Sept./okt. 2020.
Voor 50+ uit de Gemeente Delfzijl - Eemsmond - Appingedam - Loppersum - Midden Groningen

Lieve mensen.
Eindelijk, eindelijk mochten we na drie maanden weermet de PlusBussen opstap. We zijn in juli gestart met
het organiseren van Hight Thea middagen, en door de
enorme belangstelling hebben we ook in augustus nog
twee middagen gepland.
In deze editie






Mededelingen.
Uitstapjes sept./okt.2020
Mededeling
Toelichting op de uitstapjes.
De bel dag voor de uitstapjes van sept./
okt. start op maandag 31 augustus.

kantoor van de PlusBus
ASWA - gebouw

U heeft het programma voor de maand augustus ontvangen, en de belangstelling was enorm waardoor we
meerdere dagen moesten plannen voor o.a. rondvaart
Oldambtmeer en visje bij Landman.
We hebben nu weer een boekje voor twee maanden en
we hopen dat we weer leuke uitstapjes hebben samengesteld. We hebben besloten om de uitstapjes naar
Duitsland nog niet in het programma op te nemen.

Wij wensen u weer veel plezier met de uitstapjes!

Burgemeester Klauckelaan 16

Wanneer de regering maatregelingen treft i.v.m.
eventueel een tweede uitbraak van het coronavirus kan
dit gevolgen hebben voor de uitstapjes.

9902 KZ Appingedam.
T : 0596 626792
E : osp@aswa-welzijn.nl
Openingstijden Service Punt.
s ’Morgens van 09.00 - 12.00 uur. (ma t/m vr)


De PlusBus is een initiatief van het Nationaal Ouderen Fonds en wordt in deze regio gecoördineerd
door de ASWA.
Het project is bestemd voor 50+ die zelf niet zo gemakkelijk meer deel kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer en dankzij de PlusBus er weer
eens op uit kunnen.

Gemeente

Gemeente

Midden Groningen

Delfzijl

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Appingedam Loppersum Het Hogeland

Een dagje weg, andere mensen ontmoeten en de
zelfredzaamheid vergroten staan centraal.

Ga ook eens met de
PlusBus en neem u
vriendin of buurvrouw
ook eens mee.

Telefonische opgave vanaf: maandag
31 augustus tijdens kantooruren.
s ’Morgens van 09.00 - 12.00 uur. (ma t/m vr)

Sept./okt. 2020.
Mededelingen

Het Service Punt is alleen ‘s morgens geopend.
De openingstijden zijn van 09.00 - 12.00 uur. (ma t/m vr)

Omdat het Service Punt s ’middags en in het weekend niet bereikbaar is, kunt u
vanaf januari bij verhindering bellen naar ons nieuwe telefoonnummer.
06-44111158 (dit geld alleen voor de middagen en de weekenden.)
Wij zijn bereikbaar van 12.00 uur tot 20.00 uur.

Programma September
Woensdag

2 sept.

14:00 uur.

Kosten € 18,00

Houder V.P. € 15,00

Visje eten in Zoutkamp. Deze middag gaan we een visje eten bij Postma paling & vis met uitzicht over de binnenhaven en het Reitdiep.
Vrijdag

4 sept

14:00 uur.

Kosten € 19,00 Houder V.P. € 16,00 (incl. rondleiding/kopje koffie.)

Reinhart Orchideeën in Haren. Bij Reinhart Orchideeen kunt u een wandeling maken door de orchideeentuin van de kwekerij waar ze vele soorten orchideeen laten zien.
Dinsdag

8 sept. 10:00 uur.

Kosten € 24,00

Houder V.P. € 21,00

Rondrit Zuid Drenthe. In deze havezateroute door Zuidwest-Drenthe tref je verdwenen havezaten, nog bestaande havezaten en fraaie herenhuizen aan.
Woensdag

9 sept. 09:30 uur.

Kosten € 28,00

Houder V.P. € 25,00

Bezoek binnenstad Zwolle. In het historische centrum met de oude grachten vind je nog veel plekken van
grote betekenis. De Hanze pakhuizen en statige gevelpanden tonen de oorsprong van de huidige welvaart. Hier
beleef je nog de sfeer uit de tijd van Thorbecke en ontdek je waarom Zwolle een inspiratiebron was, en is, voor
grote denkers.
Donderdag 10 sept.

10:00 uur.

Kosten € 28,00

Houder V.P. € 25,00

Verrassingstocht. We hebben weer een leuke verrassingstocht voor u in petto.
Vrijdag

11 sept.

10:00 uur.

Kosten € 24,00

Houder V.P. € 21,00

Rondrit Munsterveld/Roswinkel. Een afwisselend landschap van natuur, akkerbouw en veeteelt. In de zes
dorpen die bezocht worden zijn mogelijkheden genoeg voor een versnapering onderweg. Geniet van de rust en
uitgestrekte Drentse platteland tegen grens van de provincie Groningen en Duitsland.

Hier had uw advertentie kunnen staan. Wilt u
de volgende keer met uw advertentie staan
Bel of mail naar
T: 0596-626792
E:osp@aswa-welzijn.nl

Dankzij de PLUSBus kunnen senioren
er, samen met anderen, wekelijks op
uit om verschillende activiteiten 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, evenementen, natuurgebieden, winkelcentra. Ook wordt er altijd ergens gezamenlijk koffie gedronken.

Dorpsstraat 66 9591 AW Onstwedde tel. (0599) 331364 www.heijewubs.nl

Chauffeurs: Chienus, Henk,
Be, Kor, Arend, Piet, Abel,
Herman. Harke, Jaap, Klaas,
Norbert, Bert en Hendrikus
(onderhoud)
Begeleidsters: Anneke K,
Giny, Nel, Hilda, Anneke L,
Elly, Greetje, Anneke S, Lien,
Dieuwerke, Anneke Z en
Rieka.

Sept./okt. 2020.
Programma September.
Dinsdag

15 sept.

10:00 uur.

Rondrit Munsterveld/Roswinkel. (zie vrijdag 11 september.)
Woensdag

16 sept.

14:00 uur.

Kosten € 14,00

Houder V.P. € 11,00

Winkelen Paddepoel in Groningen. Het grootste overdekte winkelcentrum van het Noorden met meer dan
80 winkels onder een dak.
Donderdag

17 sept.

10:00 uur.

Rondrit Zuid Drenthe. (zie dinsdag 8 september.)
Vrijdag

18 sept.

14:00 uur.

Kosten € 18,00

Houder V.P. € 15,00

Visje eten op Lauwersoog. Na een mooie toeristische route gaan we met z’n allen gezellig een visje eten bij
visrestaurant Schierzicht op Lauwersoog. U kunt genieten van een prachtige uitzicht over de haven. Voor u is er
eventueel het speciale Schierzicht menu.
Dinsdag

22 sept.

10:00 uur.

Verrassingstocht. (zie donderdag 10 september.)
Donderdag

24 sept.

14:00 uur.

Kosten € 15,00

Houder V.P. € 12,00

Visje eten bij visrestaurant Landman in Termunten. Met z’n allen een visje eten, of u kiest bijvoorbeeld
voor het speciale ASWA menu.
Vrijdag

25 sept.

10:00 uur.

Verrassingstocht. (zie donderdag 10 september.)
Zondag

27 sept.

12:00 uur.

Kosten € 20,00

Houder V.P. € 17,00

Mini - verrassingstocht. Ga ook eens mee en laat u verrassen.
Dinsdag

29 sept.

10:00 uur.

Kosten € 19,00

Houder V.P. € 16,00

Winkelen in Assen. Winkelcentrum 't Forum is centraal gelegen in Assen. Het ligt aan het Koopmansplein,
middenin het hart van Assen. Er zijn vele activiteiten op het Koopmansplein, waardoor winkelcentrum 't Forum
door iedereen die een dagje shopt in Assen wel bezocht wordt.
Woensdag

30 sept.

10:00 uur.

Kosten € 20,00

Houder V.P. € 17,00

Rondrit door Westerwolde. Hier kenmerkt de natuur zich door slingerende weggetjes, glooiende landschappen en een constante afwisseling van heide, bossen en akkers. Daar doorheen kronkelt het beekje de Ruiten Aa.

Mededeling.
Als blijkt dat bij opgave van een uitstapje deze volgeboekt is, komt u op de reservelijst. We streven ernaar om dan nog een ander datum te plannen. U wordt hierover geïnformeerd. Het kan echter zijn dat in het programmaboekje een ander
uitstapje vermeld staat, op de dag dat u meegaat, maar dan is deze komen te vervallen.
Uitstapjes.
Reinhart Orchideeën in Haren.
Bij Reinhart Orchideeen kunt u een wandeling maken door de orchideeentuin van onze
kwekerij waar we vele soorten orchideeen laten zien. Ook onze “oude” liefde Anthuriums komt terug en andere bijzondere planten. De tuin is een afgescheiden gedeelte van
de kas. We hebben er een oerwoud van 500 m2 geschapen waarin de planten in hun
natuurlijk omgeving te zien zijn. Er wordt uitleg gegeven over het kweken van orchideeen. In de kas diverse volieres met een groot aantal vogels. En vijvers met koi karpers.
Westerwolde.
Westerwolde is een streek in het Nederlandse Oost-Groningen rondom de riviertjes de Ruiten-Aa, de Mussel-Aa
en de Westerwoldse Aa. Ten westen en zuiden van Westerwolde liggen de Groninger Veenkolonien, ten noorden
het Reiderland en ten oosten het Eemsland (Duitsland). De dorpen Alteveer, Ter Apel,
Sellingen, Vlagtwedde, Onstwedde, Wedde, Vriescheloo, Bellingwolde en Blijham horen
bij deze voormalige heerlijkheid. De loop van de westgrens van deze vroegere heerlijkheid door de uitgestrekte veengebieden is vastgesteld in de 17e eeuw. Dit werd de Semslinie genoemd. Door de vaststelling van deze grens kon de ontginning van de veengebieden beginnen en is de Kanaalstreek ontstaan. Wanneer wij de Semslinie nog steeds
als westgrens laten gelden van Westerwolde, dan horen ook Stadskanaal en Musselkanaal bij dit gebied. In veel literatuur onderscheidt men de Kanaalstreek echter van Westerwolde vanwege het veenkoloniale karakter, daarom hoort deze geografisch gezien
niet bij Westerwolde. Het vestingdorpje Bourtange ligt aan een oude verbindingsweg
tussen deze streek en Duitsland. Westerwolde is samen met het Reiderland de meest
oostelijke streek van Nederland.

Restaurette Schierzicht in Lauwersoog.
We werken al sinds jaar en dag nauw samen met onze buurman. Wie dat is? De visafslag
van Lauwersoog! Hier wordt in de avond en in de nacht verse vis aangeleverd door de vissers van Lauwersoog en omstreken. De daarop volgende ochtend ligt diezelfde vis bij ons in
de koelcel. Zo proberen we iedere dag te zorgen dat jij, als gast van Schierzicht, de beste
kwaliteit op je bord krijgt.

Sept./okt. 2020.
Programma Oktober
Donderdag

1 okt.

14:00 uur.

Kosten € 18,00

Houder V.P. € 15,00

Visje eten op Lauwersoog. Na een mooie toeristische route gaan we met z’n allen gezellig een visje eten bij
visrestaurant Schierzicht op Lauwersoog. U kunt genieten van een prachtige uitzicht over de haven. Voor u is er
eventueel het speciale Schierzicht menu.
Vrijdag

2 okt.

10:00 uur.

Kosten € 21,00 Houder V.P. € 18,00 (incl. maaltijd.)

Snerttocht. Deze dag hebben we voor u een tocht uitgestippeld, met als hoogtepunt een snertmaaltijd.
Dinsdag

6 okt.

10:00 uur.

Kosten € 23,00

Houder V.P. € 20,00

Najaar - rondrit. We hebben voor deze dag een rondrit voor u samengesteld, waar we heengaan blijft een
verrassing, dus geef u snel op voor deze verrassende rondrit.

Woensdag

7 okt.

10:00 uur.

Najaar - rondrit. (zie dinsdag 6 oktober.)
Donderdag

8 okt.

10:00 uur.

Kosten € 28,00

Houder V.P. € 25,00

Verrassingstocht. Ook deze maand hebben we weer de verrassingstochten voor u uitgestippeld.
Vrijdag

9 okt.

10:00 uur.

Kosten € 21,00

Houder V.P. € 18,00

Winkelen in Emmen. Emmen-Centrum beschikt over het grootste overdekte winkelcentrum van NoordNederland. In de vele passages is het heerlijk vertoeven en komt u vrijwel alle landelijke ketens tegen. In het
noordelijke gedeelte van het centrum, rondom de hoofdstraat, vindt u het historische deel van Emmen. Hier kunt
u heerlijk slenteren langs de vele lokale winkels en bijzondere boetieks. Tevens is er de weekmarkt.
Dinsdag

13 okt.

14:00 uur.

Kosten € 20,00 Houder V.P. € 17,00 (incl. koffie iets lekkers.)

Winkelen bij de Aldi, Combi en de Lidl in Bunde. Eerst even koffiedrinken, daarna kunt uw in alle rust
winkelen.
Woensdag

14 okt. 10:00 uur.

Snerttocht. (zie vrijdag 2 oktober.)

Donderdag

15 okt. 13:30 uur.

Kosten € 19,00

Houder V.P. € 16 ,00

Rondrit Eems-Oldambt. De Eems-Oldambtroute voert door het Oldambt, het gebied langs de Eems en de Dollard dat door grootschalige open polders wordt gekenmerkt. Aan de kust ligt Delfzijl, de grootste havenstad van
Noord-Nederland, en meer landinwaarts Slochteren, kern van het gaswinningsgebied. In het verleden drukten
herenboeren hun stempel op het land. Dat is nog steeds te zien aan de villa-achtige boerderijen.
Vrijdag

16 okt. 10:00 uur.

Verrassingstocht. (zie donderdag 8 oktober.)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Midden Groningen

Delfzijl

Appingedam

Loppersum

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 beschikken tevens over een scootmobiel en een opvouwbare rolstoel.
U wordt van huis opgehaald en ook weer teruggebracht.
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 kosten voor dit programmaboekje bedraagt € 5,00 per jaar, U kunt het boekje ook online bekijken ga hiervoor naar PlusBusAppingedam.
De PlusBus is een initiatief van het Nationaal Ouderen Fonds en wordt mogelijk gemaakt door
de goede samenwerking van ASWA, de SW&D en Zonnehuisgroep Noord. Uitvoerder en coördinatie zijn in handen van de ASWA. De PlusBus rijdt in 5 gemeenten. Dit zijn de gemeentes
Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Het Hooge Land en Midden Groningen. In genoemde regio heeft de PlusBus 3 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 begeleiders) die betrokken zijn bij deze dienst.
De PlusBus heeft als extra service een voordeelpas. Deze pas is voor een gering bedrag te
koop en biedt een leuke korting op alle uitstapjes.
Voor alle vragen rondom de PlusBus zitten op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur zeer betrokken vrijwilligers klaar om u telefonisch te woord te staan. Ze zijn te bereiken onder het nummer van het Service Punt tel: 0596 626792 of per e-mail: osp@aswa-welzijn.nl

Sept./okt. 2020.
Programma Oktober.
Zondag

18 okt. 13:30 uur.

Kosten € 20,00

Houder V.P. € 17,00

Mini - verrassingstocht. Ga ook eens met, en laat u verrassen.
Dinsdag

20 okt. 10:00 uur.

Kosten € 24,00

Houder V.P. € 20,00

Herfstrondrit door Drenthe. Met veel plezier hebben wij weer een mooie rit voor u georganiseerd. De rit
voert ons, zoals de titel al doet vermoeden, door Drenthe met z’n prachtige herfstkleuren.

Woensdag

21 okt. 10:00 uur.

Herfstrondrit door Drenthe. (zie dinsdag 20 oktober.)
Donderdag

22 okt. 14:00 uur.

Kosten € 15,00

Houder V.P. € 12,00

Visje eten bij visrestaurant Landman in Termunten. Met z’n allen een visje eten, of u kiest bijvoorbeeld
voor het speciale ASWA menu.

Vrijdag

23 okt. 10:00 uur.

Snerttocht. (zie vrijdag 2 oktober.)
Dinsdag

27 okt. 10:00 uur.

Kosten € 23,00

Houder V.P. € 20,00

Rondrit Middag-Humsterland /Lauwersmeergebied. Ten noordwesten van de stad Groningen ligt
Het Middag-Humsterland; een ongerept boerenland en het oudste cultuurlandschap van Nederland.

Woensdag

28 okt. 10:00 uur.

Verrassingstocht. (zie donderdag 8 oktober.)
Donderdag

29 okt. 10:30 uur.

Kosten € 16,00

Houder V.P. € 13,00

Winkelen De Hooge Meeren in Hoogezand. De Hooge Meeren is, met ca. 100 winkels en een winkeloppervlakte van ruim 23.000 m², al vele jaren het stadshart van Hoogezand. Het is een van de grootste overdekte winkelcentra van Noord Nederland.

Mededeling.

Houdt u er rekening mee: dat u in de bus een mondkapje moet dragen. Zit u even
zonder een mondkapje dan kunt u deze voor €0,50 kopen bij de chauffeur.

Met een VP pas heeft u €3,00 euro
korting per uitstapje.

De kosten voor deze VP pas zijn
€15,00 euro per jaar.
U kunt de VP pas aanvragen tijdens
kantooruren van het Service Punt
of bij de chauffeur/begeleidster.

Bloemenhuis t Zwaantje

Dijkstraat 15
9901AM APPINGEDAM

Siemensstrasse 7 - 26826 RHEDE
Telefon: (0049) 04964 - 604622 ♦ info@olle-rheen.de

Snelgersmastraat 15
9901 AA Appingedam
Tel 0596 - 622241

BRUNCH BUFFET

SCHNITZEL MENU

Elke zon- en feestdag van

Onze specialiteit: jager, Wiener of Zigeu-

INTERNATIONAAL SMULBUFFET
Elke zaterdag, zondag - vanaf 17.00 uur - verwennen wij u met speciale

♦ Restaurant Olle Rheen is dagelijks geopend ♦

Waar zijn we zoal geweest???
De woonboot van Nelis en Leentje.

Speelgoedmuseum in Roden.

Bezoek aan de Hanzesteden Hasselt en Kampen.

Tulpenroute door de Noordoostpolder.

Emsflower in Emsburen.

Rondrit door het Westerkwartier.

Herinneringskamp Westerbork.

Museum De Grutterswinkel in Leeuwarden.

Glasblazerij Quakeltje in Exmorra.

Pottenbakkerij De Vuurplaats in Westerbork.

GA OOK EENS MEE

MET DE
Mededeling

Voor alle uitstapjes geldt : dat we

De kosten van de uitstapjes zijn exclusief

erna streven om u één uur voor de

koffiedrinken, lunch, entree, tenzij

vermelde tijd van huis ophalen.

anders is vermeld.

September
O Woensdag

02 sept.

Visje eten in Zoutkamp.

O Vrijdag

04 sept.

Reinhart Orchideeën in Haren.

O Dinsdag

08 sept.

Rondrit Zuid Drenthe.

O Woensdag

09 sept.

Bezoek binnenstad Zwolle.

O Donderdag 10 sept.

Verrassingstocht.

O Vrijdag

11 sept.

Rondrit Munsterveld/Roswinkel.

O Dinsdag

15 sept.

Rondrit Munsterveld/Roswinkel.

O Woensdag

16 sept.

Winkelen Paddepoel in Groningen.

O Donderdag 17 sept.

Rondrit Zuid Drenthe.

O Vrijdag

18 sept.

Visje eten op Lauwersoog.

O Dinsdag

22 sept.

Verrassingstocht.

O Donderdag 24 sept.

Visje eten bij visrestaurant Landman in Termunten.

O Vrijdag

25 sept.

Verrassingstocht.

O Zondag

27 sept.

Mini - verrassingstocht.

O Dinsdag

29 sept.

Winkelen in Assen.

O Woensdag

30 sept.

Rondrit door Westerwolde

Bel dag: vanaf maandag 31 augustus.

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.

Wij willen u vragen, wanneer u meegaat met een uitstapje zoveel
mogelijk met ‘’gepast “ geld te betalen, dit i.v.m. het wisselgeld.

Oktober
O Donderdag 01 okt.

Visje eten op Lauwersoog.

O Vrijdag

02 okt.

Snerttocht.

O Dinsdag

06 okt.

Najaar - rondrit.

O Woensdag

07 okt.

Najaar - rondrit.

O Donderdag 08 okt.

Verrassingstocht.

O Vrijdag

09 okt.

Winkelen in Emmen.

O Dinsdag

13 okt.

Winkelen bij de Aldi, Combi en de Lidl in Bunde.

O Woensdag

14 okt.

Snerttocht.

O Donderdag 15 okt.

Rondrit Eems-Oldambt.

O Vrijdag

16 okt.

Verrassingstocht.

O Zondag

18 okt.

Mini - verrassingstocht.

O Dinsdag

20 okt.

Herfstrondrit door Drenthe.

O Woensdag

21 okt.

Herfstrondrit door Drenthe.

O Donderdag 22 okt.

Visje eten bij visrestaurant Landman in Termunten.

O Vrijdag

23 okt.

Snerttocht.

O Dinsdag

27 okt.

Rondrit Middag-Humsterland /Lauwersmeergebied.

O Woensdag

28 okt.

Verrassingstocht.

O Donderdag 29 okt.

Winkelen De Hooge Meeren in Hoogezand.

Bel dag: vanaf maandag 31 augustus.

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.
Wij willen u vragen, wanneer u meegaat met een uitstapje zoveel
mogelijk met ‘’gepast “ geld te betalen, dit i.v.m. het wisselgeld.

Uitstapjes naar o.a.

Visrestaurants.

Tuincentrums.

Winkelcentrums.

Rondritten.

Kerstmarkten.

Verrassingstochten.

