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Wij hanteren de volgende procedure m.b.t. de museumkaart en de 

vriendenloterij VIP-kaart: 

bij korting of gratis entree staat dat bij de gegevens in het boekje; 

u geeft aan bij uw reservering dat u in het bezit bent van een museumkaart of  

vriendenloterij VIP-kaart; 

u kunt bij de entree in het museum uw kaart laten zien; 

alleen dán heeft u recht op gratis entree of reductie op de prijs; 

achteraf is dit helaas niet mogelijk; 

ten overvloede zetten wij een “M” en/of een “V” bij de gegevens van het 

uitstapje. 

 

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. 

 

Aanmelden 

• U kunt zich aanmelden vanaf maandag 17 april vanaf 09:00 uur.  

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. 

  

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 vier 

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 4 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. 

 

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 stempelkaart 

ontvangen. Deze kaart kunt u bij elke rit, waaraan u deelneemt, laten 

aftekenen door de gastvrouw. Als de kaart vol is, na 7 ritten, heeft u recht 

op éénmaal een korting van € 10,- op een rit met de PlusBus naar keuze.  
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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. 

Opmerkingen, tips, ideeën: 

• Wij wijzen u op de mogelijkheid om lid, of donateur te worden van 

“Vrienden van de bus.” Het lidmaatschap kost € 20.00 per jaar en u 

ontvangt een stempelkaart, 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. 

Op de dag zelf wordt u gebeld als de bus onderweg is naar u. 

Een aantal van de activiteiten heeft een afwijkende start- en eindtijd. 

Dit staat dan vermeld bij de activiteit zelf. 

 

In deze tijd van oplopende kosten zijn wij genoodzaakt op de inhoud van het 

boekje te bezuinigen. Dit houdt in, dat de regelmatig terugkerende uitstapjes 

niet meer uitgebreid beschreven worden. 

U ziet slechts: datum; uitstapje; tijd; kosten en mogelijke bijzonderheden ten 

aanzien van het uitstapje.  
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Boodschappenritten 
 

Dinsdag 9 mei 

Winkelcentrum Geesterduin Castricum kosten € 14,00 

Woensdag 17 mei 

Winkelcentrum ’t Loo en de markt in Heiloo kosten € 12,00 

Donderdag 8 juni 

Pluktuin Bakkum kosten € 11,00 

Donderdag 15 juni 

Kringloopwinkel Langedijk kosten € 13,00 

Woensdag 21 juni 

Winkelcentrum ’t Loo en de markt in Heiloo kosten € 12,00 

Woensdag 28 juni 

Pluktuin Bakkum kosten € 11,00 

Donderdag 29 juni 

Winkelcentrum Geesterduin Castricum kosten € 14,00 

 

 

Nieuwe uitstapjes 

 

Donderdag 4 mei en woensdag 7 juni Museum Naarder Vesting 

Maandag 8 mei en maandag 19 juni Lunch Nogal Wiedus Huisduinen 

Dinsdag 9 mei en donderdag 29 juni Winkelcentrum Geesterduin 

Donderdag 8 juni en woensdag 28 juni Pluktuin in Bakkum 
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Uitstapjes 
 

Maandag 1 mei 

Bloemendagen in Limmen 

De Bloemendagen Limmen, het oudste Bloemen ”corso” van Nederland. Het 

dorp is mooi versierd en er liggen prachtige stukken. Geniet van de prachtige 

mozaïeken.  

Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, + 17.00 uur thuisgebracht. 

Kosten: € 9,00 p.p. De consumpties zijn voor eigen rekening. R 

 

Woensdag 3 mei  Let op de tijd 

Bezoek aan het Teylers Museum in Haarlem 

Teyler, het museum van de verwondering.  

Gratis audiotour 

Wil u meer weten over de fraaie gebouwen en de 

bijzondere collecties? Beluister dan de audiotour 

boordevol boeiende verhalen. De audiotour is gratis af 

te halen bij de museumkassa. 

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! 

Let op het tijdstip! Afwijkende tijd: Vanaf 12.00 uur wordt u opgehaald 

Kosten: € 34,00 p.p. inclusief entree. Indien u in het bezit bent van een 

geldige museumkaart, of een vriendenloterij VIP-kaart en deze bij u heeft, 

betaalt u € 19,00. Geef dit door bij uw reservering. De consumpties zijn voor 

eigen rekening. R M V 

 

Donderdag 4 mei 

Bezoek aan museum Naarder Vesting 

Gratis audiotour bij de entreekassa 

De audiotour leidt u over het bastion en door de 

kazematten en vertelt u alle bijzonderheden over de vorm 

en functie van de vestingwerken van Naarden. Het 

Nederlands Vestingmuseum is gevestigd op bastion 

Turfpoort in Naarden, één van de zes bastions waar de 

vestingstad haar typerende stervorm aan ontleent. Deze 

erfgoedlocatie uit de 17e eeuw bevindt zich nog 

grotendeels in haar oorspronkelijke staat en geeft een 

goed inzicht hoe de vesting functioneerde als 

verdedigingswerk. Op het buitenterrein kunt u rondlopen 

in een parkachtige omgeving en genieten van het fraaie 
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uitzicht over de vestingwerken. In de kazematten zijn de exposities van het 

museum. Door de vele hoogteverschillen is het museum beperkt toegankelijk 

voor minder validen en rolstoelgebruikers. 

Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, + 18.00 uur thuisgebracht. 

Kosten: € 26,50 p.p. Deze kosten zijn alléén voor het vervoer. U betaalt 

aan de kassa zélf de entree (€ 10,50). Het museum accepteert 

uitsluitend betaling per PIN, VISA en Mastercard. De consumpties zijn 

voor eigen rekening. Indien u in het bezit bent van een geldige museumkaart 

is de entree gratis, een vriendenloterij VIP-kaart bij u, betaalt u € 7,87. Geef 

dit door bij uw reservering. R M V 

 

Maandag 8 mei 

Lunch in Nogal Wiedes in Huisduinen  Let op de tijd 

Geniet van lunchgerechten met uitzicht op zee! Kies bijvoorbeeld voor een 

broodje Wadjan. Waar mogelijk werken ze met biologische 

en huisgemaakte streekproducten. En ze willen het maar 

gezegd hebben: bijna alles is zelfgemaakt, tot en met de 

dressing op de heerlijke salade toe. Wat ze níet zelf 

bereiden komt van de beste leveranciers. 

Tijd: Vanaf 11.30 uur wordt u opgehaald, rond 15.00 uur 

thuisgebracht. 

Kosten: € 17,00 p.p. Uw consumpties betaalt u zelf, liefst 

met pin. R 

 

Dinsdag 9 mei 

Winkelcentrum Geesterduin in Castricum 

Het overdekte winkelhart van Castricum waar hartelijkheid en service nog in 

een hoog vaandel staan. Vergeet uw boodschappenbriefje niet. Spreek met 

chauffeur en gastvrouw af op een bepaalde tijd “koffie te drinken met” bij 

Bakker Bart voor eigen rekening. 

Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, + 17.30 uur thuis gebracht. 

Kosten: € 14,00 p.p.  

 

Woensdag 10 mei Let op de tijd 

Alpaca knuffelen op de Alpaca Eco Farm, Egmond aan den Hoef 

Wil u onze lieve alpaca’s aaien en voeren uit de hand? Dan is 

de feed & greet echt iets voor u! 

We stellen u voor aan onze alpaca’s, vertellen allerlei leuke 

weetjes en beantwoorden alle vragen. Van onze zeer 

charmante Don Juan tot onze grappige Bob Marley. Tijdens 

deze activiteit kunt u uitgebreid kennismaken met onze 12 

Alpaca’s. Duur ongeveer 45 minuten inclusief drankje en koek, gratis 

polaroidfoto.  
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Let op de tijd 

Tijd: Vanaf 11.00 uur wordt u opgehaald, + 15.00 uur thuis gebracht. 

Kosten: € 14,50 p.p. R 

 

Dinsdag 16 mei 
Bezoek aan “Vlindorado” in Waarland 

U kunt u de kleurrijke wereld van het tropisch regenwoud met zijn exotische 

vlinders in vele soorten, kleuren en maten, 

waaronder de sensationele blauwe Morpho uit 

Midden-Amerika bewonderen. 

Naast de vlindertuin is er nog een belevenis, de 

vogeltuin. Een grote inloop volière met prachtige 

(sub)tropische vogels waar u heerlijk doorheen 

kunt wandelen en van dichtbij de vogels kunt 

bewonderen. 

De hoofdpaden in de tuin zijn verhard en 

daarmee goed begaanbaar voor mensen met een rollator. Na de wandeling 

kunt u nagenieten op het terras. Het tropische klimaat waarin de vlinders leven 

brengt met zich mee dat de temperatuur en luchtvochtigheid hoog zijn. Houd 

daar met uw kledingkeuze rekening mee. 

Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, + 17.30 thuis gebracht. 

Kosten: € 22,50 p.p. inclusief entree, exclusief consumpties. 

 

Woensdag 17 mei 

Winkelhof ’t Loo” in Heiloo 

We reserveren rond 15:30 uur een tafel bij Brasserie Veldt. 

Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, + 18.00 uur thuisgebracht. 

Kosten: € 12,00 p.p. De consumpties zijn voor eigen rekening. R 

 

Vrijdag 19 mei  Let op de tijd 

Lunchproeverij in het Ruiterhuys in Castricum 

Wit en bruin boerenlandbrood 

• tataki van zalm  

• carpaccio met pijnboompitten, Parmezaanse kaas, 

pesto en rucola  

• truffelkaas | geitenkaas | manchego  

• spinata romana | serranoham  

• eiersalade  

• klein kroketje  

• kopje soep van het moment  

Tijd: Vanaf 11.00 uur wordt u opgehaald, + 15.00 uur 

thuisgebracht. 

Kosten: € 29,50 p.p. De bovenstaande consumpties zijn inclusief. R 
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Dinsdag 23 mei   Let op de tijd 
Bezoek aan het Zuiderzeemuseum 

Het Zuiderzeemuseum is een 

cultuurhistorisch museum in Enkhuizen, 

waar de cultuur en de maritieme 

geschiedenis van de voormalige Zuiderzee 

(nu het IJsselmeer, de Waddenzee en het 

Markermeer) in beeld worden gebracht. 

Het bestaat uit een binnenmuseum en een 

buitenmuseum. Het Rijksmuseum 

Zuiderzeemuseum is in 1948 opgericht om 

de cultuur rond de voormalige Zuiderzee van voor 1932 vast te leggen en 

tegenwoordig zijn er ook tentoonstellingen over het IJsselmeer. We gaan naar 

de ontvangsthal: het entreepaviljoen aan de Sluisweg 1 in Enkhuizen. Vanaf 

het entreepaviljoen varen we in 15 minuten met de museumveerboot naar het 

buitenmuseum.  

De consumpties zijn voor eigen rekening. 

Tijd: Vanaf 12.00 uur wordt u opgehaald, + 17.30 thuis gebracht. 

Kosten: € 49,50 p.p. Inclusief entree. R M 

Toegang met fysieke museumkaart is gratis. (€ 18,00 korting) Geef dit door bij 

uw reservering. Zorg dat u bij uw bezoek deze kaart kunt laten zien. 

 

Woensdag 24 mei 

Bezoek aan de Atlantikwall in combinatie met Fort Kijkduin  

Het Atlantikwall Centrum is een museum gevestigd in een administratiegebouw 

van de Duitse marine in Huisduinen. In het museum is veel informatie te zien 

over de Atlantikwall, de oorlogsgeschiedenis van het Waddengebied en van 

Den Helder. Het museum is gevestigd in een Duits administratiegebouw. 

Het ligt op 500 meter afstand van Fort Kijkduin. 

Het aquarium van Fort Kijkduin had als eerste in Nederland een 

‘doorlooptunnel’; een 12-meter lange tunnel waar 

bezoekers onder water kunnen lopen en je jezelf 

werkelijk onder water kan begeven. Doordat er in de 

twee beuken in het fort meerdere kleine aquaria 

ingericht zijn, ontstaat een goed beeld van 

bijvoorbeeld het getij, het leven van een paling en 

de schutkleuren van roggen. Daarna kunt U naar 

“Strandtent Nogal Wiedes” gaan om tijdens een kopje koffie te genieten van 

het uitzicht over de Noorderhaaks ook wel de Razende Bol genoemd en de 

vaargeul van het Marsdiep naar de Noordzee. 

Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald + 17.30 uur thuis gebracht.. 

Kosten: € 30,00 p.p. Inclusief de entree voor beide. De consumpties betaalt u 

zelf. R 
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Donderdag 25 mei 

Bezoek aan het Volendams museum 

Het Volendams Museum is een historisch museum in de Nederlandse plaats 

Volendam. Het museum heeft een vaste expositie over de Volendammer 

klederdracht en over historische interieurs. Het museum toont het Volendam 

uit de tijd tussen 1850 en 1950. 

Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald + 17.30 uur thuis gebracht.. 

Kosten: € 22,50 p.p. Inclusief de entree. De consumpties betaalt u zelf. R 

 

Dinsdag 30 mei 

Dorpenrit door Broek in Waterland 

De naam 'Broek' betekent drassig land of een 

moeras en verwijst naar een groot moerasbos 

dat hier ooit gelegen heeft. Een gezellige rit. En 

een kopje koffie, de chauffeur en gastvrouw 

weten vast wel een uitspanning op de route 

waarbij u van een heerlijk geurende kop koffie 

kan genieten. 

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: € 21,00 p.p. De consumpties zijn voor eigen rekening. 

 

Woensdag 31 mei 

Twuyvermolen Sint Pancras 

De molen is in 1663 gebouwd als laatste 

uitbreiding van de bemalingscapaciteit van de 

polder. Deze was nodig omdat de Beverkoog, 

een deel van de polder, een onderbemaling 

kreeg. Via sluisjes fungeerde deze molen zowel 

als onderbemaling voor de Beverkoog als 

bemaling voor het Geestmerambacht. U kunt bij  

mooi weer in de prachtige tuin van koffie/thee 

met een koekje genieten.  

Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, + 18.00 uur thuisgebracht. 

Kosten: € 10,00 p.p. De toegang is gratis, er staat een donatiebus bij het 

gastenboek en in de vijzel. De consumpties zijn voor eigen rekening. R. 
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Donderdag 1 juni 

Bezoek aan De Hoep en Johanna’s Hof in Castricum 

 

Bezoekerscentrum De Hoep in Castricum ligt op één van de mooiste plekken 

van Noord-Holland. U komt er alles te weten over het zuiveren van water en 

de Noord-Hollandse duinen. Aansluitend gaan we naar Johanna’s Hof, al jaren 

lang gelegen op een prachtige plek in de bossen van het Noord Hollands 

Duinreservaat. Een restaurant dat bekend staat om haar gastvrijheid en 

gezelligheid. De consumpties zijn voor eigen rekening.  

Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, + 17.30 thuis gebracht. 

Kosten: € 15,00 p.p. R 

 

Woensdag 7 juni 

Bezoek aan museum Naarder Vesting 

Zie de beschrijving bij donderdag 4 mei. 

Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, + 18.00 uur thuisgebracht. 

Kosten: € 26,50 p.p. Deze kosten zijn alléén voor het vervoer. U betaalt 

aan de kassa zélf de entree (€ 10,50). Het museum accepteert 

uitsluitend betaling per PIN, VISA en Mastercard. De consumpties zijn 

voor eigen rekening. Indien u in het bezit bent van een geldige museumkaart 

is de entree gratis, een vriendenloterij VIP-kaart bij u, betaalt u € 7,87. Geef 

dit door bij uw reservering. R M V 

 

Donderdag 8 juni 

Bezoek aan de pluktuin in Bakkum 

De naam zegt het eigenlijk al, bij Pluktuin Bakkum 

mag u zelf plukken! Midden in de polder een stuk 

land met eindeloos veel bloemen. In elk seizoen 

weer iets anders te plukken en te zien. Bij de entree 

krijgt u een emmer en een kniptang. Een boeket is 

nu ongeveer €10,- afhankelijk wat en hoeveel u 

plukt. 

Van de plusbusmedewerkers krijgt u een korting op 

uw aankopen ter waarde van € 5,00.  
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Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, + 17.30 thuis gebracht. 

Kosten: € 11,00 p.p. De consumpties betaalt u zelf. 

 

Vrijdag 9 juni Let op de tijd 

Lunchproeverij in het Ruiterhuys in Castricum 

Wit en bruin boerenlandbrood 

• tataki van zalm  

• carpaccio met pijnboompitten, Parmezaanse kaas, 

pesto en rucola  

• truffelkaas | geitenkaas | manchego  

• spinata romana | serranoham  

• eiersalade  

• klein kroketje  

• kopje soep van het moment  

Tijd: Vanaf 11.00 uur wordt u opgehaald, + 15.00 uur 

thuisgebracht. 

Kosten: € 29,50 p.p. De bovenstaande consumpties zijn inclusief. R 

 

Dinsdag 13 juni 

Bezoek Oranjerie “De groene Parel” Den Helder 

De Oranjerie “De groene Parel” is gelegen in de binnenstad van Den Helder. In 

2000 is de Japanse tuin met stromende beek ontworpen en aangelegd door 

professoren uit de Japanse tuinstad Kyoto. De tuin heeft niet alleen een 

schitterende collectie tropische planten, maar ook de 

grootste Japanse tuin met stromend water in 

Nederland. Schildpadjes en koikarpers in de vijver 

van de Japanse tuin blijken grote aantrekkingskracht 

te hebben. Tevens leven in de Palmkas rijstvogeltjes. 

Op de foto ziet u de Bostuin met spiegeltheater. De 

oranjerie is rollatorvriendelijk. 

Hierna drinken we, voor eigen kosten weliswaar, gezellig een kop koffie of 

thee. 

Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, + 17.30 thuis gebracht. 

Kosten: € 22,50 p.p. inclusief entree. 
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Woensdag 14 juni 

Bezoek aan het Bakkerijmuseum in Medemblik 

Kom proeven van vroeger! 

De bakkers demonstreren alle facetten 

van het ambacht in de oude 

bakkerstechnieken. Er vinden dagelijks 

koek-, marsepein-, chocolade- en 

andere demonstraties plaats. 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: € 26,00 p.p. inclusief entree. R 

 

Donderdag 15 juni     Let op de tijd 

Stichting Kringloop Langedijk in Noord-Scharwoude 

Het recyclen van producten zorgt voor vermindering van de afvalstroom. En 

dat zorgt weer voor minder CO2-uitstoot. Stichting Kringloop Langedijk zamelt 

goederen in uit de gemeente Langedijk 

en verkoopt ze weer. Op die manier 

draagt Kringloop Langedijk bij aan het 

beperken van de klimaatverandering. En 

u dus ook. Daarnaast biedt Stichting 

Kringloop Langedijk werkplekken voor 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een deel van de 

verkoopopbrengst gaat naar (lokale) goede doelen. 

Kapotte elektronische apparaten 

Ook kapotte elektronische apparaten kunnen worden ingeleverd bij Kringloop 

Langedijk. Soms kan een apparaat gerepareerd worden. Zo niet, dan worden 

soms onderdelen hergebruikt.  

Tijd: Vanaf 12.00 uur wordt u opgehaald, + 17.00 uur thuisgebracht. 

Kosten: € 13,00 p.p. De consumpties zijn voor eigen rekening.  

 

Maandag 19 juni 

Lunch in Nogal Wiedes in Huisduinen 

Zie voor de details bij maandag 8 mei. 

Tijd: Vanaf 11.30 uur wordt u opgehaald, rond 15.00 uur thuisgebracht. 

Kosten: € 17,00 p.p. Uw consumpties betaalt u zelf, liefst met pin. R 
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Woensdag 21 juni 

Winkelhof ’t Loo” in Heiloo 

We reserveren rond 15:30 uur een tafel bij Brasserie Veldt. 

Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, + 18.00 uur thuisgebracht. 

Kosten: € 12,00 p.p. De consumpties zijn voor eigen rekening. R 

 

Donderdag 22 juni 

Bezoek aan de “Hortus Naturalis” in Alkmaar 

Een bezoek aan de Hortus Naturalis in 

Alkmaar is meestal een complete verrassing. 

De tuin bevindt zich namelijk goed 

verscholen tussen de gebouwen op een 

Alkmaars bedrijventerrein. De tuin is 

ontwikkeld tot een botanische rijkdom in een 

natuurlijke biotoop. Met een unieke collectie 

geneeskruiden met ruim 500 soorten de 

grootste van Nederland. Het is een tuin met 

een heel eigen karakter op de grens van een bedrijventerrein en opgenomen in 

landschappelijk groen. Het is een levend museum met duizend soorten 

planten. 

Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, + 17.30 thuis gebracht. 

Kosten: € 16,00 p.p. Inclusief entree. De consumpties e.d. betaalt u zelf. 

 

Dinsdag 27 juni 

Pannenkoeken eten bij ’t Trefpunt in Schoorl 

Let op het tijdstip. Tijdsduur 17.00 – 21.00. 

Vanaf 17.00 uur wordt u opgehaald, + 21.00 uur thuis gebracht 

Kosten: € 8,50 p.p. De consumpties zijn voor eigen rekening. R 

 

Woensdag 28 juni 

Bezoek aan de pluktuin in Bakkum 

De naam zegt het eigenlijk al, bij Pluktuin Bakkum 

mag u zelf plukken! Midden in de polder een stuk 

land met eindeloos veel bloemen. In elk seizoen 

weer iets anders te plukken en te zien. Bij de entree 

krijgt u een emmer en een kniptang. Een boeket is 

nu ongeveer €10,- afhankelijk wat en hoeveel u 

plukt. 

Van de plusbusmedewerkers krijgt u een korting op 

uw aankopen ter waarde van € 5,00.  

Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, + 17.30 

thuis gebracht. 

Kosten: € 11,00 p.p. De consumpties betaalt u zelf. R 
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Donderdag 29 juni 

Winkelcentrum Geesterduin in Castricum 

Het overdekte winkelhart van Castricum waar hartelijkheid en service nog in 

een hoog vaandel staan. Vergeet uw boodschappenbriefje niet. Spreek met 

chauffeur en gastvrouw af op een bepaalde tijd “koffie te drinken met” bij 

Bakker Bart. 

Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, + 17.30 uur thuis gebracht. 

Kosten: € 14,00 p.p.  

 

 

 

 

 
 
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 

 

 
De Plus Bus wordt mede mogelijk gemaakt door de sponsors: 
 

De Vrienden van de Plus Bus 
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