 20 euro

Kornwerderzand
Kazemattenmuseum 
Enkele kilometers uit de Friese kust liggen 
de beroemde kazematten van Kornwer-
derzand op de Afsluitdijk. Het is de enige 
plek in Europa waar in de meidagen van 
1940 de Duitse Blitzkrieg vastliep. Slechts 

225 Nederlandse soldaten wisten zo’n 
17.000 Duitsers tegen te houden. Een ver-
haal om trots op te zijn.

Gebruik voor navigatie het adres:
Afsluitdijk 1c, 8752 TP Kornwerderzand.
U kunt parkeren op terrein P1 of P2.

Geopend van 10:00 t/m 17:00 uur

€ 9,50 per persoon
Wanneer dinsdag 2 mei 
Vertrektijd : 09.00 uur
Ritprijs 35 euro

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 of begeleiders. 
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aangenaam
 is nergens naar om 
hoeven kijken

aangenaam geregeld.

Comfort is het doel, installatietechniek het middel. 
Licht, lucht, warmte en veiligheid. pranger-rosier.nl
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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  
 

 



 PlusBus maart/april 2023       15



16       PlusBus maart/april 2023

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


