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Protocol PlusBus in verband met coronamaatregelen

Gasten
Alle gasten zijn verplicht een mondkapje te dragen in de bus.
Chauffeurs en gastvrouwen
Zowel de chauffeur als gastvrouw zijn verplicht een mondkapje te dragen. Zit
de chauffeur alleen voorin, achter het scherm, dan is het niet verplicht.
Dat betekent dat de gastvrouw achter het scherm, dus bij de gasten, zit. Dat
kan alleen als de bus niet volgeboekt is.
Aan de gastvrouwen de taak om voor het instappen nog even te vragen of men
op dat moment geen klachten heeft zoals verkoudheid, hoesten of koorts.
Desinfecteer regelmatig de handen, zeker bij contact met anderen.
Houd bij het bezoek aan de locaties 1,5 meter afstand van anderen.
Iemand die gevaccineerd is kan drager zijn van het Covid19 virus en het verspreiden, ook als er geen klachten ervaren worden.
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Beste deelnemer aan onze uitstapjes
Er zijn op 26 juni heel veel corona-regels versoepeld. Maar er is er ook een
aantal gebleven. Voor ons is het meest in het oog springend dat het nog steeds
verplicht is om in de bus een mondkapje te dragen.
Ondanks dat de meesten van u al volledig gevaccineerd zijn, blijft
besmettingsgevaar aanwezig. Vandaar dat de overheid gebruik van
mondkapjes voorschrijft voor taxi’s, touringcars en ook voor busjes. Dus als u
meegaat, dan vóór het instappen dat mondkapje op.
Neem ten alle tijden uw QR-code mee of het bewijs dat u bent ingeënt. Dit is
verplicht in de restaurants.
Maar het belangrijkste is dat we weer op stap kunnen. Laten we hopen op veel
mooi weer en we hopen u allemaal weer aan te treffen bij één of meer van
onze uitstapjes.
Blijf gezond! Tot binnenkort!
Met vriendelijke groet,
Elfrith Schumacher
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En verder:
Waarschijnlijk weet u het al, maar voor alle duidelijkheid zetten wij het hier
nog eens zwart op wit.
➢ De deelname aan onze uitstapjes geschiedt geheel op eigen risico.
➢ Bij een eventueel noodgeval, u wordt niet goed, of u heeft zelfs een
ambulance nodig, is het van belang altijd een lijst van medicijnen die u
gebruikt bij u te hebben. Deze lijst is verkrijgbaar bij uw apotheek.
➢ Ook is het verstandig om het telefoonnummer van een contactpersoon,
die overdag bereikbaar is, bij u te dragen.
Wijziging op het inschrijven voor de uitstapjes!
De mensen, die het boekje per post ontvangen, kunnen pas na het weekend
inschrijven op de uitstapjes. Dit is een nadeel ten opzichte van de mensen die
het boekje eerder bij de balie kunnen verkrijgen.
Er is dus voor onderstaande werkwijze besloten voor het inschrijven:
In de week dat het boekje verspreid wordt, kunt u pas
• De eerstvolgende maandag vanaf 09:00 uur een reservering
doen. Voor deze uitgave is dat op maandag 25 oktober. Dit kan
aan de balie van een van de wijksteunpunten, of telefonisch
tussen 09:00 en 12:00 uur.
• Reserveringen die zijn ingesproken op het antwoordapparaat
worden niet in behandeling genomen.
We denken dat alle deelnemers op deze manier een gelijke kans hebben om
zich in te kunnen schrijven.
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Een dringende mededeling om teleurstellingen te voorkomen!
Het komt voor dat uitstapjes een bestemming hebben waarbij het noodzakelijk
is om vooraf te reserveren. Het is daarom van belang dat u tijdig reserveert. In
voorkomende gevallen gaat een uitstapje pas door als zich minimaal drie
personen hebben ingeschreven. Als u, kort voordat het uitstapje plaats vindt,
reserveert, kan het zijn dat bijvoorbeeld het restaurant volgeboekt is. Hoe
vervelend ook, het uitstapje wordt dan afgelast!
Om te voorkomen dat dit verhaal bij elk desbetreffend uitstapje komt te staan,
staat achter de prijsopgave een “R”
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SPELREGELS PLUS BUS DEELNEMERS
Reserveren:
• Als u mee wilt met een uitstapje, kunt u telefonisch reserveren.
Dit kan tot twee dagen voorafgaand aan het uitstapje, tenzij anders
vermeld.
• Het uitstapje gaat door bij minimaal 3 deelnemers. Als een rit door ons
wordt geannuleerd, nemen wij telefonisch contact met u op. Bij 7
deelnemers is de bus helaas vol. U kunt dan wel op de reservelijst
geplaatst worden. Ingeval van een annulering, kunt u gebeld worden.
• Omdat wij de ritprijzen zo laag mogelijk willen houden, kunnen enkele
uitstapje alleen doorgaan met een volledig bezette bus; zeven
inschrijvingen. Bij een minder aantal deelnemers wordt de rit afgelast! U
ziet deze melding bij de desbetreffende uitstapjes.
• Als u zich hebt aangemeld voor een rit, wordt u 1 werkdag van tevoren
gebeld. Zij meldt u het tijdstip, waarop u (ongeveer) wordt opgehaald. Wij
verzoeken u vriendelijk om op het afgesproken tijdstip klaar te zijn voor
vertrek.
• Als u de dag vóór de rit niet bent gebeld, neem dan contact op met het
wijksteunpunt Binnenhof tussen 9 en 12 uur, of spreek het
antwoordapparaat in. Telefoon: 072-5821450
Annulering:
• Het kan voorkomen dat u wegens overmacht moet annuleren. Wij
verzoeken u dit minimaal 2 dagen voor de rit te doen. Dit kan telefonisch
op bovenstaand telefoonnummer Bij geen gehoor s.v.p. de voicemail
inspreken. U mag ook zelf een vervanger regelen en aan ons het adres en
telefoonnummer doorgeven.
• Hebt u korter dan 48 uur van tevoren (of helemaal niet) geannuleerd, dan
zijn wij genoodzaakt u de ritprijs in rekening te brengen. U ontvangt dan
een factuur.
• Realiseert u zich goed dat uw annulering kan betekenen dat het uitstapje
voor alle deelnemers niet doorgaat.
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Prijs en betaling:
• De prijs van de rit, zoals in het programmaboekje vermeld, moet contant
betaald worden aan de gastvrouw in de bus. Hierop is een uitzondering:
• Als u lid bent van “Vrienden van de bus” heeft u een strippenkaart
ontvangen. Deze kaart moet u bij elke rit, waaraan u deelneemt, laten
aftekenen door de gastvrouw. Als de kaart vol is, heeft u recht op éénmaal
een korting van € 10,- op een rit met de PlusBus naar keuze.
Begeleiding:
• Van deelnemers wordt verwacht dat zij zelfstandig kunnen in- en
uitstappen en geen toilethulp nodig hebben
• Chauffeur en gastvrouw zijn graag bereid u een handje te helpen bij in- en
uitstappen van de bus en u te begeleiden naar de activiteit.
• Uw rollator kan mee.
• In de bus is ruimte voor 1 rolstoel. U moet dan wel in staat zijn op een
gewone zitplaats te zitten.
Opmerkingen, tips, ideeën:
• Wij wijzen u op de mogelijkheid om lid, of donateur te worden van
“Vrienden van de bus.” Het lidmaatschap kost € 18.00 per jaar en u
ontvangt een strippenkaart, met het voordeel zoals hiervoor beschreven.
Bovendien krijgt u het programmaboekje van de PlusBus dan thuis
gestuurd.
• Als donateur steunt u het initiatief om vereenzaming binnen onze
gemeente tegen te gaan. Elk bedrag is welkom.
• Als u een klacht heeft of u heeft een probleem ervaren, dan hopen wij dat u
ons dat laat weten.
• Als u tips en suggesties heeft horen wij dat ook graag (072-5821450).
Adressen en telefoonnummers van de wijksteunpunten, zie achter in dit
boekje.
Vanaf 12.30 uur vertrekt de bus uit Schoorl en worden de deelnemers
opgehaald. Als u ver van het startpunt woont, kan het even duren voordat de
bus bij u is.
Sommige uitstapjes hebben een afwijkende start- en eindtijd en zijn vet
afgedrukt.
Op de dag zelf wordt u gebeld als de bus onderweg is naar u.
Als u zit te wachten op de bus en het duurt te lang kunt u bellen met
06-30296733 (dit is het telefoonnummer van de gastvrouw van de
bus)
NB: een aantal van de activiteiten heeft een afwijkende start- en
eindtijd.
Dit staat dan vermeld bij de activiteit zelf.
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Op zoek naar een leuk cadeau?
De PlusBus heeft een cadeaubon in het leven geroepen.
Deze bon kunt u aan iemand cadeau doen voor de feestdagen of een
verjaardag, of zo maar. Deze bon is goed voor een korting van € 7,50 op één
ritprijs naar keuze.
De bon is op de wijksteunpunten verkrijgbaar en heeft een waarde van € 7,50
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Boodschappenritten
Woensdag 3 november
Winkelcentrum ’t Loo en de markt in Heiloo
Zaterdag 6 november
De bazaar in Beverwijk
Woensdag 17 november
Kringloopwinkel Rataplan in Heerhugowaard
Woensdag 8 december
Kerstmarkt TC De Boet Hoogwoud
Woensdag 22 december
Winkelcentrum ’t Loo en de markt in Heiloo
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kosten € 11,00
kosten € 15,00
kosten € 11,00
kosten € 14,00
kosten € 11,00

Uitstapjes
Woensdag 3 november
Winkelhof ’t Loo” in Heiloo
Winkelhof ’t Loo, gelegen achter Het Witte
Kerkje, is een prachtig gestyled
winkelcentrum waar u alles vindt voor een
paar uur heerlijk winkelen. Van dames- en
herenmode in alle klassen tot een opticien,
juwelier, bloemist en een drogisterij.
Winkelhof 't Loo heeft het. Bij de supermarkt,
slagerij, delicatessenwinkel, wijnspeciaalzaak,
vishandel en de brood- en banketbakkers kunt
u terecht voor zowel de dagelijkse
boodschappen als voor exclusieve lekkernijen. Elke woensdag staat de
weekmarkt in Heiloo buiten het Winkelhof.
Sinds kort is het Witte Kerkje voor geïnteresseerden op woensdagmiddag
geopend. De programmeur wil er een cultureel centrum van maken zonder het
geestelijke los te laten. Tevens vindt zij dat het Witte Kerkje een
ontmoetingscentrum moet worden. U kunt daar een kijkje nemen.
We reserveren rond 15:30 uur een tafel bij Brasserie Veldt.
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, + 17.30 uur thuisgebracht.
Kosten: € 11,00 p.p. De consumpties zijn voor eigen rekening. R
Zaterdag 6 november
Bezoek aan de Bazaar in Beverwijk
De Bazaar is een grote overdekte markt in de stad Beverwijk. De Bazaar
noemt zichzelf de 'grootste overdekte
markt van Europa'. De Bazaar is een
unieke combinatie van outlets, boetieks,
winkels, kramen en restaurants.
De Bazaar maakt gebruik van de
versoepelingen die voor het hele land
gelden. Integraal handhavers van de
gemeente bezoeken de Bazaar om toezicht
te houden op de naleving van de lopende maatregelen.
Let op de afwijkende dag!
Tijd: Vanaf 13.00 wordt u opgehaald, + 17.30 thuisgebracht.
Kosten: € 15,00 p.p. Inclusief entree. Eventuele consumpties zijn voor eigen
rekening. R
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Dinsdag 9 november
Bezoek aan het Shell-gebouw in Amsterdam
A’DAM LOOKOUT is een observatiedek met een ongeëvenaard panoramisch
uitzicht over Amsterdam. U kunt het historische centrum
van de stad zien, de dynamische haven, het unieke
polderlandschap en u kunt de beroemde grachten
spotten die onderdeel zijn van de UNESCO
werelderfgoedlijst. De interactieve tentoonstelling over
Amsterdams geschiedenis en cultuur geeft
achtergrondinformatie bij wat u allemaal ziet vanaf de
A’DAM Toren.
Op het dak van A’DAM Toren prijkt ‘Over The Edge’: Europa’s hoogste
schommel. Daredevils en trillseekers schommelen op 100 meter hoogte heen
en weer over de rand van de toren met Amsterdam onder hun voeten. Geniet
van het ongeëvenaarde uitzicht over onze hoofdstad terwijl de adrenaline door
uw aderen stroomt.
Let op de afwijkende tijd!
Tijd: Vanaf 12.00 uur wordt u opgehaald, + 18.00 uur thuis gebracht.
Kosten: € 35,00 p.p. De entreekosten zijn inbegrepen. De consumpties e.d.
betaalt u zelf. R
Donderdag 11 november
Bezoek aan het Reddingmuseum Dorus Rijkers in Den Helder
Beukende golven, gestrande schepen en uitrukkende reddingboten. Beleef het
mee in het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers. Het Reddingmuseum
vertelt het verhaal over de geschiedenis van het Nederlandse reddingwezen op
zee. Er is van alles te vinden dat met water en ‘overleven’ te maken heeft. In
het museum staan o.a. de motorreddingboot
Twenthe, motorstrandreddingboot Ubbo en
roeireddingboot nr.15.
Ook is er aandacht voor de
reddingmaatschappij, redders, bijzondere
reddingacties, scheepsrampen,
reddingsbrigades, search en rescue-diensten
van de Marine en Luchtmacht, de Kustwacht, veiligheid op het water,
scheepscommunicatie, navigatie, het weer, bebakening en divers
reddingmaterieel.
De museummedewerkers doen hun best uw bezoek tot een succes te maken!
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, + 17.30 uur thuis gebracht.
Kosten: € 24,00 p.p. inclusief entree, de consumpties zijn voor eigen
rekening. R
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Dinsdag 16 november
Rondrit door de Schoorlse duinen
Dit uitje is altijd in trek bij onze leden. De duinen veranderen met elk seizoen.
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.
Ondanks de protesten zijn veel bomen door
Staatsbosbeheer gekapt. De natuur heeft in de
afgelopen jaren razendsnel van de nieuwe
situatie geprofiteerd. Veel bijzondere planten
en dieren hebben zich in het gebied gevestigd.
Daarnaast heeft het samenspel van stuivend zand en zeewater een fascinerend
landschap opgeleverd waarvan talloze mensen jaarlijks genieten.
Na deze mooie rit drinken we, voor eigen rekening, gezellig een kop koffie in
de buurt.
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, +17.30 uur thuisgebracht.
Kosten: € 13,00 p.p.
Woensdag 17 november
Bezoek aan kringloopwinkel RataPlan in Heerhugowaard
RataPlan zorgt voor een langere levensduur van producten. Elke dag biedt men
‘nieuwe’, unieke items aan in de winkels. Door
hergebruik van goederen zoveel mogelijk te
bevorderen wordt verspilling voorkomen. Indien
product hergebruik niet realiseerbaar is, streeft
RataPlan naar materiaalhergebruik. In het
realiseren van haar doelen is RataPlan er op
gericht om de effecten duurzaam te laten zijn.
Duurzaam door betaald werk of werkervaring maar
ook duurzaam door het hergebruik en een langere
levensduur van producten.
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, +17.30
uur thuisgebracht.
Kosten: € 11,00 p.p. De consumpties zijn voor eigen rekening. R
Donderdag 18 november
Bezoek aan het “Slimste Huis” in Alkmaar
Bent u benieuwd wat er allemaal mogelijk is op het gebied van veilig,
comfortabel en zelfstandig wonen? Ervaar in het Slimste Huis wat de
oplossingen voor u kunnen betekenen. De voordeur op slot doen vanuit uw
stoel? Alle lampen in huis aandoen met één knop en een kookplaat die uitgaat
als je hem niet gebruikt? Ook voor al uw vragen over wonen, welzijn en zorg
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kunt u in het Slimste Huis terecht. Ze adviseren u graag over de
mogelijkheden.
Het maakt het verschil tussen afhankelijkheid en zelfstandigheid.
Veel mensen zijn nog niet bekend met de mogelijkheden, daarom heeft de
gemeente Alkmaar het Slimste Huis ingericht in
het Ringers winkelcentrum naast de Mediamarkt.
De rondleiding start om 15.00 uur. De chauffeur
en gastvrouw hebben zo alle tijd om deelnemers
op te halen. De rondleiding duurt ongeveer drie
kwartier, daarna is er tijd genoeg om ergens een
consumptie te nuttigen.
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, +
17.30 uur thuisgebracht.
Kosten: € 16,00 p.p. De consumpties zijn voor eigen rekening. R
Dinsdag 23 november
Dorpenrit door West-Friesland
In overleg met de chauffeur maakt u een leuke rit langs de dorpen in de
omgeving. De 7-Dorpentocht bijvoorbeeld is één van de
oudste tochten. De tocht dankt zijn naam aan de
prachtige route door zeven eeuwenoude, NoordHollandse dorpen: De Rijp, Schermerhorn,
Grootschermer, Graft, Driehuizen, West-Graftdijk en
Oost-Graftdijk. De tocht voert u langs fraaie sloten met
hoog wuivende rietkragen naar plekjes waar u zich
aanwezig waant op een schilderij van Anton Pieck. Als
afsluiting drinken we een heerlijke kop koffie.
Nota Bene: aangezien wij de ritprijzen zo laag mogelijk trachten te houden,
kan dit uitstapje slechts doorgang vinden bij een volledig bezette bus, zeven
inschrijvingen. Bij een minder aantal deelnemers wordt de rit afgelast!
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald
Het is tevens mogelijk dat u niet precies om half zes thuis gebracht wordt. Dit
uitstapje kent een open eindtijd.
Kosten: € 20,00 p.p. De consumpties zijn voor eigen rekening. R.
Donderdag 25 november
Naar de sluizen van IJmuiden met een bezoek en rondleiding aan SHIP
(Sluis Haven Info Punt)
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SHIP vertelt u alles over de bouw van de grootste zeesluis ter wereld en de
laatste ontwikkelingen in de vierde zeehaven van Europa met in het achterland
de steden: Amsterdam, Zaanstad, IJmuiden en
Beverwijk.
Het interactieve verhaal over de grootste sluis
ter wereld en de vierde zeehaven van Europa
verpakt SHIP in een gratis toegankelijke
experience voor jong en oud. We hebben een
rondleiding geboekt met een gids. Pas dan
komt het verhaal van SHIP echt tot leven!
De rondleiding is rollatorvriendelijk. Het restaurant is bereikbaar met een lift.
De rondleiding start om 14.00 uur. Daarom wordt u vanaf 11.30 uur
opgehaald. Na de rondleiding kunt u in het restaurant van een
adembenemend uitzicht genieten. Schepen zo groot als flatgebouwen passeren
dagelijks het sluiscomplex.
Let op de afwijkende tijd! Vanaf 11.30 uur wordt u opgehaald, rond 17.30
uur thuis gebracht.
Kosten: € 25,00 p.p. De koffie met rondleiding is inclusief. Wilt u er iets bij, is
dat voor eigen rekening. R
Woensdag 1 december
Bezoek aan het Bakkerijmuseum in Medemblik
Kom proeven van vroeger!
In het historisch centrum van Medemblik vindt u het bakkerijmuseum “De
oude bakkerij”. In de geur van verse
koek proeft u letterlijk de sfeer van
vroeger. De bakkers demonstreren
alle facetten van het ambacht in de
oude bakkerstechnieken. Voor de
volwassenen een feest van
herkenning, voor de kinderen een
feest van lekkernijen! Er vinden
dagelijks koek-, marsepein-,
chocolade- en andere demonstraties
plaats. Het Bakkerijmuseum is toegankelijk voor bezoekers in een rolstoel. De
gehele benedenverdieping is vrij van drempels, heeft verbrede deuren en een
rolstoeltoegankelijk toilet. De bovenverdieping is alleen bereikbaar via een
brede trap. Na deze heerlijke zintuiglijke belevenis drinken we, voor eigen
kosten weliswaar, gezellig een kop koffie of thee.
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, + 17.30 uur thuis gebracht.
Kosten: € 25,00 p.p. inclusief entree. R
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Donderdag 2 december
Workshop kerststukjes bij Ellen in Egmond Binnen
Laat u inspireren door de vele voorbeelden en kennis van
Ellen. Zij helpt u ook graag bij vragen, of technieken waar u
niet uit komt. Een workshop bij Ellen is een paar uurtjes
jezelf verwennen. Lekker creatief aan de slag, iets moois
maken met de juiste begeleiding. Ellen zorgt voor
voldoende voorbeelden en inspiratie.
Tijdens gezellige workshop gaat ieder met de geleverde
materialen aan het werk. De workshop met pompoenen in oktober was een
groot succes.
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, + 17.30 uur thuisgebracht.
Kosten: € 30,00 p.p. Inclusief koffie en benodigde materialen. R
Dinsdag 7 december
Dorpenrit via, via,via
Stel je voor dat de chauffeur samen met
de gastvrouw een leuk idee heeft om in
de nadagen van het sinterklaasfeest een
leuke route uit te zetten. Er is vast wel
een uitspanning op de route waarbij u
van een heerlijk geurende kop koffie
kan genieten. Bijvoorbeeld in het
noordelijke stukje van de Starnmeer, de Kogerpolder. Dit is geen verplichting,
het is een voorstel.
Nota Bene: aangezien wij de ritprijzen zo laag mogelijk trachten te houden,
kan dit uitstapje slechts doorgang vinden bij een volledig bezette bus, zeven
inschrijvingen. Bij een minder aantal deelnemers wordt de rit afgelast!
Het is tevens mogelijk dat u niet precies om half zes thuis gebracht wordt.
Dit uitstapje kent een open eindtijd.
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald.
Kosten: € 20,00 p.p. De consumpties zijn voor eigen rekening. R.
Woensdag 8 december
Tuincentrum “De Boet” Hoogwoud
Als de koude wintermaanden zijn aangebroken betekent dat dat de kerst ook
steeds dichterbij komt! De gezellige maanden met veel lichtjes, sfeer,
gezelligheid, samen komen, cadeaus en lekker eten staan weer voor de deur.
In het assortiment van De Boet vindt u alles voor een magische kerst. Dit jaar
nog groter dan ooit, want de kerstshow is nu door het hele tuincentrum!
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We reserveren rond 16.00 uur een tafeltje in
het restaurant.
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, +
18.00 uur thuisgebracht.
Kosten: € 14,00 p.p. De consumpties zijn voor
eigen rekening. R.
Dinsdag 14 december
Bezoek aan de St. Adelbertabdij in Egmond
De Egmondse abdij werd aan het
begin van de 10de eeuw gesticht,
door graaf Dirk I. De Stichting
Museum Sint Adelbertabdij
Egmond is opgericht in juni 2008
en stelt zich ten doel het bewaren
en tentoonstellen van de
historische voorwerpen, boeken
en documenten van de Sint Adelbertabdij voor een breed publiek.
Broeder Thijs ontwikkelde samen met de lokale kaasboerderij De Franschman
twee unieke kazen die exclusief in de abdijwinkel verkocht
worden: abdijkaas met mosterd-peper en de honingklaver
abdijkaas.
Ook maken zij op ambachtelijke wijze unieke abdij kaarsen
voor doop, huwelijk, jubileum, verjaardag, of begrafenis.
Het personifiëren van kaarsen hoort ook tot het ambacht.
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, + 17.30 uur
thuis gebracht.
Kosten: € 12,00 p.p. De consumpties zijn voor eigen rekening. R.
Donderdag 16 december
Bezoek aan de museumboerderij “de Anloup” in Zuidermeer
Aan de rand van Zuidermeer staat de
Westfriese stolpboerderij van Annie
en Teun Steur. Midden in de boerderij
bevindt zich de ontvangstruimte waar
u koffie met appeltaart geserveerd
krijgt.
In de schuur en de boerderij kunt u
oude gereedschappen bewonderen en
een indruk krijgen van het
boerenleven in het begin van de
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vorige eeuw. Het bijzondere in de maand december is een expositie van
diverse kerststallen van groot naar klein uit verschillende landen.
“Anloup” is de Westfriese uitdrukking voor “ongeregeld bezoek”.
De prijs voor het uitje is inclusief koffie en appeltaart.
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, + 17.30 uur thuis gebracht.
Kosten: € 20,00 p.p. R
Maandag 20 december
Dorpenrit en pannenkoeken eten bij “Moeke” Kanaalkade 131 in
Alkmaar
We noemen het een dorpenrit, maar het komt neer op een rondrit om ook
kerstverlichting te bewonderen. Daarom starten we om 14.00
uur. Om een uur of vijf rijden we door Oud-Overdie in Alkmaar.
Daar was was de kerstverlichting de afgelopen jaren “over de
top”. Hopelijk is dat dit jaar weer. Rond half zes - zes uur moeten we in Alkmaar bij Moeke zijn. Moeke is gespecialiseerd
in de traditionele Hollandse keuken en houdt van
streekproducten als verse groentes en fruit rechtstreeks van de boer, bloem
van de molens uit het prachtige Noord-Hollandse landschap en natuurlijk
Alkmaarse kaas. En dus vindt u op de kaart ouderwets lekkere gerechten als
goedgevulde groentesoep, suddervlees met kruidnagels en laurier, aan het spit
gegrilde kippetjes en ambachtelijke pannenkoeken!
Let op: afwijkende starttijd!
Tijd: Vanaf 14.00 uur wordt u opgehaald, ± 19.30 uur thuis gebracht.
Kosten: € 20,00 p.p. exclusief consumpties. R
Woensdag 22 december
Winkelhof ’t Loo” in Heiloo
Winkelhof ’t Loo, gelegen achter Het Witte Kerkje, is een prachtig gestyled
winkelcentrum waar u alles vindt voor een paar uur heerlijk winkelen. Van
dames- en herenmode in alle klassen tot een opticien, juwelier, bloemist en
een drogisterij: Winkelhof 't Loo heeft het. Bij de supermarkt, slagerij,
delicatessenwinkel, wijnspeciaalzaak, vishandel en de brood- en banketbakkers
kunt u terecht voor zowel de dagelijkse boodschappen als voor exclusieve
lekkernijen.
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Elke woensdag staat de weekmarkt in Heiloo
buiten het Winkelhof.
Sinds kort is het Witte Kerkje voor
geïnteresseerden op woensdagmiddag
geopend. De programmeur wil er een cultureel
centrum van maken zonder het geestelijke los
te laten. Tevens vindt zij dat het Witte Kerkje
een ontmoetingscentrum moet worden. U
kunt daar een kijkje nemen.
We reserveren rond 15:30 uur een tafel bij
Brasserie Veldt.
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, + 17.30 uur thuisgebracht.
Kosten: € 11,00 p.p. De consumpties zijn voor eigen rekening. R
Woensdag 29 december
Eindejaarsuitje
Wij, de planners, hebben lang gedebatteerd over de vraag: “Moeten we nog
iets organiseren tussen Kerst en Oud en Nieuw?” Uiteindelijk hebben we het
volgende bedacht:
1. Vanaf 14.00 uur wordt u opgehaald;
2. We maken een “tochtje” met z’n allen;
3. We rijden naar Egmond aan Zee;
4. We gaan naar Strandpaviljoen Nautilus
aan Zee;
5. Daar drinken we koffie/thee met wat er
bij;
6. Ondertussen kunnen ervaringen,
gebeurtenissen en/of emoties uitgewisseld
worden terwijl we genieten van het uitzicht
op een levend schilderij. Een woeste
branding of een kalm zeetje.
7. + 17.00 uur bent u weer thuis.
Let op:afwijkende starttijd!
Tijd: Vanaf 14.00 uur wordt u opgehaald, + 17.00 uur thuisgebracht.
Kosten: € 10,00 p.p. De consumpties e.d. betaalt u zelf. R
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Algemeen Nut beogende instelling
Stichting Welzijn Bergen is een zogenaamde ANBI, een Algemeen
Nut beogende instelling.
Door deze status is het mogelijk om te doneren aan de Stichting, of
specifiek aan de PlusBus, en deze giften af te trekken van de
belasting.
U helpt hiermee om de uitstapjes betaalbaar te houden voor een
grote groep mensen.
Uw gift is welkom op bankrekeningnummer:
NL 56 RABO 0358 5624 57, ovv PlusBus.
anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-welzijn-bergen
Centraal Bureau - Heereweg 150, 1871 EM Schoorl - Telefoon:
072 5093265
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Adressen wijksteunpunten
Wijksteunpunt Bergen
Binnenhof 9
1861 JW Bergen
072-5821450
Wijksteunpunt Hanswijk
Hanswijk 1B
1934 CP Egmond a/d Hoef
072-5065204
Wijksteunpunt de Sanderij
De Sanderij 7
1871 ER Schoorl
072-5095267
Wij zijn telefonisch bereikbaar elke werkdag
van 09.00 tot 12.00 uur
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De Boodschappen Plus Bus wordt mede mogelijk gemaakt door de sponsors:
De Vrienden van de Boodschappen Plus Bus
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