De activiteiten van de

PlusBus
worden mede mogelijk gemaakt door:

PlusBus
Activiteitenprogramma januari – februari – maart 2020
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 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
!

Voor de uitjes van januari, februari en maart 2020 kunt u reserveren
vanaf donderdag 12 december 2019, 8.30 uur!
LET OP! Het uitje is pas vastgezet als dit door één van
de PlusBus-medewerkers is bevestigd!

Omschrijving activiteiten
Klederdrachtmuseum in Amsterdam
Het Klederdrachtmuseum is er voor iedereen die
geïnteresseerd is in cultuurgeschiedenis, mode en
folklore. Wie goed kijkt naar het kleedgedrag van
mensen, kan daar van alles uit aflezen over de identiteit van de drager.
Gezamenlijk met het Koto Museum in Paramaribo wordt de tentoonstelling
‘Kotomisi, de kracht van klederdrach’ georganiseerd, die zal gaan over de Afro
Surinaamse klederdracht.
Rondrit door de Schoorlse Duinen
De duinen veranderen met elk seizoen. Wie weet
ziet u een licht besneeuwd duinlandschap! Onder
leiding van onze chauffeur maken we een prachtige
rondrit door de duinen van Bergen en Schoorl. Het
zijn de hoogste (54 m) en breedste (5 km) duinen
van Nederland. Men is nu bezig om, na een eeuw van beplanting, het zand meer
vrij spel te geven. Na deze mooie rit drinken we, voor eigen rekening, gezellig
een kop koffie in de buurt.
Lady’s Day in Boskoop
Een echt verwendagje voor de vrouw want er zijn allerlei ‘damesdingen’ te
vinden. Na ontvangst met koffie en gebak wordt er een modeshow
gepresenteerd. Na de lunch kunt u bingo spelen en rondlopen door de winkel.
De dag wordt afgesloten met een advocaatje met slagroom. Alles in de prijs
inbegrepen
Dammetjes rondrit
Een prachtige route die ons meeneemt naar vele plaatsen
in Noord-Holland die het woordje ‘dam’ in hun naam
hebben. We nemen o.a. een kijkje in Zaandam, Edam,
Volendam, Durgerdam, Uitdam en Monnickendam.
Bezoek aan de Euromast Rotterdam
De Euromast is de hoogste uitkijktoren van Nederland,
gebouwd in 1960 ter gelegenheid van de Floriade. De lift brengt
je in 30 seconden naar een hoogte van 100 meter, waar het
uitkijkplatform en de Brasserie zich bevinden. Vanaf daar heb je
een 360 graden uitzicht over Rotterdam en omstreken. De
Euroscoop brengt je helemaal naar de top op 185 meter hoogte.

Activiteiten Oegstgeest
U wordt in het uur vóór de genoemde tijd opgehaald!
Dag

Datum

Uitje

Tijdstip

Prijs

Di

07-01

13.30

€ 25,00

12.15

€ 32,00

21-01

IJssculpturen in Scheveningen. Dit
uitje is i.p.v. 3 december. Inschrijven
hiervoor is alleen mogelijk voor de
reservelijst.
Klederdrachtmuseum in Amsterdam
MJK 21,00
Dagje Volendam

Di

14-01

Di

10.30

€ 20,00

Woe

29-01

Nieuw: rondrit door Schoorlse duinen

12.00

€ 20,00

Di

04-02

Rondrit door de Meije

13.30

€ 20,00

Do

13-02

Royal Delft Experience, Delft

13.00

€ 25,00

Woe

19-02

Verrassingstocht

10.30

€ 17,50

Ma

24-02

Rit van de chauffeur

11.00

€ 17,50

Di

10-03

Lady’s Day, Boskoop

09.45

€ 16,00

Di

17-03

Nieuw: Dammetjes rondrit

10.15

€ 20,00

Ma

30-03

Bezoek aan de Euromast, Rotterdam

10.30

€ 29,00

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.

