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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.

www.plusbusdelauwers.nl

PROGRAMMA
JULI/AUGUSTUS 2022

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

Telefoon:
0511 – 700207
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Robin van Kammen

Voor samenhang
in uw administratie

06 1138 0431
info@schildervankammen.nl

www.schildervankammen.nl

Voorstraat 107 - 9291 CG Kollum
Telefoon (0511) 451 280
www.hoekstra-kollum.nl
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PROGRAMMA JULI 2022
Rond je Zuidwest Friesland
We beginnen deze vakantie maand met
een rit door het Zuidwesten van onze
provincie. Niet onbekend natuurlijk maar
gewoon gezellig een dag met z’n allen opstap. De chauffeur bepaald de route en de
stopplaatsen.
Wanneer : woensdag 6 juli
Vertrektijd : 9.00 uur
Ritprijs
: 35 euro

Dagje naar Earnewâld
Weinig km. te rijden vandaag.
Een dagje naar Earnewâld en omgeving.
We bezoeken het Skûtsjemuseum. Op
bedrijventerrein ‘De Stripe’ in Earnewâld
staat een bijzonder gebouw. Hier is het
Skûtsjemuseum gevestigd. Het ontwerp
is ontleend aan het ‘skûthûs’, dat vroeger
het hart vormde van een Friese scheepswerf.
Centraal in dit museum staat het leven van
een vroegere generatie zeilschippers, die
op skûtsjes voeren. Maar ook de kampioen competities van SKS en IFKS van
vandaag de dag krijgen volop aandacht.
Oude ambachten uit de scheepsbouw
zoals smederij en zeilmakerij komen in
speciaal ingerichte werkplaatsen aan bod.
Honderden onderdelen van skûtsjes en
gereedschappen waarmee ze gemaakt
werden, staan in een sfeervolle omgeving
opgesteld. We kunnen vanaf 13.00 uur terecht in het museum. Verder kunnen we
het dorp en omgeving natuurlijk bezoe-
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ken. In Earnewâld kunnen we even wat
eten bij eetcafé Westers aan het water.
Altijd een gezellige drukte daar.
Entree
: € 4,00
Wanneer : donderdag 7 juli
Vertrektijd: 10.00 uur
Ritprijs : 25 euro

Apeldoorn, Paleis Het Loo
Na een stop onderweg gaan we naar Paleis Het Loo in Apeldoorn. Hier gaan we
een route volgen via een audio tour door
het paleis, route west, “Huis van Wilhelmina”. Wilhelmina is de overgrootmoeder
van koning Willem-Alexander en woonde
haar hele leven op Paleis Het Loo. Het
was haar favoriete paleis. Gidsen Ziarah
en Mark stappen in haar wereld en vertellen over het leven in het paleis in de 19e
en 20e eeuw. Wilhelmina is de hoofdpersoon, maar het verhaal gaat ook over haar
ouders koning Willem III en Emma, haar
echtgenoot Hendrik en haar dochter Juliana en schoonzoon Bernhard. En verder
vullen we de dag wel in met op de terugreis ergens eten.
We moeten tijdig reserveren voor 8 juli!
Entreeprijs : € 19,50
Museumkaart houders vrij.
Wanneer
: dinsdag 12 juli
Vertrektijd : 8.30 uur
Ritprijs
: 40 euro

Harlingen en omgeving
Vandaag komen de Tallships , grote zeilschepen, aan in Harlingen. Geweldig om
te zien die grote schepen met masten en
zeilen. Verder is het gewoon gezellig in
Harlingen. Bij het maken van dit boekje is
het programma nog niet bekend. Maar we
maken er en leuke dag van. We rijden via
de Waadhoeke terug en kunnen vast wel
ergens wat te eten halen.
Wanneer : donderdag 14 juli
Vertrektijd : 9.00 uur
Ritprijs
: 30 euro

me hap halen en anders wel op de terugreis.
Wanneer : woensdag 20 juli.
Vertrektijd : 9.00 uur
Ritprijs
: 30 euro

Drenthe, Orvelte
Onderweg, afhankelijk van de route, ergens koffie drinken.
En dan lekker rondstruinen in Orvelte, er
is van alles te zien en te beleven! Bezoek
één van de musea of schildersateliers, zoals Schildersatelier Warto en Museum Antiek. De oude keienstraatjes, historische
boerderijen, nostalgische winkeltjes, musea en kunstateliers maken een wandeling
door Orvelte altijd de moeite waard. Een
lekker kopje koffie, pannenkoeken, verse
aardbeien bij restaurant De Schapendrift
of poffertjes, het kan allemaal. Soms moet
er voor een bezienswaardigheid worden
betaald. Dat is maar net wat u wilt zien. Er
moet veel worden gelopen.
Misschien kunnen we in Orvelte een war-

Bolsward en Makkum
We steken eerst aan in Bolsward, een
Elfsteden stad. Een mooi centrum met
mooie panden en natuurlijk het prachtige
stadhuis met daarin de Oudheidkamer.
Dan gaan we door naar Makkum voor een

Van Regteren Wielen en Banden bestaat sinds
1983. We hebben een ruime ervaring in banden voor vele doeleinden. Ook kunt u bij ons
terecht voor de velgen van alle soorten banden. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel, 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
MAKELAARDIJ
Tel. 06 13 06 36 05
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rondvaart in It Preamke. We varen met
een praam (open boot) over de binnenwateren van o.a. Makkum. Opstapplaats
Turfmarkt. Vaartijd van 13.30 – 14.45 uur.
Op de terugreis steken we ergens aan
voor een warme snack.
Reserveren voor 19 juli.
Entreeprijs : € 10,00
Wanneer
: donderdag 21 juli
Vertrektijd : 9.00 uur
Ritprijs
: 30 euro

Mosterdmuseum, Eenrum
We beginnen onze rit met ergens een kop
koffie te halen, afhankelijk hoe de ophaalroute loopt.
Dan gaan we naar het Groninger Hogeland, naar Eenrum.
Hier is Abrahams Mosterdmakerij waar
nog op ambachtelijke manier mosterd
wordt gemaakt.
Hier krijgen we een rondleiding van ca. 45
minuten.
Tevens is er een gezellig restaurant voor

een snelle hap of lunch. We gaan dus niet
meer eten op de terugreis.
Wanneer
: woensdag 27 juli.
Vertrektijd : 9.30 uur.
Ritprijs
: 30 euro incl. rondleiding.

Rondvaart in Ossenzijl
Varen met een speciaal gebouwde platbodem rondvaartboot, de Sylvia. Dwars
door de rietvelden en moerasbossen van
de Weerribben. Bij mooi weer varen wij in
een open boot, bij minder mooi weer is de
boot gesloten en zonodig verwarmd. De
Sylvia komt op plaatsen waar soortgelijke
of grotere rondvaartboten niet mogen of
kunnen komen en vaart dwars door de
rietlanden, hooilanden en moerasbossen.
Graag tot ziens en de groeten van Tiemen.!( Eigenaar)
We hebben een rondvaart incl. Weerribben lunch, (1 koffie, 1 broodje ham, 1
krentenbol met roomboter) Reserveren
voor 22 juli!!
Wanneer
: vrijdag 29 juli
Vertrektijd : 8.30 uur
Ritprijs inclusief entree : 50 euro

PlusBus PlusBus juli/augustus 2022

7

PROGRAMMA AUGUSTUS 2022

Deventer
Het is een eindje rijden maar echt de moeite waard om eens deze mooie Hanzestad
te bezoeken. We gaan naar de historische
binnenstad waar veel te zien is. Deventer
ligt aan de IJssel waar mooi en gezellige
terrasjes zijn. Er moet dus veel gewandeld
worden!
Op de terugreis steken we ergens aan
voor een warme hap.
Wanneer
: dinsdag 2 augustus
Vertrektijd : 8.30 uur
Ritprijs
: 45 euro

Buitenpost, De jaarmarkt
Een kort bezoekje aan de markt en De
Kruidhof in Buitenpost. Eén keer per jaar
zijn hier de Paardendagen met Concours
Hippique en een drukke markt. Lekker
even struinen van
ca. 10.00 -13.00 uur.
Wanneer
: woensdag 3 augustus.
Vertrektijd : 8.30 uur
Ritprijs
: 20 euro

sief twee keer koffie /thee met gebak, een
bittergarnituur en een drankje. Aankomst
is om 16.00 uur.
Entreeprijs : € 24,50 p.p
Wanneer
: donderdag 4 augustus
Vertrektijd : ca. 11.00 uur
Ritprijs
: 25 euro

Den Helder
De afsluitdijk over en koffie drinken in de
Zingende Wielen. Dan naar Den Helder.
In de mooie binnenstad van Den Helder
is dinsdags de populaire Juttersmarkt
met veel kraampjes en verder is er een
grote verscheidenheid aan winkels. In het
Stadspark een rommelmarkt voor jong
en oud. Via Julianadorp en Anna Paulowna gaan we weer richting Friesland. Hier
gaan we ergens eten.
Wanneer
: dinsdag 9 augustus
Vertrektijd : 8.30 uur
Ritprijs
: 35 euro

Oostmahorn
Vandaag maar es even het Lauwersmeer
op met De Vlinderbalg. Rondvaartboot
De Vlinderbalg is in 1928 oorspronkelijk
te Leiden gebouwd als vrachtschip maar
in 1971 verbouwd tot passagiersschip.
Sinds april 2008 is het overgenomen door
Rondvaartbedrijf Lauwersmeer en Vlinderbalg genoemd. We vertrekken om 13.30
uur vanaf Esonstad bij Oostmahorn. We
krijgen aan boord een VIP rondvaart inclu8
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Dagje Dokkum
In Dokkum gaan we beginnen met een
bakje koffie bij stadscafé Artisante, in het
centrum van Dokkum. Dan gaan we naar

verschillende bezienswaardigheden in
Dokkum zoals het Vrijgevochten waltje,
de molens, de ijsfontein en de Bolwerken.
Vervolgens gaan we de Bonifatius Kapel
bekijken. Deze kapel is een herdenkingsteken aan de plaats waar Bonifatius in 754
stierf. De kapel is geopend vanaf 14.00
uur.
In 1934 begon men naar het ontwerp van
architect M. W. Valk uit ‘s Hertogenbosch
met de bouw van de kapel met rond 2.000
zitplaatsen. De eerste steen werd op Bonifatiusdag, 5 juni 1934 gelegd door mgr.
Vaas, de deken van Leeuwarden. Reeds
twee maanden later, op 6 augustus kon
mgr. J. H. G. Jansen, aartsbisschop van
Utrecht, de kapel inwijden en het altaar
consacreren. Men betreedt de kapel door
een driedelige, rondbogige toegangspoort. Ook is er “de Bron” en rondom de
kapel is een fraai park met 14 kruiswegstaties. Tot slot gaan we iets eten in het
kwalitaria (voorheen De Leckerbeck) in
plan Zuiderschans in Dokkum.
Wanneer : donderdag 11 augustus
Vertrektijd : 9.00 uur
Ritprijs
: 25 euro

Vanaf de houten bankjes is de schoonheid van het eiland te bewonderen. Borkum zelf is een gezellige badplaats met
een dito boulevard.
Boot overtocht: € 25,00
vertrektijd is om 10.15 uur.
Terugvaart om 17.40 uur.
Wanneer: dinsdag 16 augustus
Vertrek van huis : ca. 7.30 uur
Ritprijs : 30 euro

Midden Friesland
We gaan vandaag een rondrit maken door
Midden Friesland. Enkele plaatsen die we
zullen aandoen zijn: Akkrum, Terherne,
Terkaple richting Wolvega. Via Oldeberkoop met haar beschermende dorpsgezicht, brinkdorp, binnendoor naar Beetsterzwaag. Onderweg kunnen we hier
en daar even rondkijken of wandelen. Er
is vast een leuk restaurant waar we koffie
kunnen krijgen.
En even een snack o.i.d. in Beetsterzwaag
misschien?
Wanneer
: donderdag 18 augustus
Vertrektijd : 9.00 uur
Ritprijs
: 35 euro

Praamvaren Leeuwarden

Borkum

De Stichting Praamvaren Leeuwarden bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers, die rondvaarten in de stad Leeuwarden organiseert. Het doel van de stichting
is Leeuwarden te promoten als prachtige
waterstad. We gaan de “8” van Leeuwarden route varen, de Potmargeroute van

Volgens velen is Borkum het mooiste en
tevens grootste Duitse waddeneiland. Het
heeft sowieso een geheel andere sfeer
dan onze eigen eilanden. Borkum is te bereiken met de veerdienst van AG Ems-Nederland BV vanuit de Eemshaven. Als je
van de boot (een sfeervolle pont) het eiland opkomt, stap je in een boemeltreintje
naar het stadje Borkum. Dit tochtje over
ongeveer 6 kilometer smalspoor is al een
belevenis op zich.
PlusBus PlusBus juli/augustus 2022
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en de Romeinen. Beleef de geschiedenis
van Nederland tijdens het Veluws Zandsculpturen Festijn! Zie hoe men woonde
en werkte in de Middeleeuwen, hoe men
handel dreef in Hanzesteden en wordt
zelf onderdeel van de Beeldenstorm.
Naast zandsculpturen is er een prachtige tuin aangelegd en zijn er vele unieke
diorama’s die onze geschiedenis op een
verrassende manier weten uit te beelden.
Ook vinden we hier nog een Beeldentuin
met daarbij een houtsculpturententoonstelling en horeca. Op de terugreis gaan
we een warme hap halen.
Entreeprijs : € 12,50
Wanneer
: donderdag 25 augustus
Vertrektijd
: 8.30 uur
Ritprijs
: € 40,00

1,5 uur. De “8” van Leeuwarden vertrekt
vanaf de aanlegsteiger aan de Nieuwestad. De schipper voert u bekwaam
door de smalle grachten en drukke singels en de gids vertelt u onderweg allerlei
wetenswaardigheden over de route.
Daarna via een mooie route terug, afhankelijk van de opstaproute.
Reserveren voor 19 augustus.
Wanneer: dinsdag 23 augustus
Vertrektijd: 10.00 uur
Ritprijs: 35 euro inclusief boottocht

Zandsculpturen Garderen
Vandaag gaan we naar ’t Veluws Zandsculpturenfestijn in Garderen. Het thema dit
jaar is “Onze Vaderlandse Geschiedenis”.
De geschiedenislessen vroeger op school
waren òf saai, òf heel boeiend; afhankelijk
of de leraar goed kon vertellen. Tijdens de
tentoonstelling in Garderen hoef je je nooit
te vervelen, want je staat letterlijk oog in
oog met de hunebedbouwers, de Bataven

Bourtange in Groningen

Welkom in het jaar 1742
Vlakbij de Duitse grens, in het prachtige
Westerwolde (Zuid-Oost Groningen), ligt
de Vesting Bourtange. Een uniek historisch verdedigingswerk dat zijn gelijke niet
kent. Heden en verleden gaan perfect samen in deze kleine, sfeervolle vestingstad.
Bezoekers van het Bourtange van nu wanen zich eeuwen terug in de tijd. Maak
CHINA GARDEN
kennis met Vesting Bourtange, de vesting
die nooit ingenomen werd. Het informatiecentrum (entreegebouw van de vesting)
vormt
Alle dagen geopend
vaneen basis voor uw bezoek aan de

BUITENPOST
China Garden
West 1a
9285 WB Buitenpost
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11:30 - 21:30

14

Tel: 0511-541297
www.chinagardenbuitenpost.nl

vesting. Naast een korte visuele introductie over de geschiedenis van de vesting
treft u er informatie over het Bourtange
van tegenwoordig. Voor het bezoeken van
de verschillende musea zijn tickets nodig.
Maar even overleggen waar we gaan eten.
Er moet veel gelopen worden!.
Entreeprijs : € 9,00
Wanneer
: dinsdag 30 augustus
Vertrektijd : 8.30 uur
Ritprijs
: 35 euro

Heeft u een
museum jaarkaart??
Dan is soms de
entree gratis!!
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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

Spelregels van de PlusBus
Telefoon: 0511 – 700207
t Aanmelden: maandag t/m donderdag tussen 9.00 - 12.00 uur. Op de
vrijdag kunt u het antwoordapparaat
inspreken en wordt u de week daarop terug gebeld.
t 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.
t Wij bellen even met u of de reis doorgaat, 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, consumpties en dergelijke zijn voor eigen rekening, 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.
12
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t Als u onverwacht verhinderd bent,
verzoeken wij u ons dit zo snel mogelijk 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, bijvoorbeeld boottochten, besteld en
betaald moeten worden door de PlusBus. Heeft u zich aangemeld voor een
dergelijk reisje en u annuleert vervolgens, dan brengen wij voortaan wel
de gemaakte kosten bij u in rekening.
t Wilt u extra geholpen worden met ondersteuning, 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 legitimeren.
t Bij extreme weersomstandigheden
(harde storm, gladheid e.d.) wordt er
niet gereden. In deze gevallen zult u
worden afgebeld en zijn er geen kosten verschuldigd.

www.bakkerijvanderbijl.nl
www.webwinkeljuwelier.nl

Radema
Juwelier-horlogerie
Voorstraat 80, Kollum
0511-451243

Autobedrijven:
LUINSTRA KOLLUM
Auto’s - Handel - Reparatie - Laswerk

Auto´s - Handel - Reparatie - Laswerk
Rijdstraat 8a - Kollum - Tel. 0511-408260 / 408274
Vogelwacht Kollum 52
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Wachten op de koffie in Oosterwolde

De eerste vrijwilligers van de plusbus op 11 maart 2013.
14

PlusBus juli/augustus 2022

Binnen het groen omlijnde gebied op het kaartje is het gebied waar wij de
deelnemers aan onze uitjes ophalen. Woont u buiten ons ophaalgebied
heeft u de mogelijkheid om in te stappen op een plaats in het ophaalgebied,
bijvoorbeeld bij kennissen of famile of op een afgesproken plaats.

OPHAALGEBIED VAN DE PLUSBUS
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Kabelnoord zorgt
voor verbinding
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.

www.kabelnoord.nl
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