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De PlusBus
biedt ouderen
begeleiding en vervoer naar winkels,
voorzieningen en
diverse activiteiten.
◆
U wordt thuis
opgehaald en daar
ook weer
teruggebracht.
◆
Wĳ bellen even
met u of de reis
doorgaat,
en hoe laat we
ongeveer
bĳ u zĳn.

Plusbus vrĳwilligers met de nieuwe jassen

www.plusbusdelauwers.nl

PROGRAMMA
MEI/JUNI 2022

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

Telefoon:
0511 – 700207
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Voor samenhang
in uw administratie

Voorstraat 107-9291CGKollum
Telefoon (0511)451280
www.hoekstra-kollum.nl
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Voorwoord
Lieve mensen,
Wat een weer was het de afgelopen tĳd! Het ene moment koesterden we ons in
de warme lentezon; het volgende moment konden de wanten en de sjaal weer
uit de kast worden gehaald. Gevolgd door een herfstige week met veel regen.
Maart roert zĳn staart en april doet wat hĳ wil. Maar…. We gaan hoe dan ook de
goede kant op! Dagen worden langer en de zon krĳgt steeds meer kracht. Tĳd
om erop uit te gaan. En om te genieten hoeven we echt niet zover. Heel dichtbĳ
is het al prachtig. Zoals de dichter Harmen Sietsma als schreef:

Moai sûnder wjergea binne de Wâlden,
smûk skaadzjend beamtegrien oeral yn it rûn’
Vooral nu het voorjaar aanbreekt is het volop genieten in de natuur.
Maar naast de natuur genieten we natuurlĳk ook van de trips naar dorpen en
de steden. Er valt weer van alles te kiezen de komende maanden!
Onlangs zĳn de vrĳwilligers van de PlusBus in het nieuw gestoken. U heeft het
misschien al wel gezien. De mooie blauwe jassen en shirts zĳn als het goed is
herkenbaar voor iedereen. Zo zĳn we er weer helemaal klaar voor.
Op naar een fijn seizoen.
We wensen u fijne ritten, gezellige uitjes en mooie ontmoetingen toe.
Namens het bestuur

Margreet J onker

BUITENPOST
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hapje en een drankje zodat we dan niet te
laat thuis hoeven te zĳn.
Op de heenreis ergens even koffie drinken.
Wanneer : zaterdag 7 mei.
Vertrektĳd: 9.00 uur
Ritprĳs € 30,-

Winkelen in Meppen

Hortus Botanicus in Haren
Ontdek de groene parel van Groningen!
Een groot aanbod aan verschillende tuinen, zoals de Chinesetuin, Rotstuin, Wilde
plantentuin, Watertuin, enz.enz. Ook kunnen we hier terecht in enkele
café’s o.a. Grand café De Plantage. Grand
Café De Plantage ligt midden in de Hortus,
naast de Rotstuin en aan een prachtige vĳver met panoramisch uitzicht op de tuinen.
U kunt zowel binnen als buiten op het ruime terras van het Grand Café De Plantage
genieten van lekkere hapjes en drankjes.
In het Grand Café De Plantage serveren
ze diverse soorten koffie/thee met daarbĳ
naar keuze cake, appelgebak (met slagroom), echte Groninger koek of (gesorteerd) gebak. Voor de lunch kunt u kiezen uit zelfgemaakte soep van de dag en
diverse belegde broodjes. Gewoon even
een mooie dag met elkaar op stap.
Wanneer : dinsdag 3 mei
Vertrektĳd : 9.30 uur
Ritprĳs inclusief entree € 35,-

Zwarte Markt in Winschoten
Elke zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur is
er De Zwarte Markt in het centrum van
Winschoten. Eigenlĳk rĳden we nooit op
zaterdag maar misschien voor de liefhebbers?? Daarom proberen we dit een keer.
We kunnen hier ook wel terecht voor een
4
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Wegens grote belangstelling op 12 april
nog een keer in het programma.
Meppen is een leuke stad vlakbĳ de Nederlandse grens. Veel Nederlanders bezoeken de stad niet alleen vanwege het
prĳsvoordeel, maar ook voor de sfeer en
gezelligheid van de historische stad. In de
historische binnenstad vormt de Markt het
winkelgebied. En verder is er dan winkelcentrum Die Mep, het drukbezochte winkelcentrum van de stad.
Na het winkelen kunnen we op de terugweg gezellig ergens gaan eten.
Wanneer : dinsdag 10 mei
Vertrektĳd : 8.30 uur
Ritprĳs
: € 40,-

Handwerkbeurs Zwolle
Voor de liefhebbers van handwerken!
De Handwerkbeurs is de grootste beurs
in Europa op het gebied van textiele hobby’s.
Op de Handwerkbeurs zĳn uitsluitend textiele hobby’s te vinden: borduren, breien,
haken, quilten, vilt, zelfmaak mode. Je
kunt voor alles wat met textiel te maken
heeft op de beurs terecht. Naast ruim 200
standhouders zĳn er dagelĳks workshops
en demonstraties en inspirerende meet &
greets met bloggers en ontwerpers.
Wanneer : donderdag 12 mei
Vertrektĳd : 9.00 uur
Ritprĳs inclusief entree: € 45,-

Zwerftocht Drente, Groningen

Leer en Olle Rheen in Rhede
Vandaag eindelĳk weer eens naar Leer
om te winkelen in het grote winkelcentra
Multi Süd. Ook bĳ mooi weer naar het centrum van Leer. Daarna gaan we naar Olle
Rheen-Rhede voor het beroemde
Schnitzel Buffet. Deze avond is het Frühlingfest met Wim en Miranda. Aanvang
18.00 uur.
LET OP: Op dit moment mondkapje nog
bĳ de ingang verplicht en een vaccinatiebewĳs. Anders geen toegang.
Reserveren voor 4 mei!!
Buffetkosten zĳn 14,90
exclusief consumpties
Wanneer: vrĳdag 13 mei
Vertrektĳd: 9.00 uur
Ritprĳs: 40,-

We gaan vandaag gewoon een verrassingstocht maken. Onderweg koffiedrinken, bĳv. in Norg en dan verder naar uiteindelĳk Wedde in de provincie Groningen.
Wedde ligt aan de Westerwoldse Aa. Aan
weerszĳden van de Aa loopt het Natuur
Netwerk Nederland (NNN) Hier liggen diverse natuurgebieden zoals de Hoorndermeeden. Rond het dorp is het Essenlandschap goed te herkennen. Ook is er een
mooie, zeer oude, burcht.
De Burcht is bekend onder de naam Huis
te Wedde en heeft een rĳke geschiedenis.
Al in de 13e eeuw wordt deze Burcht in de
geschiedenis van Westerwolde beschreven. Via Zuidlaren, Groningen mĳden,
weer terug en ergens even eten.
Wanneer : woensdag 18 mei
Vertrektĳd : 9.00 uur
Ritprĳs
: € 35,-

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

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 informa�e verstrekken waar u om
vraagt.

Van Regteren
Wielen en banden
Kievitsweg 12
9843 HA Grĳpskerk
0594-213535
www.vanregterenbanden.nl
PlusBus PlusBus mei/juni 2022
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van

kammen
schilderwerken

Robin van Kammen
06 1138 0431
info@schildervankammen.nl

www.schildervankammen.nl

Moniek Bremer
MAKELAARDIJ
Tel. 06 13 06 36 05
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Libelle zomerweek
in Vĳfhuizen (bĳ Haarlem).

Alle ingrediënten voor een fantastische
Zomerweek zullen er weer zĳn:
te gekke optredens – veel creatieve
workshops – superveel shops – lekker
eten & drinken – modeshows – tuin &
woon inspiratie – haar & beauty trends &
nog heel veel meer…
Entree
Wanneer
Vertrektĳd
Ritprĳs

: € 21,00
: donderdag 19 mei
: 08.00 uur
: € 40,-

Markt te Emmen
Vorige maand ook bezocht, en het is echt
een prachtige markt om eens een dag gezellig rond te struinen.
Iedere vrĳdag van 8.00 – 14.00 uur de
Grootste warenmarkt van Noord-Nederland rond het Marktplein in Emmen. Meer
dan 100 kramen Food en Non Food! Er
moet dus veel gelopen worden.! Ook veel
winkels rondom de markt. Na de markt is
het goed vertoeven bĳ een van de gastvrĳe horeca gelegenheden in het centrum
van Emmen. We gaan dus onderweg niet
meer aansteken.
Wanneer
: vrĳdag 20 mei
Vertrektĳd : 8.30 uur
Ritprĳs
: € 30,-

Crea & Smulmarkt
Bakkeveen.
De Crea & Smulmarkt is een jaarlĳks terugkerende markt welke plaats vindt in
het centrum van Bakkeveen rondom Pla-

za de Kolk en De Brink. De markt is altĳd
op de vrĳdagmiddag in het lange Hemelvaart-weekend van 11:00 uur tot 18:00 uur.
Een gezellige, inspirerende markt, waar
u zich geen moment zult vervelen ! In
het centrum zullen meer dan 40 kramen
worden bemand door ondernemers en
bedrĳven uit de regio. Zĳ presenteren hun
streek- en regioproducten. U mag uiteraard proeven én deze heerlĳk producten
mee naar huis nemen. Er zĳn allerlei foodtrucks, die met hun smulwaren bĳna de
hele wereld vertegenwoordigen. Een goede gelegenheid om eens nog onbekend
maar wel erg lekkere hapjes te proeven.
Crea-deel
Het creatieve deel wordt verzorgd door
kunstenaars die hun unieke creaties tonen. Zĳ laten zien hoe ze werken, geven
uitleg en in een aantal gevallen kunt u zelf
of uw kinderen deelnemen met het maken
van uw eigen pot, sieraad of andere creatie. Humoristische artiesten en enthousiaste straatmuzikanten zullen er voor zorgen dat allerlei vrolĳke optredens plaats
vinden.
Er moet dus veel worden gelopen!
Wanneer : vrĳdag 27 mei
Vertrektĳd : 9.00 uur
Ritprĳs
: € 25,-

Tuincentrum Oosterik
Denekamp.
Wel een eindje rĳden maar wel de moeite
waard om eens naar toe te gaan. Onderweg even koffie drinken en verder maken
we er een gezellige dag van. Met ruim
50.000 m2 woon- en tuinartikelen is Oosterik Denekamp een unieke belevenis.
Oosterik Denekamp is hiermee een van
de grootste tuincentra van ons land. Ook
kunt u even lekker zitten in het tuincafé om
te genieten van een hapje en een drankje.
Op de terugreis ergens aansteken voor
een warme hap.
Wanneer : dinsdag 31 mei
Vertrektĳd : 8.30 uur.
Ritprĳs
: € 40,PlusBus PlusBus mei/juni 2022
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Natuurmuseum Fryslân
Welkom bĳ het Natuurmuseum Fryslân!
Leeuwarden.
Er is heel veel te zien in het natuurmuseum met diverse thema”s zoals de schatten
van Doggerland,
de walviszaal, een voogdenkamer enz.
enz. Ook doen we de OnderWaterSafari.
Van het zoete water van sloot en plas
naar het zoute water van de Waddenzee.
Onderweg zien ze wat er allemaal onder
de waterspiegel leeft en gaan ze op zoek
naar de Big Five van de onderwaterwereld
van Nederland: de bever, otter, meerval,
zeehond en bruinvis!
De Onder Watersafari is een echte interactieve ride. Bezoekers stappen in een
voertuig waarmee ze een reis maken door
de onderwaterwereld van Nederland. Van
het zoete water van sloot en plas naar het
zoute water van de Waddenzee. Onderweg zien ze wat er allemaal onder de waterspiegel leeft en gaan ze op zoek naar
de Big Five van de onderwaterwereld van
Nederland: de bever, otter, meerval, zeehond en bruinvis!
Na het bezoek aan het natuurmuseum
nog even winkelen in Leeuwarden.
Tĳdig reserveren!
Entree : € 13,00 + € 4,00 voor de
onderwater safari
Wanneer : donderdag 2 juni
Vertrektĳd: 10.00 uur
Ritprĳs € 23,-

Ampies Berg, t Harde
De mooiste tuin op de Veluwe.
Geïnspireerd door het Oostenrĳkse landschap legde Ampie Bouw een prachtige
tuin aan met meer dan 1000 verschillende
bloemen en planten. De tuin torent meer
dan 15 meter boven ’t maaiveld uit en
staat dan ook bekend als Ampies Berg.
8
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Prachtige bloeiende planten worden afgewisseld met grote vĳverpartĳen en complete ‘watervallen. Een heerlĳke plek om
te genieten van het mooiste dat de natuur
geeft! Op de heenreis ergens koffie drinken en op de terugreis gaan we ergens
eten.
Entree
: een vrĳwillige bĳdrage!
Wanneer : woensdag 8 juni
Vertrektĳd : 9.00 uur
Ritprĳs
: € 35,-

Leer en Olle Rheen in Rhede
Vandaag weer eens naar Leer om te winkelen in het grote winkelcentra Multi Süd.
Ook bĳ mooi weer naar het centrum van
Leer.
Daarna gaan we naar Olle Rheen-Rhede
voor het beroemde Schnitzel Buffet. Deze
avond een gezellige avond met optreden
van “The Lady Pirates”. Aanvang 18.00
uur.
LET OP: Indien nog van kracht, mondkapje nog bĳ de ingang verplicht en een
vaccinatiebewĳs. Anders geen toegang.
Reserveren voor 1 juni!!
Buffetkosten zĳn 14,90
exclusief consumpties
Wanneer: vrĳdag 10 juni
Vertrektĳd: 9.00 uur
Ritprĳs: 40,-

Workum en omgeving
Eerst ergens koffie drinken op deze route
naar Workum. Daarna beginnen we in het
Jopie Huisman museum.
De veelal realistische werken van Jopie
Huisman trekken een groot en breed publiek dat geraakt wordt door de filosofische kracht van het werk. Liefde voor de
natuur, mededogen en oog voor het onaanzienlĳke staan daarbĳ centraal. Het
is de menselĳke maat die de rode draad
vormt in het veelzĳdige oeuvre. Een bezoek aan het Jopie Huisman Museum is
meer dan de moeite waard. Sinds de oprichting in 1986 heeft het museum meer
dan 2 miljoen bezoekers mogen verwelkomen.
Afhankelĳk van de tĳd rĳden we via een
mooie route richting Makkum. Hier halen
we even iets te eten.
Wanneer : dinsdag 14 juni
Vertrektĳd : 9.00 uur
Ritprĳs inclusief entree € 40,-

Floriade Almere
Wereldtuinbouwtentoonstelling
Floriade.
Vanaf 14 april t/m 9 oktober 2022 is Almere een half jaar lang het podium voor
de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 met als thema ‘Growing
Green Cities’. In het 60 hectare grote Floriade-park ontdek je groene oplossingen
van innovators uit binnen- en buitenland
die onze steden leuker, mooier en duurzamer maken op het gebied van groen,
voeding, gezondheid en energie. Floriade
vindt slechts één keer in de 10 jaar plaats,
dus mis het niet!
Het is dus een enorm groot terrein en veel
te zien. We gaan hier vaker naar toe deze
zomer!
Entree : € 29,00
reserveren voor 3 juni.
Wanneer : donderdag 16 juni
Vertrektĳd: 8.30 uur
Ritprĳs : € 45,-

Museum Martena, Franeker
De Martenastins waar Museum Martena
sinds 2006 is gevestigd, werd in 1506
gebouwd in opdracht van edelman
Hessel van Martena.
Zĳn nazaten woonden hier tot aan 1696.
Hierna werd het huis door rĳke Franeker
burgers bewoond. Van de knusse kelder
met museumcafé, de prachtige bel-etage
die de rĳkdom van de bewoners ademt,
tot de imposante ridderzaal op de eerste
verdieping en de monumentale zolder, u
kunt het allemaal bezoeken. Er is nu o.a.
de tentoonstelling Kibboets op de Klei.
We kunnen dit bezoek combineren met
een bezoek aan het Planetarium of met
een bezoek aan het Keatsmuseum. ( In
overleg)
Afhankelĳk van de opstaproute/thuisbrengroute rĳden we via een leuke route ergens naar een eetcafé.
Entree : € 8,50 voor combikaart
Wanneer : dinsdag 21 juni
Vertrektĳd: 9.00 uur
Ritprĳs : € 26,50

De Waddenkust, Zoutkamp
De Waddenkust, Zoutkamp en verder.
Weleens in Fiemel geweest? Nou, wĳ
gaan er heen met de Plusbus.
We rĳden via Zoutkamp, even koffie drinken, binnendoor naar Termunten. Daar
PlusBus PlusBus mei/juni 2022
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kunnen we een warme hap halen.
Ten oosten van Termunten ligt de Punt van
Reide, door zĳn strategische ligging vaak
een strĳdtoneel. In de Tachtigjarige Oorlog, in de Franse tĳd en tĳdens de Tweede
Wereldoorlog. Met het oog op de verdediging van de haven van Emden bouwden
de Duitsers op de Punt van Reide een geschutstelling en barakken, op houten stellingen tegen het hoge water. In 1943 zochten ze een droger heenkomen. Bĳ Fiemel
legden ze de Marine Flak Batterie aan. Bĳ
de bevrĳding van Groningen werd vanuit
deze stelling zwaar verzet geboden. Marine Flak Batterie Termunten maakte deel
uit van de Atlantikwall.
Beide bunkers zĳn in eigendom van Het
Groninger Landschap. Een van de bunkers is ingericht als overnachtingsplek
voor vleermuizen en de andere bunker is
opengesteld voor publiek. In deze bunker
wordt het verhaal verteld van Marine Flak
Batterie Fiemel, in de volksmond beter
bekend staat als Batterĳ Fiemel. Bovenop
deze bunker pronkt een replica van het
luchtafweergeschut, zoals dat in de oorlog door de Duitsers gebruikt werd.
Wanneer : donderdag 23 juni
Vertrektĳd: 9.00 uur
Ritprĳs : € 35,-
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Dolfinarium, Harderwĳk
Wel bekend maar toch altĳd weer mooi
om eens te bezoeken.
Wat valt er te beleven tĳdens een dagje uit
bĳ het Dolfinarium?
Ontdek de wondere waterwereld van
dichtbĳ! Je kunt in acht verschillende dierenvoorstellingen de dieren van dichtbĳ
beleven, en van alles leren over zee(zoog)
dieren en de gevaren van plasticsoep in
de oceaan. De nieuwe hoofdvoorstelling
Oceanica mag je niet missen! Deze indrukwekkende educatieve voorstelling
over de natuurlĳke en onnatuurlĳke bedreigingen voor dolfijnen in de natuur is
een must tĳdens jouw dagje Dolfinarium.
Onderweg koffie drinken en iop de terugweg ergens even iets eten.
Reserveren voor 16 juni!!
Wanneer
: dinsdag 28 juni
Vertrektĳd : 8.30 uur
Ritprĳs inclusief entree : € 55,-

Staphorst en omgeving
Via Emmeloord, Vollenhove , Genemuiden naar Staphorst. Hier gaan we het Museum Staphorst bezoeken, hét cultuurhistorisch hart van Staphorst. Staphorst, een
gemeente met vele gezichten, spreekt
tot de verbeelding. De lange lintbebouwing met haar kleurrĳke boerderĳen, de
klederdracht, die nog steeds volop gedragen wordt, en de vele tradities en gewoonten, maakt Staphorst tot een unieke
gemeente. Het museum biedt u volop de
gelegenheid om het cultuurrĳke heden
en verleden van Staphorst te ontdekken.
Museum Staphorst is gevestigd in een
traditioneel gebouwde boerderĳ, die op
een typisch Staphorster manier is ingericht. Het woongedeelte bevindt zich nog
in oude staat en in het gedeelte dat vroeger de stal was, vindt u een (wisselende)
expositie waar streekdracht, sieraden en
volkskunst tentoongesteld worden. Afhankelĳk van de tĳd gaan we dan via Havelte,
Frederiksoord weer omhoog om ergens
iets te eten.

Entreeprĳs : € 6,00
Wanneer : donderdag 30 juni.
Vertrektĳd : 9.00 uur
Ritprĳs
: € 35,-

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

PlusBus PlusBus mei/juni 2022
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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
⧫ 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.
⧫ 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.
⧫ Wĳ bellen even met u of de reis doorgaat, en hoe laat we ongeveer bĳ u zĳn.
⧫ 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.
⧫ De rit dient contant en liefst gepast, bĳ
aanvang van de rit, aan de chauffeur of
begeleider te worden betaald.
⧫ Prĳzen zĳn onder voorbehoud.
12
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⧫ 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.
⧫ 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.
⧫ Wilt u extra geholpen worden met ondersteuning, dit dan graag doorgeven
bĳ uw aanmelding.
⧫ Iedereen moet een id-kaart bĳ zich
hebben voor het geval we worden
aangehouden en we ons moeten legitimeren.
⧫ 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.

PlusBus PlusBus mei/juni 2022

13

Boersma

Ambachtelijke slagerij en
worstmakerij uit Grijpskerk

Uw Slager Boersma
Herestraat 36, 9843 AL Grijpskerk
boersma.uw-slager.nl
0594 212 457

OPHAALGEBIEDVANDEPLUSBUS
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.
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www.webwinkeljuwelier.nl

Radema
Juwelier-horlogerie
Voorstraat 80, Kollum
0511-451243

Versfruituit eigenboomgaard,gerijpt aan
deboomenvol vansmaak!!
Appels-Kersen-Pruimen
Peren-Aardappels vande Groninger klei -Eigengeperste purefruitsappen
Peulvruchten -Citrusfruit -Aardbeien -Asperges rechtstreeks vande kweker
Streekproducten enpakketten, enzovoorts
Boerderĳwinkel
bĳ Fruitteeltbedrĳf Oudebosch
maandag t/m zaterdag geopend
Heereburen 17
9884 TC Niehove
0594-212603
Stadswinkel van Oudebosch
maandag t/m zaterdag geopend
Paterswoldseweg 108
9727 BH Groningen
www.oudeboschfruit.nl
oudeboschfruit@gmail.com
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Kabelnoordis al 40 jaar dé regionale
leverancier van internet, televisie en telefonie.
Tegeneen eerlĳk tarief biedt Kabelnoord u
een uitstekende digitale bereikbaarheid met
familie, vrienden en de rest van de wereld.
Wilt u meerweten over onzediensten en
abonnementen kijkdan opwww.kabelnoord.nl.
Ookstaat ons (fries sprekende)klantencentrum
u graagte woord.

www.kabelnoord.nl
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