PlusBus
Gezellig een dagje weg!
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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?

In april worden in de hele provincie Drenthe
kunstzinnige en creatieve activiteiten georganiseerd
tijdens Gekleurd Grijs in Actie!. De reisjes op 8, 12 en
25 april organiseren wij samen met Gekleurd Grijs.
Voor het volledige programma van Gekleurd Grijs kunt
u kijken op www.kunstencultuur.nl

Woensdag 11 maart – Lunchbuffet bij Van der Valk Hoogkerk
Gezellig samen genieten van een Live Cooking lunchbuffet bij Van der
Valk Hoogkerk. Het buffet biedt: seizoen soep, diverse broodsoorten,
salades, vleeswaren, kaassoorten, huisgemaakte salades zoals
tomatensalade, eiersalade, tonijnsalade. Diverse Live Cooking gerechten
zoals vlees en vis met seizoengroenten en vegetarische pasta. Verder
yoghurt, kwark, vers fruit, koffie, thee, karne- en chocolademelk.
 Kosten all in: € 35,00 p.p.
 Ophaaltijd: tussen 10.30 uur en 11.30 uur.
Vrijdag 20 maart – Landwinkel Ol Diek Nieuwolda | Eten in
Termunten
In het dorpje Nieuwolda, tussen de A7 en Delfzijl, staat Landwinkel Ol
Diek. In de Landwinkel is een grote diversiteit aan producten te vinden
die in het Oldambster land worden geteeld. Zelf zijn zij gespecialiseerd
in het telen van: appels, peren, kersen, pruimen en wijndruiven. In de
winkel wordt het fruit maar ook de van het fruit gemaakte producten
zoals wijn, sappen en jams verkocht. Daarnaast biedt de winkel vele
andere streekproducten uit het Oldambster land waaronder kaas,
bakproducten, servies, klompen en schapenwolproducten.
Na afloop gaan we samen eten in Termunten.
 Kosten vervoer en begeleiding: € 35,00 p.p.
 Ophaaltijd: tussen 12.00 uur en 13.00 uur.

Woensdag 25 maart – Het Groninger Forum
Het Forumgebouw, ontworpen door Amsterdamse NL Architects, werd
in 2007 door zowel Groningen als de vakjury gekozen uit zeven
inzendingen van architectenbureaus uit binnen- en buitenland. Het
opvallende gebouw dat met zijn scherpe lijnen als een moderne
monolith afsteekt tegen de historische binnenstad, is 45 meter hoog,
telt 10 verdiepingen en een dakterras. Het gebouw bestaat uit twee
torens, een west- en een oosttoren die kriskras verbonden worden door
roltrappen. Beide torens hebben dichte delen en open pleinen. In de
dichte delen vind je expozalen, filmzalen, de multifunctionele zaal en
Storyworld. Op 29 november 2019 is het gebouw voor publiek geopend.
Wij krijgen vandaag een rondleiding door het gebouw. De rondleiding
krijgen we met liften zodat ook mensen met rollator mee kunnen.
 Kosten vervoer, begeleiding en rondleiding: € 25,00 p.p.
 Ophaaltijd: tussen 12.00 uur en 13.00 uur.
Woensdag 8 april – Film & Verhaal Drents Archief Assen
De Asser Historische Vereniging heeft een selectie gemaakt van de
mooiste historische films uit de collectie van het Drents Archief en daar
is heel veel over te vertellen. Geniet van filmbeelden uit de jaren 19201990 en luister naar de verhalen over de Drentse hoofdstad. Na afloop
praten we samen nog na onder het genot van een kopje koffie of thee.
 Kosten all in: € 22,00 p.p.
 Ophaaltijd: tussen 12.00 uur en 13.00 uur.
Heeft u een Museum Jaarkaart? Neemt u deze dan mee dan hoeft u
geen toegang te betalen.

Donderdag 16 april - Bustocht door de gemeente
Vandaag organiseren we een mooie bustocht door de gemeente
Tynaarlo waarbij ook de kleine dorpen niet vergeten zullen worden. We
sluiten de dag af door samen te gaan eten.
 Kosten vervoer, begeleiding: € 25,00 p.p.
 Ophaaltijd: tussen 10.00 uur en 11.00 uur.
Dinsdag 21 april en woensdag 22 april – Tulpenroute door Drenthe
Ook dit jaar organiseren de vrijwilligers weer een mooie tulpenroute
door Drenthe. Onderweg gaan we ergens wat eten.
Wij hopen deze dag op mooi weer!
 Kosten vervoer en begeleiding: € 30,00 p.p.
 Ophaaltijd: tussen 10.00 uur en 11.00 uur
Zaterdag 25 april – Museum de Wachter, meer dan een molen
Een bezoek aan deze molen is een bijzondere ervaring door haar plek en
de vele ambachten die de molen herbergt. Een specerijenmaalderij,
olieslagerij, graanmolen, stoommachines en niet te vergeten de
ambachtelijke bakkers. In Dieks Dele vindt u een klompenmaker, smid,
stelmaker en boven worden landbouwwerktuigen en huishoudelijke
apparaten van vroeger tentoongesteld. Ook zijn diverse
muziekinstrumenten te zien en te beluisteren waaronder het unieke
orchestrion.
 Kosten all in: € 22,00 p.p.
 Ophaaltijd: tussen 9.00 uur en 10.00 uur.
Woensdag 29 april – Op reis door de Tuin van de Tijd in Bunne
De Tuin van de Tijd biedt een bijzondere beleving van natuur, landschap
en kunst waarin elk jaargetij haar eigen schoonheid kent. Kunstenares
Femke van Dam neemt u mee op reis door deze grote parktuin vol
landschapskunst. U maakt kennis met de geschiedenis van Bunneres als
onderdeel van het Geopark de Hondsrug en u ontdekt de bijzondere

Land Art kunstwerken in de tuin. Een bezoek aan de fototentoonstelling
over de internationale projecten van de kunstenares is ook zeer de
moeite waard.
 Kosten all in: € 22,00 p.p.
 Ophaaltijd: tussen 13.00 uur en 14.00 uur.
Dit reisje heeft een gemiddeld inspanningsniveau. Bent u minder goed
ter been, neem dan uw rollator mee. Bent u slecht ter been dan wordt
afgeraden om aan dit reisje deel te nemen.
Dinsdag 12 mei en dinsdag 19 mei – Rondvaart door Nationaal Park
Lauwersmeer en samen eten
Mooie rondvaart door Nationaal Park Lauwersmeer. Dit gebied bestaat
deels uit een nationaal park en deels uit ruim vaarwater.
In de vroegere Lauwerszee is sinds 1969 van alles gaan groeien en
bloeien. Door de diverse ecologische ontwikkelingen zijn er ruim 40 jaar
na de afsluiting van het gebied allerhande soorten watervogels te zien
zoals lepelaars en diverse zwanen, maar ook roofvogels, kiekendieven
en arenden. Konikpaarden en Schotse Hooglanders zijn hier als
begrazers ingezet.
De rondvaart begint om ca. 14.15 uur vanuit Lauwersoog en duurt
ongeveer 2½ uur. U kunt op de boot zowel buiten als binnen zitten. Op
de boot zijn meerdere toiletten aanwezig.
Na afloop gaan we samen eten in Lauwersoog.
 Kosten vervoer, begeleiding en rondvaart: € 40,00 p.p.
 Ophaaltijd: tussen 12.30 uur en 13.30 uur.

Vrijdag 15 mei – Theemuseum, Theewinkel, Theeschenkerij in
Houwerzijl
Sinds 1990 gevestigd in een voormalige kerk van het kleine dorpje
Houwerzijl in het Noordwesten van de provincie Groningen, zo’n 15 km
van Lauwersoog. In het museum wordt het complete verhaal van de
thee verteld. Waar wordt thee verbouwd, hoe ziet de theeplant eruit en
welke blaadjes worde geplukt en hoe worden deze verwerkt? Hoe
worden theeplanten gekweekt? Wat is nursery? Wat gebeurt er in een
theefabriek? Wat zit er in thee? Wie heeft het theezakje uitgevonden?
Wat is een theeklipper? Hoe drinken men thee in Zuid-Amerika of
Engeland? Op deze en vele andere vragen krijgt u vandaag antwoord.
Na afloop gaan we samen ergens wat eten. Neem i.v.m. de vertrektijd
een broodje als lunch mee voor in de bus.
 Kosten vervoer, begeleiding en toegang museum: € 40,00 p.p.
 Ophaaltijd: tussen 11.00 uur en 12.00 uur.
Vrijdag 29 mei - Dagje Leer inclusief haventocht
Via een mooie route rijden we naar Leer. Net over de grens in het
Duitse veengebied wordt vaak koolzaad geteeld. Wij hopen dat dit ook
dit jaar het geval is. Leer is een kleine stad, een aantal kilometers over
de grens in Duitsland. Het heeft een leuke haven met lelijke en mooie
schepen en een prachtige oude Waag. Hier tegen aan ligt de Altstadt,
kroegjes afgewisseld met kleine winkels. Aan de rand van de wijk vind je
een kunstig beschilderde winkel met lekkere en mooie spullen. Ook
ontdekken we Leer vanaf het water met Grachtenboot “Koralle”. De
boottocht duurt ca. een uur. Na afloop eten we samen.
Bent u minder goed ter been neem dan a.u.b. uw rollator mee!
 Kosten vervoer, begeleiding en boottocht: € 55,00 p.p.
 Ophaaltijd: tussen 9.30 uur en 10.30 uur.
Wilt u dit boekje niet meer ontvangen? Belt u dan 0592 33 89 38 of
stuur een email naar boekingskantoor@stichtingtrias.nl.

