De activiteiten van de

PlusBus
worden mede mogelijk gemaakt door:

PlusBus
Activiteitenprogramma januari 2019
Mee met de PlusBus! Gezellig samen met anderen op stap om verschillende
activiteiten te ondernemen. Dit betekent gezellig met elkaar boodschappen doen
en winkelen, maar ook andere leuke uitjes. Bijvoorbeeld een kaasboerderij, een
rondrit, het strand of een museum.
De PlusBus haalt u thuis op. Er zijn altijd twee begeleiders bij. Dus altijd iemand,
die u helpt bij het in- en uitstappen, uw boodschappen draagt of uw rolstoel
duwt. Na de activiteit gaan we gezellig ergens een kopje koffie drinken en
natuurlijk brengen we u ook weer veilig thuis.
Voor alle activiteiten geldt:
 U wordt in het uur voor de genoemde tijd van huis opgehaald (staat er bv.
10.00 uur dan wordt u gehaald tussen 9.00-10.00 uur).
 Alle prijzen zijn inclusief entreekosten, begeleiding en vervoer.
 Alle consumpties gedurende het uitje zijn voor eigen rekening, tenzij anders
is aangegeven. U betaalt contant (en wanneer mogelijk gepast) tijdens de
activiteit. Prijzen zijn onder voorbehoud.
 Aan het inschrijven zijn géén kosten verbonden.
Als u mee wilt met één van de activiteiten, kunt u zich daarvoor opgeven (voor
max. 2 personen tegelijk) via ons algemene telefoonnummer. U kunt van
maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur bellen naar: 071 707 42 00.

Radius
Afd. PlusBus
Rooseveltstraat 6
2321 BM Leiden
Tel.: 071 707 42 00
E-mail: plusbus@radiuswelzijn.nl
Website: www.radiuswelzijn.nl

Voor de uitjes van januari kunt u reserveren vanaf
woensdag 12 december, 8.30 uur!
Of per mail: plusbus@radiuswelzijn.nl
U kunt zich opgeven voor 2 activiteiten per maand. Wilt u mee met meer dan 2
activiteiten? Dat kan, geef dit aan bij het reserveren. U kunt extra mee als er plek
over blijft.
LET OP!
Het uitje is definitief als dit door één van de PlusBus-medewerkers is bevestigd!

Activiteiten Leiden januari 2019
Omschrijving activiteiten
Verrassingsrit
We maken er vandaag weer en mooie en gezellige
dag van. Waarheen blijft een verrassing maar het wordt vast weer genieten!
Rondrit Braassemermeer
Een mooie rit door het Groene Hart rond het
Braassemermeer met de mooie dorpen daar omheen.
Het meer ligt in de gemeente Kaag en Braassem, met
Roelofarendsveen op de west- en Rijnsaterwoude op de
oostoever. In het zuiden van het meer bevindt zich het
natuurgebied De Hemmen.
Rondrit Rotterdam + kijkje in de Markthal
Na een rondrit langs de mooiste plekjes van
Rotterdam nemen we een kijkje in de Markthal.
Een boogvormige gebouw, met woningen die
boven een levendige marktvloer hangen.
Kunstenaar Arno Coenen creëerde aan de
binnenzijde een kunstwerk van 11.000m 2 met
heldere en vrolijke kleuren.
Scheepvaartmuseum, Amsterdam
Het is gevestigd in het gebouw van het
voormalige 's Lands Zeemagazijn en bevat de op
een na grootste maritieme collectie ter wereld.
U kunt de unieke tentoonstelling ‘ms Oranje |
Koers gewijzigd’ bezoeken. Tachtig jaar na de
tewaterlating op 8 september 1938 spreekt dit schip door zijn iconische status en
zijn veelbewogen geschiedenis nog steeds tot de
verbeelding
Pannenkoekenlunch bij het Restaurant De Soete
Suikerbol in Hillegom.
Heerlijke pannenkoeken in het voormalige
postkantoor van Hillegom. In deze huiskamer van
Hillegom is het goed toeven.

Dag
Rit naar
Vr
4 Winkelen in het Winkelhof in Leiderdorp
Ma
7 Rondrit langs de Vecht
Di
8 Bingo bij de Zijloever
Vr
11 Verrassingsrit inclusief koffie
Wo 16 Rondrit Braassemermeer
Do
17 Koffiedrinken aan de boulevard van Katwijk
De prijs is exclusief koffie
Vr
18 Winkelen in Winkelcentrum In de Boogaard in
Rijswijk
Ma
21 Winkelen in Amstelveen
Wo 23 Rondrit Rotterdam
Vr
25 Bingo in de Parelvissers
Ma
28 Scheepvaartmuseum: U kunt de unieke
tentoonstelling ‘ms Oranje’ bezoeken
Wo

Start
13.30
10.15
13.30
13.30
13.30
13.30

Prijs
€ 7,00
€ 22,50
€ 6,50
€ 15,00
€ 12,50
€ 8,50

13.30

€ 10,00

11.00
10.15
13.30
11.00

€ 15,00
€ 22,50
€ 6,50
€ 35,00

30 Pannenkoek eten bij de Soete Suikerbol in Hillegom 12.00
€ 26,50
Prijs is inclusief menu en exclusief drankjes
Denkt u eraan bij een dagtocht een lunchpakketje mee te nemen!
Let op: Uitjes waarvoor entree betaald wordt, gaan uitsluitend door bij
5 deelnemers, overige uitjes gaan uitsluitend door bij 3 deelnemers!
Afmelden minstens 2 uur van te voren! Meldt u niet op tijd af en komt de
chauffeur voor niks aan de deur, dan wordt er € 5,00 gerekend!
Wilt u de uitjes, zo mogelijk, met gepast geld betalen?

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor de PlusBus? Neem dan
contact op met Emely Rimmelzwaan, coördinator van de PlusBus. Zij is op
maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar tussen 09.30 en 11.00 uur op
071 707 42 00.

U kunt voor de januari-uitjes reserveren
vanaf woensdag 12 december 2018, 8.30 uur

