Nov./Dec. 2021.
Voor 55+ uit de Gemeente Eemsdelta - Het Hoge Land- Midden Groningen.

Lieve mensen.
Hier ligt al weer het laatste programmaboekje van dit jaar,
een bewogen jaar waarin veel niet door ging en moest
worden afgezegd vanwege de corona pandemie. Gelukkig
lijkt het zich te stabiliseren en zijn we op de goede weg,. We
hopen dat we in 2022 weer volop verder kunnen dat we deze
vervelende tijd achter ons kunnen laten

Informatie over het programmaboekje.
We zijn weer gaan rijden in de maand juli drie dagen per
week, voor de maand augustus reden we vier dagen per
week dit met uitzondering van de mini –verrassingstochten
en september en oktober zijn we weer op normale stekte
gaan rijden m.u.v. september omdat er een aantal chauffeurs ziek zijn en een paar met vakantie

In deze editie:


Mededelingen.



Uitstapjes november/december 2021.



Toelichting op de uitstapjes.



De beldag voor de uitstapjes van nov./dec.
start op maandag 25oktober.

kantoor van de Plusbus/Service Punt.

Wanneer er van regeringswege maatregelen worden getroffen kan dit gevolgen hebben voor de PlusBussen.
We hebben weer een uitgebreid programma voor u samengesteld en we hopen u weer te mogen begroeten op een van
de uitstapjes.

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)

De PlusBus is een initiatief van het Nationaal Ouderen Fonds en wordt in deze regio gecoördineerd
door Cadanz.
Het project is bestemd voor 55+ die zelf niet zo gemakkelijk meer deel kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer en die dan dankzij de PlusBus
er weer eens op uit kunnen.

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Midden Groningen

Eemsdelta

Het Hogeland

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

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 55plussers 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.

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

Telefonische opgave vanaf: maandag
tijdens kantooruren. Beldag is op 25 oktober vanaf 09.00 uur
s

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

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

Nov./Dec. 2021
Programma nov.
Dinsdag

2

November

10.00 uur.

Kosten € 25,00

Houder V.P. €22,00

Herfstrondrit; Geniet van de mooie herfsttinten tijdens een mooie rondrit die voor u is samengesteld.
Woensdag

3

November

13.30 uur

Kosten € 18,00

Houder V.P

€ 15,00

Visje eten Lauwersoog; Na eerst een kopje koffie en een rondrit gaan we een visje eten op Lauwersoog
Donderdag

4

November

10.00 uur

Kosten€ 23,00

Houder V.P

€ 20,00

Winkelen in Emden; Na een koffiestop en een mooie rit gaan we winkelen in Emden
Vrijdag

5

November

10,00 uur

Kosten € 28,00

Houder V.P

€ 25,00

.Verrassingstocht; Ook deze keer hebben wij weer een mooie verrassingstocht voor u samengesteld.

Dinsdag

9

November

10.00 uur

Kosten € 25,00

Houder V.P

€ 22,00

Rondrit Westervelde; Vandaag is er een mooie rondrit samengesteld door het mooie Westervelde in Drenthe.
Geniet van de omgeving.
Woensdag

10

November

13.30 uur

Kosten € 28,00

Houder V.P

€ 25,00

Oud Hollandsche Spelen; Vanmiddag gaan we weer genieten van gezellige oud Hollandsche spelletjes
Donderdag

11

November

10.00 uur

Kosten € 25,00

Houder V.P.

€ 22,00

10.00 uur

Kosten € 28,00

Houder V.P

€ 25,00

Herfst Rondrit: zie 2 november

Vrijdag

12

November

Verrassingstocht; We gaan vandaag richting het westerkwartier een mooi gebied in onze provincie laat u verrassen.
Dinsdag

16

November

13.30 uur

Kosten € 15,00

Houder V.P

€ 12,00

Winkelen bij Haye Wubs Onstwedde; Winkelen bij Haye Wubs een begrip in Oost Groningen.

Woensdag
17 November
13.30 uur
Kosten € 15,00 Houder V.P € 12,00
Bezoek aan Tuinland Groningen; Winkelen bij Tuinland en alvast een beetje kerstsfeer proeven

Uitstapjes.
K K KK K

Op 3 en 23 december gaan we weer een bezoek brengen
aan de Kerstmarkt Oldenburg, Zoals ieder jaar brengen we
ook weer een bezoek aan de kerstmarkt bij onze Oosterburen in Oldenburg. Naast het bezoek aan de Kerstmarkt kunt
u ook een bezoek brengen aan het mooie centrum van
Oldenburg

Op 10 november gaan we een middag oud Hollandse spelletjes doen , winnen is leuk maar meedoen is belangrijker
we gaan proberen er een leuke dag van te maken

Op 2 en op 22 december brengen we een bezoek aan de
Oranjerie in Zeijen die dan helemaal is omgetoverd in de
kerstsfeer, Laat u verrassen door alle creaties die ook dit
jaar weer zullen worden getoond.

Bezoek aan Wildlands en Laat u betoveren door de
Wildnights en het prachtig verlichte Wildlands
Tijdens Wildnights is er een speciale route uitgezet in Jungola, Animazia en delen van Serenga en Nortica. De overige gebieden van deze werelden zijn tijdens deze avonden niet toegankelijk. Het dag-nachtritme van de dieren is tijdens Wildnights niet anders dan normaal. Voor de meeste diersoorten
geldt dan ook dat zij na zonsondergang aan hun nachtrust
beginnen. Hierdoor zijn niet alle dieren tijdens Wildnights te
zien.

Nov./Dec. 2021.
Programma November
Donderdag

18

November

13.30 uur

Kosten € 18,00

Houder V.P € 15,00

Visje eten bij Postma in Zoutkamp; Eerst een gezellig kopje koffie en dan eten bij Postma
Vrijdag

19

November

13.30 uur

Kosten € 17,00

Houder V.P € 14,00

Bezoek aan Tuinland Assen; In tuinland zijn de voorbereidingen voor de kerst in volle gang laat u verrassen en proef
alvast de sfeer.

Woensdag

24

November

10.00 uur

Kosten € 20,00

Houder V.P

€ 17,00

Winkelen Multi-Sud Leer; We gaan eerst een bezoek brengen aan Multi-Sud en daarna gaan we naar het gezellige centrum van het stadje Leer

Donderdag

25

November

13.30 uur

Kosten € 15,00

Houder V.P

€ 12,00

Winkelen in Paddepoel; Winkelen in het mooie overdekte winkelcentrum in de wijk Paddepoel in Groningen
Vrijdag

26

November

10.00 uur

Kosten € 25,00

Houder V.P.

€ 22,00

Houder V.P

€ 12,00

Rondrit Westervelde; zie 9 november

Programma December.
Woensdag

1

December

13.30 uur

Kosten € 15,00

Visje eten in Zuidbroek; Na een gezellig kopje koffie en rondrit gaan we een visje eten bij Berts Visstee in
Zuidbroek
Donderdag

2

December

13.30 uur

Kosten € 18,00

Houder V.P

€ 15,00

Kerst te Zeijen; fonkelend en verrassend in de oranjerie inclusief Koffie / Thee
Vrijdag

3

December

09.30 uur

Kosten € 28,00

Houder V.P

€ 25,00

Kerstmarkt in Oldenburg; Dompel u onder in de typisch Duitse kerstsfeer en geniet van de vele standjes en
niet te vergeten Braadwurst en glühwein. En breng ook een bezoek aan het mooie winkelcentrum in Oldenburg
Mededeling.
U krijgt €3,00 euro korting per uitstapje. Deze voordeelpas kost
€10,00 euro en is geldig tot einde van het jaar, Binnenkort is het
ook mogelijk om u uitstapjes met de pin te betalen.

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Midden-Groningen.

Eemdelta.

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 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 kosten voor dit programmaboekje bedraagt € 5,00 per jaar, U kunt het
boekje ook online bekijken ga hiervoor naar Plusbus Appingedam.
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 coördinatie 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
2021 De prijs is €10,00 euro voor dit 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 betrokken 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: boodschappenplusbus@cadanzwelzijn.nl

Nov./Dec. 2021.
Programma December.
Dinsdag

7

December

13.30 uur

Kosten € 15,00 Houder V.P € 12,00

Bezoek aan Intratuin Winschoten; Gezellig struinen en kerstshoppen bij intratuin.
Woensdag 8

December

13.30 uur

Kosten € 15,00 Houder V.P € 12,00

Winkelen bij Ikea; winkelen bij deze Zweedse winkel en genieten van een heerlijk kopje koffie
Donderdag 9

December

13.30 uur

Kosten € 15,00 Houder V.P € 12,00

Visje eten in Zuidbroek ; Eerst een gezellig kopje kofie en dan eten bij Berts Visstee
Vrijdag

10

December

16.00 uur

Kosten € 11,00 Houder V.P € 8,00

Bezoek kerstmarkt Loppersum; Een bezoek aan de overdekte kerstmarkt in Loppersum
Zaterdag

11

December

13.30 uur

Kosten € 11,00 Houder V.P € 8,00

Bezoek kerstmarkt Loppersum; Een bezoek aan de overdekte kerstmarkt in Loppersum

Dinsdag
14
December
10.00 uur Kosten € 33,00 Houder V.P € 30,00
Verrassingstocht (speciaal.) Ook dit jaar gaan we weer iets organiseren voor de kerst maar in een aangepaste
vorm en u gaat in ieder geval niet met lege handen naar huis, laat u verrassen.

Woensdag 15

December

10.00 uur

Kosten € 33,00 Houder V.P € 30,00

Verrassingstocht (speciaal.) Zie 14 december
Donderdag 16

December

10.00 uur

Kosten € 33,00 Houder V.P € 30,00

Verrassingstocht (speciaal.) Zie 14 december
Vrijdag
17
December
10.00 uur Kosten € 33,00 Houder V.P € 30,00
Verrassingstocht (speciaal.) . Zie 14 december

Dinsdag

21

December

10.00 uur

Kosten € 20,00 Houder V.P € 17,00

Bezoek aan de kerstmarkt in Leer; Nog even genieten van de Duitse gemutlicheid en sfeer.
Woensdag 22

December

14.30 uur

Kosten € 18.00

Houder V.P € 15,00

Kerst te Zeijen; fonkelend en verrassend in de oranjerie inclusief Koffie / Thee
Donderdag 23

December

09.30 uur

Kosten € 28,00 Houder V.P € 25,00

Bezoek kerstmarkt in Oldenburg; zie 3 december
Dinsdag 28 December

16.00 uur

Kosten € 33,00 Houder V.P € 30,00

Bezoek Wild Nights in Wild Lands;

Woensdag 29 December

16.00 uur

Kosten € 33,00 Houder V.P € 30,00

Bezoek Wild Nights in Wild Lands; Zie 28 december

Mededelingen
Belangrijk !!!
De vrijwilligers van de Plusbus zijn aangemeld voor de provinciale vrijwilligers prijs 2021, mocht
het zo zijn dat zij worden genomineerd dan kunt u dat vanaf 19 oktober zien op
www.provinciegroningen.nl In de tweede week van oktober wordt bekend gemaakt wie er genomineerd zijn, als wij genomineerd worden laten wij dit z.s.m. weten via facebook en onze website, het verzoek aan u allen is natuurlijk, dat wanneer wij genomineerd worden om massaal op ons te gaan stemmen dus vraag dan zoveel mogelijk familie vrienden en bekenden om op de vrijwilligers van de plusbus
te gaan stemmen. Bij voorbaat onze dank daarvoor.
Indien u problemen heeft met het aanvragen van een papieren QR code (Coronapas) dan mag u contact opnemen met Chienus 0613644590 of Harke 0611477879 zijn willen u helpen, houd als u belt wel u
burgerservice nummer en postcode bij de hand.
Vanaf nu kunt ook pinnen in de plusbus dus betalen met de pinpas is mogelijk

Vanaf nu hebben wij vakantie, wij gaan weer beginnen op 10 januari 2022. De
chauffeurs en begeleidsters van de Plusbus wensen u allen een gelukkig kerstfeest
en een gezond en voorspoedig 2022
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/begeleidster.

Nov./Dec. 2021.
November.
O Dinsdag

02 nov.

Herfstrondrit

O Woensdag

03 nov.

Visje eten Lauwersoog

O Donderdag

04 nov.

Winkelen in Emden

O Vrijdag

05 nov.

Verrassingstocht

O Dinsdag

09 nov.

Rondrit Westervelde

O Woensdag

10 nov.

Oud Hollandsche spelletjes

O Donderdag

11 nov.

Herfstrondrit

O Vrijdag

12 nov.

Verrassingstocht

O Dinsdag

16 nov.

Winkelen bij Haye Wubs

O Woensdag

17 nov.

Bezoek Tuinland Groningen

O Donderdag

18 nov.

Visje eten bij Postma in Zoutkamp

O Vrijdag

19 nov.

Bezoek Tuinland Assen

O Woensdag

24 nov.

Winkelen Multi Sud Leer

O Donderdag

25 nov.

Winkelen Paddepoel

O Vrijdag

26 nov.

Rondrit Westervelde

Beldag: op maandag 25 oktober 2021.

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

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

Vanaf nu is het ook mogelijk te Pinnen in de bus

Nov./Dec. 2021.
December
O woensdag

01 dec.

Visje eten Zuidbroek

O Donderdag

02 dec.

Bezoek Oranjerie Zeijen kerstsfeer

O Vrijdag

03 dec.

Bezoek kerstmarkt Oldenburg

O Dinsdag

07 dec.

Bezoek Intratuin Winschoten

O Woensdag

08 dec.

Winkelen bij IKEA

O Donderdag

09 dec.

Visje eten in Zuidbroek

O Vrijdag

10 dec.

Bezoek kerstmarkt Loppersum

O Zaterdag

11 dec.

Bezoek kerstmarkt Loppersum

O Dinsdag

14 dec.

Verrassingstocht (speciaal.)

O Woensdag

15 dec.

Verrassingstocht (speciaal.)

O Donderdag

16 dec

Verrassingstocht (speciaal.)

O Vrijdag

17 dec.

Verrassingstocht (speciaal.)

O Dinsdag

21 dec.

Bezoek kerstmarkt Leer

O Woensdag

22 dec.

Bezoek Oranjerie Zeijen kerstsfeer

O Donderdag

23 dec.

Bezoek kerstmarkt Oldenburg

O Dinsdag

28 dec.

Bezoek Wildnights Wildlands Emmen

O Donderdag

29 dec.

Bezoek Wildnights Wildlands Emmen

Beldag: op maandag 25 oktober 2021.

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.

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

Uitstapjes naar o.a.

Visrestaurants.

Tuincentrums.

Winkelcentrums.

Rondritten.

Kerstmarkten.

Verrassingstochten.

