
In deze editie: 

 Mededelingen. 

 Uitstapjes Januari/Februari 2023. 

  Toelichting op de uitstapjes.  

 De beldag voor de uitstapjes van Jan/Feb. 

start op maandag 19 december 2022 

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.  

De PlusBus biedt U de mogelijkheid om in een klei-

ne groep een fijne dag te beleven tegen een  minima-

le prijs. 

      Jan./Feb. 2023. 
                      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) 

 

Beste mensen. 

Voor u ligt al weer het eerste programmaboekje van het 

Nieuwe jaar 2023. Het Plusbusteam wenst  u natuurlijk 

hele fijne feestdagen en we zien u graag weer bij de 

reisjes die we voor 2023 hebben gepland.  

Zoals het nu lijkt  is de corona pandemie aan het af-

zwakken en hebben de meesten van ons zich weer laten 

vaccineren of hebben wat extra fruit gegeten om de 

weerstand op te peppen dus we kunnen er weer vol te-

gen aan.  

Informatie over  het programmaboekje.                                                                                 

Wanneer er van regeringswege maatregelen worden 

getroffen, wat op dit moment niet te verwachten is, kan 

dit gevolgen hebben voor de PlusBussen.  

We hebben weer een uitgebreid programma voor u sa-

mengesteld en we hopen u weer te mogen  begroeten 

op e e n van de uitstapjes.                                                                              



  

 

Ga ook eens met de  

PlusBus mee en neem  

uw  vriendin of buur-

vrouw ook eens mee 

Telefonische opgave vanaf: maandag   tijdens kan-

tooruren.  

Beldag is op 19 december vanaf 09.00 uurs 

’Morgens 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 en winkelcentra. Ook wordt er al-

tijd 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, Arend, Abel, Bert, Be, 

Bob, Geert, Harke, Hans, Jan, Jaap, Monique, 

Norbert, Peter, Piet, en Hendrikus 

(onderhoud) 

Begeleidsters: Anneke L, Anneke K, Anneke S, 

Anneke Z, Dieuwerke, Hilda, Hennie, Jannie, 

Lien, Martje en Nel.                         
   

                                                                                                           



Jan./Febr. 2023 

Bezoek Wildlands, Zie 5 januari 

Verrassingstocht; Vandaag staat er een verrassingstocht gepland dus geniet en laat u verrassen. 

Donderdag   12 Jan  10.00 uur  Kosten € 28,00   V.P. Houder  € 25,00 

Vrijdag     06 Jan  16,00 uur  Kosten € 33,00   V.P. Houder € 30,00 

Bezoek Wildlands, In plaats van Chinalights gaan we nu de Wild Nights in Wildlands in Emmen  

Bezoeken waar het dierenpark prachtig is verlicht. Incl. Entree kosten. 

Donderdag   05 Jan  16.00 uur  Kosten € 33,00   V.P. Houder  € 30.00  

Visje eten in Oosterwijtwerd: Na een gezellig kopje koffie en een klein rondritje gaan we een visje  

eten in Oosterwijtwerd 

Winkelen in Hoogeveen; Vandaag gaan we een bezoek brengen aan Hoogeveen daar wordt u in de ge-

legenheid gesteld om in het centrum te gaan winkelen. 

 

Woensdag   11 Jan  10.30 uur  Kosten € 25,00   V.P. Houder € 22.00 

Vrijdag     13 Jan  13.30 uur  Kosten € 15,00   V.P. Houder € 12,00 

   Winkelen Multi Sud; We gaan vandaag naar Multi Sud in Leer en na het middageten een bezoek 

brengen aan het mooie centrum van Leer 

Rondrit Westerwolde; Vandaag een mooie rondrit door het weer altijd verrassende Westerwolde. 

 

Woensdag    18 Jan  10.00 uur  Kosten € 25,00   V.P. Houder € 22,00 

 

Donderdag    19 Jan  geen programma 

Dinsdag     17 Jan  10.00 uur  Kosten € 20,00   V.P. Houder € 17,00 

                                                                                           Programma Januari 

Verrassingstocht; Zie 12 Januari 

Vrijdag     20 Jan  10.00 uur  Kosten €28,00   V.P.  Houder € 25,00 

 



IJsbeelden festival in Zwolle ,  ge-

niet van al het moois wat door de 

ijsmeesters is gemaakt. Trek wel 

iets warms aan want de tempera-

turen zijn een beetje laag om al het 

moois in stand te houden,                                              

KKKKKTerugblik               

Terugblik. 

Genieten in de tuin bij Piet Vroege 

tijdens de BBQ verrassingstocht, 

met een mooie, door Piet uitgezette 

puzzeltocht door zijn tuin. 

 

Eindelijk kun je de magie van 

WILDnights weer ontdekken. Sinds 

drie jaar is WILDLANDS in de kerst-

vakantie ook weer ’s avonds open. 

Twee weken lang toveren we het 

park met een speciale route om tot 

een mysterieuze en sprookjesachtig 

verlichte wereld. Dit jaar groter dan 

voorheen: met nieuwe shows en de 

indrukwekkende licht en lasershow 

op het vernieuwde Mondiala Plein. 

Zorg dat je erbij bent. 

Terugblik; 

Gezelligheid kent geen tijd even uit-

blazen na een zware tocht door de 

tuinen van het Park der  Gartens, dit 

bezoek was zeker de moeite  waard 

prachtige voorbeeld tuinen en bij-

zondere plantensoorten zeer mooi 

om te zien en voor herhaling vat-

baar.                                                                               

                                                                                                                             

 

 

 

                                                                              Uitstapjes/Terugblik 



Visje eten Lauwersoog; Na een lekker kopje koffie en een mooi ritje gaan we een lekker visje eten in 

Lauwersoog. 

Jan./Febr. 2023.  

Winkelen Klahsen Aschendorf; Vandaag gaan we winkelen bij Klashen in Aschendorf , Nieuwe kle-
ding , schoenen te kust en te keur en een gezellige restaurant alles is aanwezig. 

Rondrit Oosterhesselen; Vandaag een mooie rondrit door het zuidelijk deel van de provincie Drenthe. 

Dinsdag   24 Jan    13.30 uur  Kosten € 18,00   V.P. Houder  € 15,00  

Woensdag  25 Jan    10.30 uur  Kosten € 18,00   V.P. Houder  €15,00 

Donderdag  26 Jan     10.00 uur  Kosten €  25,00  V.P. Houder  € 22,00 

Verrassingstocht; Zie 12 Januari 
 

Vrijdag    27 Jan    10.00 uur  Kosten € 28,00   V.P. Houder  € 25,00 

Winkelen In Bunde; Vandaag gaan we een middag gezellig winkelen in Bunde. 

Dinsdag   31 Jan    13.30 uur  Kosten € 18,00   V.P. Houder   € 15,00  

                                                                               Februari 

Visje eten in Zoutkamp; Na een lekker kopje koffie en een mooi rondritje gaan we gezellig een visje 
eten in Zoutkamp 

Woensdag        1 Feb    13.30 uur  Kosten €18,00   V.P. Houder  €15,00 

Ijsbeelden festival Zwolle; Laat u verrassen en bewonder de prachtige ijsbeelden die door de kunste-
naars zijn gemaakt, trek wel iets warms aan want het is fris in de hal. 

Donderdag   2 Feb    10.00 uur  Kosten €40,00   V.P. Houder  €37,00 

Verrassingstocht; Zie 12 januari 

Vrijdag    3 Feb    10.00 uur  Kosten  €28,00   V.P.  Houder  €25,00 

Winkelen in Emden; Vandaag bezoeken we de mooie Duitse havenstad Emden en brengen een bezoek 
aan de mooie oude binnenstad 

Dinsdag    7 Feb    10.00 uur  Kosten €23,00   V.P.  Houder  €20,00 

 



            Gemeente       

     Eemdelta. 

             Gemeente     

   Het Hogeland. 

              

                                                       Met de PlusBus op stap. 

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 beschikken tevens over 

een kleine scootmobiel en een opvouwbare rolstoel.                                                 

U wordt van huis opgehaald en  ook weer thuisgebracht. Al deze uitstapjes zijn terug te vinden 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 telefoonnummer 0596-626792.  

De Plusbus is een initiatief van het Nationaal Ouderen Fonds en wordt mogelijk gemaakt door de goe-

de samenwerking van Cadanz en Zonnehuisgroep Noord. Uitvoering  en coo rdinatie zijn in handen van  

Cadanz. De PlusBus rijdt in 3 gemeenten. Dit zijn de gemeentes Eemsdelta, Het Hoge Land en Mid-

den 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 kle-

ding weer kunnen kopen”, “gewoon heel erg gezellig”….Geluiden die deelnemers vertellen aan de vrij-

willigers (chauffeurs en begeleidsters) die betrokken zijn bij deze dienst.  

De PlusBus  heeft als extra service een voordeelpas. Deze pas is geldig tot 31 december 2023 De 

prijs is €15,00 euro voor dit jaar en geeft een  korting van € 3,00 euro per uitstapje. Het pasje is ver-

krijgbaar bij de chauffeur. 

Voor alle vragen rondom de PlusBus  kunt u bellen op werkdagen  9.00 - 12.00 uur 

               De Plusbus is te bereiken onder nummer tel: 0596 626792 

 

 

               Gemeente                               

 Midden Groningen 



25-dorpen tocht; Vandaag gaan we een rondrit maken via 25 dorpen  
 

Visje eten Zuidbroek; Na een lekker kopje koffie en een mooi tochtje gaan we een visje eten bij Berts 

Visstee in Zuidbroek 

       Jan./Feb. 2023.  

Verrassingstocht; Zie 12 januari 

Winkelen Paddepoel;  Vanmiddag gaan we winkelen in het mooie overdekte winkelcentrum Padde-
poel 

Woensdag  8 Feb    10.00 uur  Kosten  €25,00  V.P. Houder  €22,00    

Donderdag   9 Feb    10.00 uur  Kosten  €28,00  V.P.  Houder  €25,00    

Vrijdag    10 Feb    13.30 uur  Kosten  €15,00  V.P.  Houder  €12,00             

Dinsdag    14 Feb     13.30 uur Kosten  €15,00  V.P. Houder  €12,00 

Winkelen In Emmen; Vandaag gaan we winkelen in het mooie centrum van Emmen. 

Vrijdag    17 Feb    10.00 uur  Kosten  €21,00  V.P  Houder  €18,00 

Winkelen in Hooge Meren; Vandaag gaan we winkelen in het overdekte winkelcentrum de                  
Hoge Meeren in Hoogezand. 

Rondrit Oost Drenthe; Vandaag een rondrit door het Oosten van de mooie provincie Drenthe. 

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

Donderdag  16 Feb     10.00 uur Kosten  €25,00  V.P. Houder  €22,00 

Ijsbeelden festival Zwolle; Zie 2 februari 

Rondrit Oldambt; Een mooie middagrit door het mooie Oldambt. 

Dinsdag   21 Feb    10.00 uur  Kosten  €40,00  V.P. Houder  €37,00 

Woensdag  22 Feb      13.30 uur  Kosten  €15,00  V.P. Houder  €12.00 

Rondrit Emsland; Vandaag een mooie rondrit door het Emslandgebied. 

Donderdag  23 Feb     10.00 uur Kosten  €25,00  V.P. Houder  €22,00 

 



 Het is niet meer mogelijk in de plusbus met contant geld te be-

talen. Dus is het alleen mogelijk te Pinnen                                                                                                                             

 

 

                                                          Januari. 

      O Donderdag  05. Jan. Bezoek Wild Nights Wildlands Emmen  

      O  Vrijdag    06. Jan. Bezoek Wild Nights Wildlands Emmen 

      O Woensdag   11. Jan. Winkelen in Hoogeveen  

      O Donderdag  12. Jan. Verrassingstocht   

      O Vrijdag    13. Jan. Visje eten Oosterwijtwerd   

      O Dinsdag   17. jan.  Winkelen Multi Sud  

      O Woensdag      18. Jan. Rondrit Westerwolde 

       O Donderdag     19. Jan. Geen programma 

      O Vrijdag            20. Jan. Verrassingstocht   

      O Dinsdag          24. Jan. Visje eten Lauwersoog   

       O Woensdag      25. Jan. Winkelen Klahsen schoenen Aschendorf   

       O Donderdag     26. Jan. Rondrit Oosterhesselen   

      O  Vrijdag            27. Jan. Verrassingstocht   

      O Dinsdag          31. Jan. Winkelen in Bunde   

   
        

        Beldag:  op maandag 19 December 2022.  

 

      Jan./Febr. 2023. 



  

Opgeven voor deelname aan de uitstapjes kan van maandag t/m vrijdag tij-
dens 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. 

Rondrit Emsland; Zie 23 Februari. 

    Jan./Feb. 2023.  

Spelletjes  Middag incl. koffie drankjes etc. ; Vanmiddag gaan we ons vermaken met oudhollandse    

spelletjes op een nieuwe locatie geniet er van. 

Vrijdag     24 Febr   13.30 uur  Kosten  €25,00  V.P. Houder  €2200 

Dinsdag    28 Feb      10.00 uur Kosten  €25,00  V.P.  Houder  €22,00 

 

Het is niet meer mogelijk in de plusbus met contant geld te 
betalen. Dus is het alleen mogelijk te Pinnen                                                                                                                                                                                           

                                                                        Belangrijke mededeling 
Ten aanzien van de boekingen, het volgende, Het is afgelopen jaar meermalen voorgekomen dat 
mensen zich opgeven voor een reisje en zich vervolgens weer afmelden, als de bus voor de deur 
staat, om de reden dat een vriendin zich heeft afgemeld vanwege ziekte of andere geldige reden.  
Wij   vinden als Plusbusteam dat dit niet kan, wij hebben meestal vooraf kosten gemaakt voor          
bepaalde reisjes en moeten dan betalen voor iemand die zonder geldige reden afzegt. Wij       
hebben daarom besloten dat wanneer iemand op deze manier afzegt, zonder een geldige reden, 
deze persoon wel de ritprijs moet betalen, wij hopen dat u daarvoor begrip kunt opbrengen. 
 
Afzeggen kan in principe altijd maar dan wel minimaal 24 uur van tevoren, dan kan er nog       
iemand mee die op de reservelijst staat. Uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd bijv. als je           
‘s nachts van tevoren ziek wordt of een andere calamiteit, daar hebben wij uiteraard begrip 
voor. 
 



 

 

 

 

                                                            Februari   

 

      O Woensdag  01  Feb. Visje eten Zoutkamp  

      O Donderdag  02. Feb.  Ijsbeelden festival Zwolle  

      O Vrijdag     03. Feb.  Verrassingstocht  

      O Dinsdag       07. Feb.  Winkelen in Emmen  

       O Woensdag  08. Feb.  25 Dorpentocht  

      O Donderdag  09. Feb.  Verrassingstocht  

      O Vrijdag      10. Feb. Visje eten Zuidbroek   

      O  Dinsdag       14. Feb. Winkelen in Paddepoel   

                               O  Woensdag    15. Feb.  Winkelen Hooge Meren  

      O  Donderdag  16. Feb.  Rondrit Oost Drenthe  

      O  Vrijdag     17. Feb.  Winkelen in Emmen     

          O Dinsdag         21. Feb.  Ijsbeelden Festival Zwolle                                                                  

      O  Woensdag   22. Feb. Rondrit Oldambt                                     

                         O  Donderdag     23. Feb. Rondrit Emsland                                    

                             O  Vrijdag         24. Feb. Spelletjes middag 

      O  Dinsdag   28. Feb. Rondrit Emsland                                                                                                          

   

 

                                                            Beldag: op maandag 19 december 2022.  

      Jan./Febr. 2023.  

Houd u er rekening mee, dat wanneer de regelgeving veranderd,  u in de bus weer een mondkapje 

moet dragen, zit u even zonder dan kunt u bij de chauffeur of bege-

leidster een mondkapje kopen, kosten €0,50  





 

                                                                                                                                                    Uitstapjes naar o.a.  

 

 

 

 

 

                            Visrestaurants.                                           Tuincentrums. 

                                                               

                    

                                                         

 

                                                                 

 

 

 

                                                                                     Winkelcentrums.               

                                                                                   

 

 

 

            Rondritten.                                              Kerstmarkten.    

 

 

 

                                            Verrassingstochten.                                                   


