De activiteiten van de

PlusBus
worden mede mogelijk gemaakt door:

PlusBus
Activiteitenprogramma januari – februari – maart 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.
Gaat u voor het eerst mee? Dan krijgt u een mooie Radius-tas van ons cadeau!
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.
 Consumpties gedurende de rit 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 ma. t/m
vrij. van 8.30 tot 12.00 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
!

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.
Voor januari t/m maart 2019 kunt u reserveren
vanaf donderdag 13 december, 8.30 uur!
LET OP! Het uitje is pas vastgezet als dit door één van
de PlusBus-medewerkers is bevestigd!

Omschrijving activiteiten
Activiteiten Oegstgeest
Winkelen in Sassenheim en een high tea bij
Brasserie Hemels
Eerst gezellig winkelen en daarna ‘hemels’
genieten in restaurant Hemels. We maken het
gezellig met elkaar.
Literatuurmuseum Den Haag
Van liefdesbrieven tot manuscripten, van schrijversportretten tot kinderboeken-illustraties: alles wat te
maken heeft met het werk en persoonlijke leven
van schrijvers en illustratoren is te vinden in het
archief van de Stichting Nederlands
Literatuurmuseum en Literatuurarchief. Onlangs
heeft dit museum het omvangrijke archief van Toonder Studio’s verworven.
Rondrit Amsterdam
Met onze bus maken we een rondrit
langs diverse toeristische
hoogtepunten in Amsterdam, zoals
Carré, Stedelijk museum, Anne
Frankhuis, het Tropenmuseum en
het Centraal Station.
Spinozahuis in Rijnsburg
Spinoza is de beroemdste filosoof van Nederland. Hij
behoort tot het kleine gezelschap van klassieke filosofen
die gezichtsbepalend worden geacht voor de
geschiedenis van het westerse denken. Spinoza vestigde
zich in 1661 in Rijnsburg, waar hij lenzen voor optische
instrumenten sleep en waar hij zijn overpeinzingen
neerschreef. Dit woonhuis is nu ingericht als een
bescheiden museum.
Rondrit Kinderdijk
Een van de meest bijzondere plekken op aarde,
de 19 molens bij Kinderdijk. Deze grootste en
best bewaarde verzameling windmolens van het
land staat op de werelderfgoedlijst van Unesco.
We rijden een mooie route via HazerswoudeDorp, Boskoop, Gouda en het kronkelende
riviertje de Vlist naar Schoonhoven.

U wordt in het uur vóór de genoemde tijd opgehaald!

Dag

Datum

Uitje

Tijdstip

Prijs

Di

15-01

Rondrit Rotterdam

10.15

€ 22,50

Do

24-01

Winkelen in Sassenheim en een high
tea bij Brasserie Hemels
Literatuurmuseum Den Haag
Met MJK € 12,50
Rondrit Amsterdam

11.15

€ 35,00

Di

12-02

13.30

€ 21,00

Wo

20-02

10.15

€ 22,50

Di

12-03

Spinozahuis in Rijnsburg
Met MJK € 9,00
Rondrit Kinderdijk

13.30

€ 12,50

Wo

20-03

10.15

€ 27,50

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.

LET OP! U kunt bellen om te reserveren
vanaf donderdag 13 december 2018, 8.30 uur!

