
 

In deze editie: 

 Mededelingen. 

 Uitstapjes Juli/Aug 2022. 

  Toelichting op de uitstapjes.  

 De beldag voor de uitstapjes van jul./aug. 

start op maandag 27 Juni 09.00 uur 

 

De PlusBus is een initiatief van het Nationaal Oude-

ren Fonds en wordt in deze regio gecoördineerd 

door Cadanz.  

Het project is bestemd voor 55+ die zelf niet zo ge-

makkelijk meer deel kunnen nemen aan het maat-

schappelijk verkeer en die dan dankzij de PlusBus 

er weer eens op uit kunnen.  

Een dagje weg, andere mensen ontmoeten en de 

zelfredzaamheid vergroten dat staat centraal.  

      Juli./Aug. 2022. 

                      Voor 55+ uit de Gemeente  Eemsdelta - Het Hoge Land- Midden Groningen. 

        Gemeente  

     Het Hogeland 

        Gemeente  

 Midden Groningen 

   Gemeente  

   Eemsdelta 

kantoor van de Plusbus/Service Punt. 

Cadanz - gebouw. 

Burgemeester Klauckelaan 16. 

9902 KZ Appingedam. 

T : 0596 626792  

 Openingstijden Service Punt. 

s ’Morgens van 09.00 - 12.00 uur. (ma t/m vr) 
 

 

Lieve mensen. 

We zijn volop aan de slag en hebben al diverse reisjes        

gemaakt waar iedereen van heeft genoten en ook deze keer 

staan er  diverse dag en middagritjes op het programma 

waar jullie  een keuze uit kunnen maken. Wij wensen jullie 

alvast  veel plezier tijdens de reisjes die zijn gepland. 

Nogmaals het verzoek om bij opgave voor de reisjes op de 

beldag uw code bij de hand te hebben, deze staat op uw VP 

pas en  mocht u die niet hebben, u hebt van ons een brief 

ontvangen waar de code aan u bekend is gemaakt. 

De zomer staat  voor de deur en de vakanties en hopelijk het 

mooie weer ook, dus weer een mooie periode om er op uit te 

trekken. 

Informatie over  het programmaboekje.                                                                                  

We gaan weer rijden. 

Wanneer er van regeringswege maatregelen worden          

getroffen kan dit gevolgen hebben voor de PlusBussen.  

We hebben een uitgebreid programma voor u samengesteld 

en we hopen u te mogen begroeten op e e n van de uitstapjes.                                                                   



  

 

 

 

Ga ook eens met de  

PlusBus en neem  u            

vriendin of buurvrouw 

ook eens mee.                   

Telefonische opgave vanaf: maandag                

tijdens kantooruren. Beldag is op 27 juni 

vanaf 09.00 uur                                                                                

  ‘s ochtends van 09.00 - 

12.00 uur. (ma t/m vr) 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

Dankzij de PLUSBus kun-

nen senioren er, samen met 

anderen, wekelijks op uit 

om verschillende activitei-

ten te ondernemen. Door het aanbieden van tochtjes in 

de omgeving en verrassingstochten, worden 55-

plussers in de gelegenheid gesteld om deel te nemen 

aan het maatschappelijk leven. Er worden uitstapjes 

gemaakt naar musea, markten, restaurants, evenemen-

ten, natuurgebieden, winkelcentra. Ook wordt er altijd 

ergens gezamenlijk koffie gedronken.  

             

De kosten van de uitstapjes zijn    

exclusief koffiedrinken, lunch,  en    

entree, tenzij  anders is vermeld. 

 

                     GA OOK EENS   MEE                                                                                                

MET DE  

 

 

 

 

 

  

 

             Medewerkers van de PlusBus. 

Chauffeurs: Chienus, Bert, Be, Bob,  Arend, 

Abel, Geert, Harke, Jan, Jaap, Norbert, Peter, 

Piet, en Hendrikus (onderhoud) 

Begeleidsters: Anneke L, Anneke K, Anneke S, 

Anneke Z, Dieuwerke,  Geertje,  Hilda, Hen-

nie, Lien. Nel en Siska. 

 

 

                         
   

                                                                                                                   



                               Programma  juli. 

Bezoek bloemenpluktuin;  vandaag gaan we een mooie rit maken en brengen we een bezoek aan een 
bloemenpluktuin 

Reserve                                      
 

 

 
Juli./Aug. 2022 

Dinsdag      5   Juli               uur.      Kosten  € 00,00  Houder  V.P. €00,00  

Visje eten in Zuidbroek; Na een heerlijk kopje koffie en een leuke rit gaan we een visje eten bij Berts  

Visstee in Zuidbroek  

 Verrassingstocht; Geniet van de dag en laat u verrassen                                                                                                                             
 

Mini Verrassingstocht;  Een mooie zondagmiddag laat u verrassen 

 

Verrassingstocht; Zie vrijdag 8 juli 

Visje eten Oosterwijtwerd; Na een heerlijk kopje koffie en mooi ritje gaan we een visje eten in Ooster-
wijtwerd. 

 Zandsculpturen Garderen; Vandaag gaan we naar de Veluwe  zandkunstwerken bekijken, geniet van de rit en 

de mooie kunstwerken 

Winkelen in Emden; We gaan een bezoek brengen aan de stad Emden waar u de gelegenheid krijgt om 

de stad te bezichtigen en te winkelen 

Woensdag      6     Juli       10.00 uur           Kosten   € 25,00   Houder  V.P     € 22,00 

Dinsdag   19         Juli           10.00 uur      Kosten       € 25,00        Houder V.P € 22,00                           

Dinsdag        12        Juli         9.30 uur             Kosten   € 28,00      Houder V.P    € 25,00             

Donderdag  14   Juli        09.30 uur      Kosten       € 40,00    Houder V.P    € 37,00            

Woensdag   13   Juli   13.30 uur            Kosten   € 15,00      Houder V.P.   € 12,00 

Donderdag   7     Juli        13.30 uur        Kosten    € 15,00      Houder V.P    € 12,00 

Zondag              10   Juli        13.30 uur          Kosten    € 20,00      Houder V.P    € 17,00 

Vrijdag      8    Juli    9.30  uur         Kosten   € 28,00      Houder V.P    € 25,00 

Bezoek twee tuinen; Vandaag gaan we weer twee prachtige tuinen bezoeken. Ga genieten van al het 

moois 

Vrijdag    15         Juli      10.00 uur           Kosten  € 21,00    Houder V.P    € 18,00                        



                                                                                           Uitstapjes. 

KKKKK                    

Bezoek Ampies Berg   Ampie’s berg is een begrip  we 

zijn er al vaker geweest maar is steeds weer de moeite 

waard om er rond te kijken.                                                                                                  

                                                          

 Herinneringskamp Westerbork   Midden in Drenthe 

ligt een plek met een geschiedenis. Hier worden de le-

vens van meer dan honderdduizend Nederlandse Joden, 

Sinti en Roma in herinnering gehouden                                                                        

 

                                          

                                                                                                                      

                                                                                            

                                                                                            

 

Zandsculpturen  in Garderen;  we brengen een be-

zoek aan het zandsculpturenfestijn in Garderen, laat u 

verrassen door de prachtige en vaak kunstzinnige af-

beeldingen die door deze kunstenaars zijn gemaakt.                                                                                            

 

                                                                                                                             

Bezoek aan twee Tuinen; Er zijn weer twee 

prachtige Tuinen uitgezocht waar we een Bezoek aan 

gaan brengen, geniet van deze mooie Tuinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bezoek twee tuinen;  Zie 15 juli 

 

Juli./Aug. 2022.  

Reserve. 
 

                                                                                       Mededeling. 

U krijgt €3,00 euro korting per uitstapje. Deze  voordeelpas kost                 
€15,00 euro en is geldig  tot einde van het jaar,   het is  alleen moge-
lijk om u uitstapjes met de pin te betalen. 
 

Dagje Bad Zwischenahn incl. Entree; We gaan een bezoek brengen aan Park der Gartens, een schitterende tuin 
waar van alles op tuinen plantengebied te zien en te ontdekken is. 

Bezoek herinneringcentrum Kamp Westerbork; Een bezoek aan een historische plek van waar vele mensen 
zijn weggevoerd  en nooit meer teruggekomen. 

Verrassingstocht; zie vrijdag 8 juli 

 

Ampie’s Berg ‘t Harde; Wat is begonnen als een hobby is uitgelopen op een prachtige tuin met vele 
verrassende hoekjes. 

                               Programma  juli 

Woensdag  20 uli                     uur           Kosten    €                   Houder V.P €       

Donderdag  21 Juli      10.00 uur          Kosten     € 21,00    Houder V.P  € 18,00 

Vrijdag            22 Juli  09.30 uur          Kosten    € 40,00   Houder V.P    € 37,00 

Dinsdag        26    Juli      13.30 uur          Kosten     € 28,00   Houder V.P     € 25,00      

Woensdag   27 Juli  09.30 uur           Kosten     € 28,00   Houder V.P.    € 25,00 

Donderdag   28 Juli      09.30 uur          Kosten      € 33,00    Houder V.P    € 30,00   

Bezoek Sneek incl. Rondvaart; Een bezoek aan een van de Friesche elf steden met een mooie rond-
vaart  

Vrijdag             29 Juli  10.00 uur          Kosten     € 40,00    Houder V.P    € 37,00    

                                                                                       Augustus 

Rondrit Westerwolde Sellingen; Een van de mooiste gebieden van onze provincie en zeker een be-

zoekje waard  

Dinsdag          2    Aug     10.00 uur          Kosten   € 25,00   Houder V.P   € 22,00        



                Gemeente  

      Midden-Groningen. 

         Gemeente 

          Eemdelta. 

             Gemeente  

         Het Hogeland. 

             Met de PlusBus opstap. 

Met leeftijdsgenoten in kleine groepjes naar tuin- en winkelcentra, musea, pittoreske steden 

enz.! Dit alles in bussen die zeer geschikt zijn voor ouderen. Rollators kunnen mee, we be-

schikken tevens over een kleine scootmobiel en een opvouwbare rolstoel.                                                

U wordt van huis opgehaald en  ook weer thuisgebracht. Al deze uitstapjes zijn terug te vin-

den in een programmaboekje dat om de 2 maanden wordt uitgegeven. Om dit boekje thuis 

te kunnen ontvangen, hoeft u zich enkel aan te melden via het Service Punt telefoonnum-

mer 0596-626792.  U kunt het boekje ook online bekijken ga hiervoor naar        

www.plusbusappingedam. nl 

De Plusbus is een initiatief van het Nationaal Ouderen Fonds en wordt mogelijk gemaakt 

door de goede samenwerking van Cadanz en Zonnehuisgroep Noord. Uitvoerder en coördi-

natie zijn in handen van  Cadanz. De PlusBus rijdt in 3 gemeenten. Dit zijn de gemeentes 

Eemsdelta, Het Hoge Land en Midden Groningen. In genoemde regio’s  heeft 

de PlusBus drie bussen rijden.  

“Andere mensen ontmoeten”, “weer iets leuks te vertellen hebben aan mijn kinderen”, “zelf 

mijn kleding weer kunnen kopen”, “gewoon heel erg gezellig”….Geluiden die deelnemers 

vertellen aan de vrijwilligers (chauffeurs en begeleidsters) die betrokken zijn bij deze dienst.  

De PlusBus  heeft als extra service een voordeelpas. Deze pas is geldig tot 31 december 

2022 De prijs is €15,00 euro per jaar en geeft een  korting van € 3,00 euro per uitstapje.  

Voor alle vragen rondom de PlusBus  zitten op werkdagen van  9.00 - 12.00 uur  zeer betrok-
ken vrijwilligers klaar om u telefonisch te woord te staan.  

Ze zijn te bereiken onder het nummer van het Service Punt tel: 0596 626792   e-mail: bood-
schappenplusbus@cadanzwelzijn.nl 

mailto:boodschappenplusbus@cadanzwelzijn.nl
mailto:boodschappenplusbus@cadanzwelzijn.nl


 

 

 

       Juli./Aug. 

Verrassingstocht Speciaal incl. Picknick; Laat u verrassen  en verwennen op deze mooie tocht. 

 

Visje eten Zuidbroek; Na een mooi ritje en een kopje koffie gaan we een visje eten bij Berts Visstee in 

Zuidbroek 

Woensdag           3 aug  13.30 uur          Kosten    € 15,00   Houder V.P € 12,00     

Donderdag          4  aug   10.00 uur        Kosten     € 33,00         Houder V.P € 30,00 

Rondrit Oost Drenthe; Een rondrit door het meest bosrijke gedeelte van de mooie provincie Drenthe 

rondom de Hondsrug. 

 

Verrassingstocht Speciaal incl. Picknick; zie 4 aug 

 Bezoek Emsflower  Emsburen; Geniet van de aanliggende tropische tuinen en ontdek de verschillende exotische die-

ren. In de vlindertuin vliegen honderden tropische vlinders rond!  Een dagje uit  bij zowel goed als slecht weer. Icl. Entree. 

Vrijdag        5  aug   10.00 uur    Kosten          € 33,00    Houder V.P € 30,00 

Vrijdag       12 aug         09.30 uur         Kosten     € 37,00         Houder V.P € 34,00 

Zandsculpturen Garderen incl. Entree; Elke keer weer Kunstwerken die er gemaakt worden laat u 
ook deze keer weer verrassen door al het moois 

Donderdag    11 aug        09.30 uur     Kosten     € 40,00      Houder V.P € 37,00 

Verrassingstocht Speciaal incl. Picknick; zie 4 aug 
 

Verrassingstocht Speciaal incl. Picknick; Zie 4 aug 
 

Dinsdag      9 aug   10.00 uur          Kosten     € 33,00      Houder V.P € 30,00 

Woensdag    10 aug       10.00 uur           Kosten    € 33,00      Houder V.P € 30,00 

Donderdag        18  aug   10.00 uur      Kosten     € 25,00        Houder V.P € 22,00 

Winkelen Multi sud Leer; We brengen een bezoek aan het koopcentrum Multi Sud en in de middag 

nog een bezoek aan de binnenstad van Leer  

Rondvaart in Appingedam; We gaan een mooie rondvaart maken met de Damsterveer rondom Appin-

gedam waarbij uitleg wordt gegeven over de stad Appingedam. Incl. drankje. 

Woensdag        17  aug   10.00 uur          Kosten     € 20,00        Houder V.P € 17,00 

Dinsdag          16  aug    13.30 uur         Kosten     € 21,00        Houder V.P € 18,00 



 

                                                                                     Mededelingen 

Winkelen in Emmen; Een dagje Emmen en een bezoek aan het mooie centrum van Emmen 
 

Vrijdag          26   aug          10.00 uur      Kosten      € 21,00     Houder V.P  € 18,00 

Rondrit Sallandse Heuvelrug; Een mooie route door het gebied van de Sallandse heuvelrug  geniet er 
van. 

Donderdag    25    aug               09.30 uur         Kosten       € 30.00    Houder V.P  € 27,00 

Rondrit Westerwolde Sellingen; Zie 2 aug. 
 

Woensdag   24  aug              10.00 uur     Kosten      € 25,00     Houder V.P  € 22,00 

U  kunt alleen pinnen in de plusbus dus alleen betalen met de pinpas is mogelijk 

Nogmaals een verzoek,  houd bij het aanmelden voor de reisjes uw code bij de hand dit voorkomt vergis-

singen en verkort de wachttijd voor de telefoon en geeft u meerdere mensen op zorg dan dat u ook de 

codes van deze mensen bij de hand hebt. 

 Mini Verrassingstocht; Laat u verrassen en geniet 
 

Zondag         28 aug          13.30 uur      Kosten      € 20,00    Houder V.P  € 17,00 

Rondvaart Appingedam; Zie 16 augustus 

Dinsdag        30   aug              13.30 uur     Kosten      € 21,00      Houder V.P  € 18,00 

Rondrit Bakkeveen; Een mooie rondrit door zuidoost Friesland  en zuidwest Groningen. 
 

Vrijdag      19      aug         10.00 uur     Kosten     € 25,00    Houder V.P € 22,00 

 
 
 
        

Visje eten Lauwersoog; Eerst een lekker kopje koffie op een mooie locatie en vervolgens een mooi 
tochtje naar  Lauwersoog waar we een visje gaan eten. 

       Juli./Aug. 2022.  

Winkelen Leek Liekeblom: Een middagje shoppen in het overdekte winkelcentrum en Leek en uiter-
aard ook het centrum van Leek ligt binnen loopafstand.  

Dinsdag     23     aug              13.30 uur    Kosten     € 17,00   Houder V.P € 14,00 

Woensdag        31  aug              13.30 uur     Kosten      € 18,00      Houder V.P  € 15,00 



   

Vanaf nu is het alleen mogelijk te Pinnen in de bus                                                                          
 

 

Opgeven voor deelname aan de uitstapjes kan van maandag t/m vrijdag tijdens 

de kantooruren van het Service Punt.  Zorg daarbij dat u uw code bij de hand 

hebt 

ma t/m vr 09.00 uur - 12.00 uur. Tel. nr. 0596-626792 

 

 

                                                          Juli. 

                                   O Dinsdag           5. Juli.  Reserve  

      O Woensdag    6. Juli.  Bezoek bloemenpluktuin 

      O Donderdag   7. Juli.  Visje eten Zuidbroek 

      O Vrijdag     8. Juli.  Verrassingstocht 

                        O  Zondag           10. Juli. Mini Verrassingstocht 

          O Dinsdag   12. Juli. Verrassingstocht  

      O Woensdag      13. Juli.  Visje eten Oosterwijtwerd 

       O Donderdag     14. Juli. Bezoek Zandsculpturen Garderen 

      O Vrijdag            15. Juli. Bezoek twee tuinen  

      O Dinsdag          19. Juli. Winkelen in Emden  

       O Woensdag      20. Juli. Reserve  

       O Donderdag     21. Juli. Bezoek twee tuinen  

      O  Vrijdag            22. Juli. Dagje Bad Zwischenahn incl. entree   

      O Dinsdag          26. Juli. Bezoek kamp Westerbork   

      O Woensdag      27. Juli. Verrassingstocht  

       O Donderdag  28. Juli. Bezoek Ampies berg ‘t Harde 

                            O  Vrijdag            29. Juli.    Bezoek Sneek incl. Rondvaart 

                             
        

        Beldag:  op maandag 27 juni 2022.  

 

      Juli./Aug. 2022. 



 

 

                                                            Augustus   

      O Dinsdag      02. Aug. Rondrit Westerwolde Sellingen 

      O Woensdag  03. Aug. Visje eten Zuidbroek  

      O Donderdag 04. Aug. Verrassingstocht speciaal incl. Picknick  

      O Vrijdag    05. Aug. Verrassingstocht speciaal incl. Picknick  

      O Dinsdag      09. Aug. Verrassingstocht speciaal incl. Picknick  

       O Woensdag  10. Aug. Verrassingstocht speciaal incl. Picknick  

      O Donderdag 11. Aug. Zandsculpturen Garderen 

      O Vrijdag     12. Aug.  Bezoek Emsflower Emsburen  

      O  Dinsdag      16. Aug.  Rondvaart Appingedam 

                               O  Woensdag  17. Aug. Winkelen Multi sud Leer  

      O  Donderdag 18. Aug. Rondrit Oost Drenthe  

      O  Vrijdag    19. Aug. Rondrit Bakkeveen     

          O Dinsdag       23. Aug. Winkelen Liekeblom Leek                                                                  

      O  Woensdag  24. Aug.  Rondrit Westerwolde                                     

                        O  Donderdag    25. Aug.  Rondrit Sallandse Heuvelrug                                   

                            O  Vrijdag        26. Aug.    Winkelen in Emmen                                                            

                 O  Zondag          28. Aug.    Mini Verrassingstocht 

                            O  Dinsdag         30. Aug.   Rondvaart Appingedam 

                            O  Woensdag     31. Aug.   Visje eten Lauwersoog 

                                                                                     

 

                                           Beldag: op maandag 27 juni 2022.  

Opgeven voor deelname aan de uitstapjes kan van maandag t/m vrijdag tijdens de kantooruren van het Service 

Punt.                                                                         ma t/m vr 09.00 uur - 12.00 uur. Tel. nr. 0596-626792 

Indien u onverhoopt verhinderd bent, dient u dit een dag voor vertrek door te geven. Wij kunnen een ander dan de 

gelegenheid geven om mee te gaan. 

 

Vanaf nu is het alleen mogelijk te Pinnen in de bus.                                                                                                                             
 

      Juli./Aug. 2022.  





 

                                                                                                                                                    Uitstapjes naar o.a.  

 

 

 

 

 

                            Visrestaurants.                                           Tuincentrums. 

                                                               

                    

                                                         

 

                                                                 

 

 

 

                                                                                     Winkelcentrums.               

                                                                                   

 

 

 

            Rondritten.                                              Kerstmarkten.    

 

 

 

                                            Verrassingstochten.                                                   


