De activiteiten van de

De Blauwe PlusBus
worden mede mogelijk gemaakt door:

De Blauwe PlusBus
Activiteitenprogramma mei en juni 2022
Gezellig met anderen op stap. Gaat u mee?
Mee met De Blauwe PlusBus! 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, het strand of een museum.
Stichting Radius is een samenwerking aangegaan met Stichting Recreatie en
Vervoer om samen voor de inwoners van Oegstgeest een leuk aanbod te maken.

Mede mogelijke gemaakt door de
Rotaryclub Oegstgeest e.o.

Radius Oegstgeest
Afd. De Blauwe PlusBus
President Kennedylaan 141
2343 GM Oegstgeest
Tel.: 071 707 42 00 (8.30-12.30 uur)
E-mail: info@radiuswelzijn.nl
Website: www.radiuswelzijn.nl
!

We verzamelen om 10.00 uur in de flat Haeswijk, President Kennedylaan 141 in
Oegstgeest. We drinken daar eerst gezellig een kopje koffie. Tijdens het kopje
koffie betaalt u aan de daarvoor aanwezige persoon de kosten voor het uitje.
Daarna gaan we op stap met de blauwe bus van Stichting Recreatie en Vervoer.
Voor alle activiteiten geldt:
 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.
Voor algemene informatie kunt u van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur
bellen naar tel.nr. 071 707 42 00. Als u mee wilt met één van de activiteiten, kunt
u zich daarvoor opgeven (voor max. twee personen tegelijk) via ons algemene
telefoonnummer.

Voor de uitjes van mei en juni kunt u reserveren vanaf 22 april 8.30 uur!
LET OP! Het uitje is pas vastgezet als dit door één van
De Blauwe PlusBus-medewerkers is bevestigd.

Maandag 9 mei - Keukenhof
De Keukenhof is de grootste bloementuin
van Nederland. Fijn om in te wandelen en
te genieten van de bloemenpracht.
Deze rit gaat alleen door met vijf personen,
of meer. U betaalt € 18,50, dit is inclusief
busrit en toegang tot het park.
Vrijdag 20 mei - LAM museum Lisse
LAM is een ‘foodart’ museum op Landgoed
Keukenhof met een internationale
topcollectie. In het museum is het net
vakantie, even helemaal los van alle
dagelijkse verplichtingen. Maak je hoofd
leeg en vul hem daarna met nieuwe ideeën
en energie in het museum.
Dinsdag 7 juni - Stadshart Zoetermeer
In het winkelcentrum in Zoetermeer is
het met een ruime keuze aan winkels
fijn om te winkelen of gewoon maar te
kijken wat er allemaal te koop is. Dit kan
zowel overdekt als heerlijk buiten met
mooi weer.
Vrijdag 24 juni - Avifauna
Een bezoek aan Avifauna, het mooie vogelpark
waar je heerlijk kunt wandelen en genieten van
de vogelpracht. De vele mooie kleuren van de
vogels in het park zijn een genot om naar te
kijken. De Cuba volière met flamingo’s is weer
geopend. Maar behalve vogels zijn er
bijvoorbeeld ook panda’s in de Oosterse tuin en dwergaapjes op het
Nubosa eiland in Zuid-Amerikaanse sfeer te bewonderen.

Dag

Datum

Uitje

Tijdstip

Prijs

Ma

09-05

Keukenhof
Inclusief entree park

10.00

€ 18,50

Vr

20-05

Het LAM museum in Lisse
Toegang € 7,50

10.00

€ 10,00

Di

07-06

Stadshart winkelcentrum Zoetermeer

10.00

€ 12,50

Vr

24-06

Avifauna
Entree Avifauna € 18,50

10.00

€ 15,00

Let op: Uitjes waarvoor entree betaald wordt, gaan uitsluitend door bij
6 deelnemers, overige uitjes gaan uitsluitend door bij 4 deelnemers!
Afmelden minstens 2 uur van te voren! Indien men zich niet op tijd afmeldt,
dan wordt er € 5,00 gerekend!

Wilt u de uitjes, zo mogelijk, met gepast geld betalen?
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor De Blauwe PlusBus?
Neem dan contact op met Radius, 071 707 42 00.
Rolstoel
De bus is geschikt voor het vervoer van een rolstoel; per uitje
kan er één rolstoel mee. Ook een rollator kan mee, maar liefst
zo min mogelijk vanwege de ruimte in de bus. Er is de
mogelijkheid dat, indien nodig en gewenst, begeleiding mee
kan, uiteraard wel met betaling.
Wilt u indien u verhinderd bent uw afmelding op tijd doorgeven aan de
receptie van Radius op nummer 071 707 42 00.

