PlusBus
Gezellig een dagje weg!

Programma 2019
september - oktober - november

www.stichtingtrias.nl

De PlusBus is er voor mensen van 55 jaar en ouder die het leuk vinden
om in groepsverband eropuit te gaan. Met een reisje kunnen maximaal
6 personen mee. De organisatie van de reisjes is in handen van Stichting
Trias, een brede welzijnsinstelling in de gemeente Tynaarlo. De PlusBus
rijdt dankzij de inzet van 12 vrijwillige medewerkers die de reisjes mede
organiseren. De PlusBus haalt u van huis en brengt u na afloop weer
thuis. Elk kwartaal wordt een nieuw programma samengesteld. Voor
opgave of informatie kunt u bellen naar tel. 0592 33 89 38 of mailen
naar boekingskantoor@stichtingtrias.nl. Ideeën zijn van harte welkom!
Praktische zaken en spelregels
 Negen dagen voor aanvang van het reisje wordt bekeken of er
voldoende belangstelling is om een reisje door te laten gaan.
Indien u negen dagen of korter voor aanvang van het reisje
annuleert, zijn wij genoodzaakt de kosten van het reisje bij u in
rekening te brengen. Er moet een minimaal aantal deelnemers zijn
voor een reisje. Wij willen niet op het laatste moment annuleren
en de overige deelnemers teleurstellen. Daarnaast steken de
vrijwilligers die het reisje organiseren veel tijd in de voorbereiding
en organisatie.
 Opgave uiterlijk 2 weken van te voren tenzij anders vermeld in het
programma.
 Indien u uw rollator mee wilt nemen dan dient u dit bij de
aanmelding voor het reisje kenbaar te maken.
 Mocht u door omstandigheden toch niet mee kunnen en er zijn
kosten gemaakt (bijvoorbeeld reserveringskosten) dan zijn wij
genoodzaakt deze kosten bij u in rekening te brengen. Ook als u
langer dan negen dagen van te voren annuleert.
 De kosten van de activiteit kunt u contant en gepast aan de
chauffeur betalen wanneer u opgehaald wordt.
 Denkt u eraan bij museumbezoek eventueel zelf uw
museumjaarkaart mee te nemen?

Vrijdag 6 september - Openluchtmuseum Warffum
Hoe leefden mensen 100 jaar geleden? Een wandeling door het
Openluchtmuseum geeft hier een antwoord op. In de twintig gebouwen
op het terrein van het museum heeft de tijd stil gestaan. De woning van
een dagloner, de werkplaats van een schilder, een schoolgebouw en
een café. Allemaal zijn ze bewaard gebleven. Ook staat er een slagerij,
een smederij, een woonwagen, een gasthuis voor oude vrouwen en een
schipperswoning. Bijzonder is een Gronings babyhuisje. Hierin werden
vroeger baby’s gelegd om ze op een veilige manier aan de buitenlucht
te laten wennen.
Ook de omgeving van Warffum is erg mooi. Ten zuiden van het dorp ligt
het eeuwenoude wierdenlandschap en ten noorden de polders die
grenzen aan de Waddenzee De uitgestrekte akkers en weilanden
worden alleen onderbroken door een hooggelegen dorpje of een
boerderij. Enkele gebouwen zijn moeilijk toegankelijk voor mensen die
met een rollator lopen.
In het Grand Café kunt u wat eten en/of drinken.
 Kosten vervoer en begeleiding: € 30,00 p.p.
 Ophaaltijd: tussen 12.00 uur en 13.00 uur.
Tip! Heeft u een Museum Jaarkaart? Neemt u deze dan mee dan hoeft u
geen toegang te betalen.
Vrijdag 13 september – Museum Station Kropswolde en koffie drinken
aan het Zuidlaardermeer
Het station is gebouwd in 1915 en tot april 1989 in gebruik gebleven als
seinwachterspost met kaartverkoop, wachtkamer en fietsenstalling.
Vanaf 1989 tot 2009 was Galerie Halte Kropswolde van de Vereniging
Beeldende Kunstenaars er gevestigd. Vanaf 2009 is in dit monument het
museum voor Handwerktuigen Station Kropswolde ondergebracht; een
wereld van vele ambachten en hun specifieke gereedschappen. In het
museum is o.a. te zien gereedschappen van de klompmaker, turfsteker,
de scheepstimmerman, de schoenmaker etc. Ook is er een verzameling

typemachines, een aantal boekdrukpersen en een bijzondere collectie
van in deze regio geproduceerde oldtimer fietsen te zien. In de
Veenkoloniën was een goede fiets een onmisbaar vervoermiddel. Vanaf
de dertiger jaren tot midden van de vorige eeuw ontstond in Groningen
een rijwielindustrie met een imago van degelijkheid en
betrouwbaarheid. Daarbij kunnen we denken aan: Fongers, Rondeel,
Noordster, Gruno, Veeno, J Bronda en Veenlust. Het museum heeft een
groot aantal fietsen zeldzame fietsen “in huis”. Na ons museumbezoek
gaan we wat drinken aan het Zuidlaardermeer.
 Kosten vervoer en begeleiding: € 15,00 p.p.
 Ophaaltijd: tussen 12.30 uur en 13.30 uur
Vrijdag 20 september – Dagje Borkum
Het grootste Duitse Waddeneiland was halverwege de 19e eeuw, toen
het allereerste toerisme op gang kwam, in trek bij de Duitse bevolking.
In 1850 streken de eerste vakantiegangers neer op het eiland. De
Borkumers wisten toen nog niet dat toerisme de redding voor het
eiland zou worden.
Om 10.15 uur vertrekt de boot. Aangekomen op Borkum gaan we het
stadje verkennen. ’s Middags staat er een huifkartocht op het
programma. De tocht over het eiland duurt ca. 2½ uur inclusief een half
uur pauze. In de namiddag worden we met het treintje weer terug naar
de boot gebracht.
 Kosten vervoer, begeleiding, overtocht (incl. koffie en gebak) en
huifkartocht op Borkum: € 80,00 p.p.
 Ophaaltijd: tussen 7.45 uur en 8.45 uur.
Voor het reisje naar Borkum kunt u zich tot uiterlijk 2 september
opgeven i.v.m. het reserveren van het arrangement. Indien u het reisje
annuleert zijn wij genoodzaakt de door Trias gemaakte kosten in
rekening te brengen.

Woensdag 25 september – Brocante op z’n Brits - Oranjerie Zeijen
De Oranjerie in Zeijen staat jaarlijks drie weken lang in de Engelse
Brocante sfeer met een vleugje 50-er jaren. De winkel bestaat uit
verschillende stijlkamers die met veel gevoel voor de typerende
brocante stijl en kleuren iedere keer opnieuw wordt ingericht.
Alledaagse gebruiksvoorwerpen van vroeger, serviesgoed, glaswerk,
silverplate, spiegels, hoeden, kleinmeubelen, schilderijen en nog veel
meer “nice things”. In de theeschenkerij kan de “Cream Tea” met
versgebakken scones, clotted cream en jam u heerlijk smaken en wordt
een assortiment Engelse delicatessen aangeboden.
 Kosten vervoer en begeleiding: € 15,00 p.p.
 Ophaaltijd: tussen 12.30 uur en 13.30 uur.
Woensdag 9 oktober – Bustocht naar o.a. Winsum, Noordpolderzijl,
de Eemshaven en Loppersum
Vandaag organiseren de vrijwilligers een bustocht door verschillende
dorpen in Groningen. We gaan koffie drinken in Noordpolderzijl.
Noordpolderzijl is gelegen aan de Waddenzee en heeft de kleinste
zeehaven van Nederland. Wie weet kunnen we even op de dijk kijken.
Daarna gaan we naar de Eemshaven. Via Uithuizen rijden we naar
Loppersum, het epicentrum van het aardbevingsgebied, vrijwilligers
vertellen. We sluiten de dag af door te eten bij Hotel Spoorzicht in
Loppersum. In dit hotel zijn ook de opnames geweest van Pauw en Jinek
over o.a. het aardbevingsgebied.
 Kosten vervoer en begeleiding: € 35,00 p.p.
 Ophaaltijd: tussen 11.00 uur en 12.00 uur
Tip! Neem i.v.m. de vroege vertrektijd een broodje mee in de bus.
Woensdag 16 oktober – Herfsttocht door het Drents Friese Woud
Vandaag organiseren de vrijwilligers een mooie Herfstroute door het
Drents Friese Woud. We rijden door een mooie streek die misschien

niet zo heel bekend is onder ons. Onderweg gaan we gezellig ergens
samen lunchen.
 Kosten vervoer en begeleiding: € 35,00 p.p.
 Ophaaltijd: tussen 9.30 uur en 10.30 uur
Vrijdag 25 oktober - Verrassingstocht Groningen en bezoek de Weem
museum Henk Helmantel
Vandaag organiseren de vrijwilligers een zwerftocht door Groningen.
We brengen een bezoek aan het museum de Weem van Henk
Helmantel in Westeremden. Hier is onder andere een tentoonstelling te
zien van schilderijen van kerken en kloosters uit Groningen en Europa
maar ook stillevens met voorwerpen uit de late Middeleeuwen. De
tentoonstelling bestaat verder uit beelden, meubels en voorwerpen uit
dezelfde periode.
Kortom: Middeleeuwen in de Weem.
We sluiten de dag af door samen ergens te gaan eten.
 Kosten vervoer, begeleiding, toegang en koffie/thee:
€ 40,00 p.p.
 Ophaaltijd: tussen 11.30 uur en 12.30 uur.
Tip! Neem i.v.m. de vroege vertrektijd een broodje mee in de bus.
Vrijdag 15 november- Orchideeënhoeve Luttelgeest
Onder het dak van de Orchideeën Hoeve groeien en bloeien duizenden
orchideeën en fladderen er prachtige vlinders en papegaaien rond. Via
een wandelpad kunt u de verschillende tuinen ontdekken waarmee u
reist van werelddeel naar werelddeel. De temperatuur in de orchideeën
hoeve is overal 21⁰ Celsius. Met de Zwevende Bloementuin wordt de
Japanse kersenbloesemtijd naar Nederland gebracht. Het Amazone
Regenwoud is de grootste tuin in de Orchideeën hoeve. De brutaalste
bewoners van het Amazone Regenwoud zijn de Witoorpenseelaapjes.
Zij vonden via Stichting AAP een nieuw thuis in Luttelgeest. In de Vlinder
Vallei fladderen meer dan 2000 vlinders rond. Hier zijn steile

rotswanden, beekjes en vijvers. In de Lorituin vliegen meer dan 80 Lori’s
rond. Dit zijn kleine nieuwsgierige papegaaitjes. Wie wil kan een bakje
nectar kopen om de vogeltjes te voeren. Verder zijn er winkeltjes en
diverse restaurantjes waar u wat te eten of te drinken kunt kopen.
 Kosten vervoer, toegangskosten en begeleiding: € 55,00 p.p.
 Ophaaltijd: tussen 9.00 uur en 10.00 uur
Dinsdag 19 november – Stadsrondrit Groningen
Vanmiddag organiseren de vrijwilligers een interessante bustocht door
de stad Groningen. Met 200.997 inwoners is Groningen veruit de
grootste stad van noordelijk Nederland. Groningen een stad met veel
gevarieerde handel en industrie. Het is een studentenstad met ruim
55.000 studenten waarvan er 30.000 in de stad wonen. De binnenstad is
grotendeels afgesloten voor autoverkeer. Behalve historische
pakhuizen, hofjes en gebouwen heeft Groningen de meest
vernieuwende architectuur bijvoorbeeld het Gasuniegebouw, het
Groninger museum maar ook de bijzondere Tasmantoren, het nieuwe
gebouw van de Informatiebeheer Groep.
Heeft u wensen om ergens in de stad te kijken? Geeft u dat dan door
aan de vrijwilligers die het reisje organiseren.
 Kosten vervoer en begeleiding: € 25,00 p.p.
 Ophaaltijd: tussen 12.00 uur en 13.00 uur.
Donderdag 21 november - Zwerftocht in de omgeving van de
voormalige Adel van Oranjewoud en Beetsterzwaag
Beetsterzwaag is een dorp in de gemeente Opsterland, vlakbij Drachten.
De omgeving kenmerkt zich vooral door fraaie bossen.
De voorname sfeer van het dorp en de omgeving is te danken aan de
veen-adel die zich in de negentiende eeuw hier vestigde. In die tijd
bezaten vijf adellijke families uit Beetsterzwaag ruim 16.000 hectare
grond in de omgeving. Ook nu nog heeft het dorp een “adellijke
voorname sfeer” vanwege de karakteristieke Hoofdstraat die zich

kenmerkt door historische panden en prachtig aangelegde tuinen. De
historische panden zijn de stille getuigen van de rijke adel in de 18e en
19e eeuw. Tussen de middag gaan we samen ergens lunchen.
 Kosten vervoer en begeleiding: € 37,00 p.p.
 Ophaaltijd: tussen 10.00 uur en 11.00 uur.
Woensdag 27 november – Modehuis Heije Wubs in Onstwedde
Modehuis Wubs is een groot modehuis met een uitgebreide collectie
mode voor zowel dames als heren van alle leeftijden. U kunt
vrijblijvend rondkijken en de koffie staat klaar. Via het modehuis heeft u
toegang tot de afdeling Huishoud & Cadeau, onderdeel van het bedrijf
Wubs. U kunt hier terecht voor huishoudelijke artikelen, speelgoed en
cadeauartikelen.
 Kosten vervoer en begeleiding: € 25,00 p.p.
 Ophaaltijd: tussen 12.30 uur en 13.30 uur.
Wilt u dit boekje niet meer ontvangen? Belt u dan 0592 33 89 38 of
stuur een email naar boekingskantoor@stichtingtrias.nl.

