De activiteiten van de

PlusBus
worden mede mogelijk gemaakt door:

PlusBus
Activiteitenprogramma februari 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.
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.

Voor de uitjes van februari kunt u reserveren vanaf
woensdag 22 januari 2020, 8.30 uur!
Of per mail: plusbus@radiuswelzijn.nl
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.
LET OP!
Het uitje is definitief als dit door één van de PlusBus-medewerkers is bevestigd!

Omschrijving activiteiten
Bezoek Volendam
Volendam, een vissersdorp aan het IJsselmeer, met
oude huisjes, gezellige horecagelegenheden en
natuurlijk de beroemde ‘Dijk’. Jaarlijks trekt Volendam
als uniek vissersdorp veel toeristen. Wij maken een
gezellig ommetje om dit met eigen ogen te zien en te
beleven.
Verrassingstocht
We maken er vandaag weer en mooie en
gezellige dag van. Waarheen blijft een verrassing
maar het wordt vast weer genieten!

Kinderdijk route + rondvaart
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 Hazerswoude-Dorp, Boskoop,
Gouda en het kronkelende riviertje de Vlist naar Schoonhoven, waar we koffie
en/of een broodje kunnen nuttigen. Via de pont verder langs de Lek richting
Kinderdijk voor een rondvaart langs de molens. Op de terugweg zullen we nog
een keer stoppen om wat te drinken.
Rondrit langs de Dammetjes
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.
Tuincentrum Global Garden
+ eten bij proeflokaal Bregje Beinsdorp
Nadat u uw inkopen heeft gedaan, gaan we samen
genieten van een 3-gangendiner van met zorg
samengestelde gerechten.

Activiteiten Leiden februari 2020
Dag
Rit naar
Start
Prijs
Ma
3 Bezoek Volendam
10.30
€ 20,00
Do
6 Verrassingstocht
10.30
€ 18,00
Vrij
7 Winkelen in Zoetermeer
13.30
€ 10,00
Woe 12 Kinderdijk-route
10.15
€ 28,00
Ma
17 Rondrit langs Waal en Lek
10.15
€ 25,00
Di
18 Intratuin Pijnacker en lunchen bij de
10.45
€ 10,00
Bakkerswinkel in Zoetermeer,
lunch eigen rekening
Vrij
21 Valentijnsdiner - loting
13.30
€ 12,00
Di
25 Nieuw: Rondrit langs de ‘Dammetjes’
10.15
€ 20,00
Woe 26 Global Garden en eten bij proeflokaal
14.30
€ 35,00
Bregje, Beinsdorp
Vrij
28 Bingo in de Parelvissers
14.00
€ 7,00
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?

