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Voorwoord van de plannenmakers
Vanaf september programmeert CineBergen, in de Zwarte Schuur in Bergen,
iedere dinsdagmiddag om 14.30 uur een reguliere voorstelling die ook heel
geschikt is voor een wat oudere doelgroep. Vanaf nu worden deze dinsdagfilms
opgenomen in het programma van de BoodschappenPlusBus.
Omdat wij onze planning ruim een maand van te voren maken, is het niet
mogelijk om het overzicht van de films in het boekje op te nemen. Wij
verwijzen dus naar de website van het filmtheater: www.cinebergen.nl
Verdere gegevens staan bij de details in dit boekje.
We hebben het Havenrijk in Uitgeest opgenomen in onze planning. Enkele
deelnemers hebben daar al eens, tot volle tevredenheid, op het terras aan de
haven van een consumptie genoten. We hebben een High Tea in het
programma opgenomen. Voor de details verwijzen we naar de beschrijving in
dit boekje.
Deze laatste maanden van het jaar hebben wij, met in het achterhoofd
Sinterklaas en Kerst, wat meer boodschappenritten gepland. Ook leek het
ons interessant om twee uitstapjes aan te bieden naar Tuincentrum De Boet
in Hoogwoud. Deze maanden hebben zij hun prachtige kerstshow.
Voor mededelingen over het Kerstdiner en Kerstconcert verwijzen we naar
de maand december in deze uitgave. Aangezien wij nog geen precieze datum
weten voor het kerstdiner, is het mogelijk dat één van de activiteiten in
december komt te vervallen ten behoeve van het kerstdiner.
Enkele van onze leden hebben gevraagd of het mogelijk is om naar A’dam
Lookout te gaan. Wij hebben dit uitstapje twee maal opgenomen. Verdere
gegevens staan bij de details in het boekje.
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. Indien 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 BOODSCHAPPEN 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.
 Aangezien wij de ritprijzen zo laag mogelijk trachten te houden, kunnen
enkele uitstapje slechts doorgang vinden bij 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 te voren
gebeld door de belservice. 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 te voren (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 door gaat.
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Prijs en betaling:
 De prijs van de rit, zoals in het programmaboekje vermeld, moet contant
betaald worden aan de begeleider 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 begeleider. Als de kaart vol is, heeft u recht op een
korting van € 7.50 op de ritprijs, of op een gratis rit, die in het
programmaboekje gemerkt is met het logo van het Nationaal
Ouderenfonds. Deze kaart wordt, na betaling van uw lidmaatschap, 1 maal
per jaar verstrekt.
Begeleiding:
 Van deelnemers wordt verwacht dat zij zelfstandig kunnen in- en
uitstappen en geen toilethulp nodig hebben
 Chauffeur en begeleider 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 u een strippenkaart, met het voordeel hier eerder beschreven.
Tevens krijgt u regelmatig het programmaboekje thuis gestuurd.
 Als donateur steunt u het initiatief om vereenzaming binnen onze
gemeente tegen te gaan. Elk bedrag is welkom.
 U kunt, indien u geen lid bent van “Vrienden van de bus”, het
programmaboekje tegen betaling van € 1,00 verkrijgen bij het
wijksteunpunt bij u in de buurt.
 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 achterin
dit boekje.
Vanaf 12.45 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.
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Als u zit te wachten op de bus en het duurt te lang kunt u bellen met
06-31525177 (dit is het telefoonnummer van de bus, de begeleidster
neemt dan op)
Let wel op, een aantal van de activiteiten heeft een afwijkende starten eindtijd.
U vindt nadere bijzonderheden vermeld bij de details van de activiteiten.

NIEUW
Op zoek naar een leuk cadeau?
De boodschappenPlusBus heeft nu ook 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 gratis rit, gemerkt met het
logo van het Ouderenfonds, of met korting op de totaalprijs van een duurdere
rit.
De bon is op de wijksteunpunten verkrijgbaar en heeft een waarde van € 7,50.
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Boodschappenritten

Woensdag 14 november
Winkelcentrum ’t Loo en de markt in Heiloo

kosten € 10,00

Maandag 19 november
Tuincentrum De Boet in Hoogwoud

kosten € 13,00

Woensdag 21 november
Kringloopwinkel De Kook en Rataplan

kosten € 10,00

Maandag 10 december
Tuincentrum De Boet in Hoogwoud

kosten € 13,00

Woensdag 12 dcecember
Winkelcentrum ’t Loo en de markt in Heiloo

kosten € 10,00
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Uitstapjes en andere BPB ritten
Vrijdag 2 november
Pannenkoeken eten bij ’t Trefpunt in Schoorl
Dit is een regelmatig terugkerend uitje. U kunt het
restaurant vinden in het hartje van Schoorl. Vanuit het
restaurant heeft u een prachtig uitzicht op het
beroemde klimduin, een zandduin van wel 54m hoog
midden in het dorp gelegen. 't Trefpunt is een
restaurant met voor ieder wat wils. U kunt er een
lekkere pannenkoek of pizza eten. De pannenkoek en
eventuele andere consumpties betaalt u zelf.
Let op het tijdstip. Tijd 17.00 – 21.00 uur.
Vanaf 17.00 uur wordt u opgehaald, rond 21.00 uur thuis gebracht
Kosten: € 7,50 p.p. R
Maandag 5 november
Dorpenrit door West-Friesland
In overleg met de chauffeur maakt u een leuke rit.
Bijvoorbeeld richting Den Helder en daar in de buurt
van de haven op eigen kosten, een heerlijke kop koffie
drinken.
Indien begeleider en chauffeur in samenspraak met de
deelnemers tot een andere invulling van de route
besluiten, is dat zeker wel mogelijk.
NB. aangezien wij de ritprijzen zo laag mogelijk willen
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: € 19,50 p.p.
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Dinsdag 6 november
“CineBergen“ in Bergen
Gezellig naar de bioscoop….
Iedere dinsdagmiddag om 14.30 uur programmeert Cinebergen een reguliere
voorstelling die tevens geschikt is voor een wat oudere doelgroep.
Cinebergen beschikt over een schitterende filmzaal die ruimte biedt aan 100
bezoekers. Bijna 90 vrijwilligers vertonen wekelijks kwaliteitsfilms voor een zo
breed en divers mogelijk publiek. Vóór en na de film is er gelegenheid voor een
drankje in het gezellige theatercafé.
Aangezien wij onze planning ruim een maand van te voren maken, is het niet
mogelijk om het overzicht van de films op te nemen.
We willen u echter wel de mogelijkheid bieden om met de bus naar de film te
gaan.
Wij verwijzen derhalve naar de website van het filmtheater:
www.cinebergen.nl
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, rond 17.30 uur thuis gebracht.
De kosten voor wie zich aanmeldt voor de bus bedragen € 19,50.
Dit bedrag is inclusief de ritprijs, de entree en twee consumpties. R
Woensdag 7 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. Waaghalzen 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.
Tijd: Vanaf 12.15 uur wordt u opgehaald, rond 17.30 uur thuis gebracht.
Kosten: € 34,50 p.p. De entreekosten zijn inbegrepen. De consumpties e.d.
betaalt u zelf. R
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Vrijdag 9 november
High Tea bij het Havenrijk in Uitgeest
Restaurant Havenrijk is sinds 1970 gevestigd in
een stolpboerderij op de jachthaven
Zwaansmeerpolder in Uitgeest. Het restaurant
is omringd door boten, water en een prachtig
beschermd natuurgebied.
Bijna alle tafels hebben uitzicht over de
jachthaven of het Uitgeestermeer. De sfeer in
het restaurant is gemoedelijk, informeel met
nautische elementen. In het restaurant werkt men met verse producten. Er
wordt ingekocht met respect voor seizoen, regio en product.
Het Havenrijk serveert een traditionele high tea in drie gangen. Wij zijn ons er
van bewust dat de complete high tea voor onze doelgroep een “te grote hap”
is. Daarom is de hoeveelheid hapjes gereduceerd en de prijs is daardoor
verlaagd.
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, rond 17.30 uur thuis gebracht.
Kosten inclusief: € 30,00 p.p. R
Maandag 12 november
Rondrit langs de sluizen van IJmuiden
Uitjes die gewild zijn, moet je niet snel
veranderen. Daarom staat dit uitje weer in
de planning. Als u in het restaurant aan de
zuidkant van de haven een kopje koffie
drinkt, is het best mogelijk dat een coaster,
oceaanschip, of zelfs een onderzeeboot de
haven binnenloopt of uitvaart. Als het weer
het toelaat kunt u heerlijk op het terras
van uw consumptie genieten. De rit er naar
toe wordt al prachtig, interessant en gezellig! Wellicht is er ook nog de
mogelijkheid een visje aan de kop van het havenhoofd te kopen. De
terugweg gaat via Heemskerk en Castricum. U kunt eventueel producten
kopen bij de tuinders langs deze weg. Maak uw wensen kenbaar aan de
begeleiders.
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, rond 17.30 uur thuis gebracht.
Kosten: € 18,00 p.p. De consumpties zijn voor eigen rekening. R
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Dinsdag 13 november
“CineBergen“ in Bergen
Gezellig naar de bioscoop….
Iedere dinsdagmiddag om 14.30 uur programmeert Cinebergen een reguliere
voorstelling die tevens geschikt is voor een wat oudere doelgroep
Cinebergen beschikt over een schitterende filmzaal die ruimte biedt aan 100
zitplaatsen. Bijna 90 vrijwilligers vertonen wekelijks kwaliteitsfilms voor een zo
breed en divers mogelijk publiek. Vóór en na de film is er gelegenheid voor een
drankje in het gezellige theatercafé.
Aangezien wij onze planning ruim een maand van te voren maken, is het niet
mogelijk om het overzicht van de films op te nemen.
We willen u echter wel de mogelijkheid bieden om met de bus naar de film te
gaan.
Wij verwijzen derhalve naar de website van het filmtheater:
www.cinebergen.nl.
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, rond 17.30 uur thuis gebracht.
De kosten voor wie zich aanmeldt voor de bus bedragen € 19,50.
Dit bedrag is inclusief de ritprijs; de entree en twee consumpties. R

Woensdag 14 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.
De consumpties zijn voor eigen rekening.
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, rond 17.30 uur thuis gebracht.
Kosten: € 10,00 p.p.
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Maandag 19 november
Tuincentrum “De Boet” Hoogwoud
Elk najaar, als het dag na dag donkerder wordt, wordt het bij De Boet lichter
en lichter.
Bent u dol op kerstmarkten en winterfairs? Kom dan
zeker een kijkje nemen bij de gezellige kerstshow. Er is
ongelooflijk veel te zien. Met sfeervolle kerstmuziek op
de achtergrond wordt u als vanzelf langs de speciale
kerstroute geleid. De route voert langs kerstbomen,
kerststallen, kerstverlichting, kerstversiering,
kerstminiaturen, kersttreintjes, kerstmannen,
sneeuwpoppen, kerstballen, ijsbloemen, kerstdecoraties
in alle kleuren van de regenboog en nog véél meer!
Elke kerstshow halen ze alles uit de kast om het jong en
oud naar de zin te maken. Zo kunt u tijdens de kerstperiode in het Tuincafé
geregeld genieten van zanggroepjes en koren die de mooiste kerstliederen ten
gehore brengen.
Kerstmis bij De Boet: dat mág je gewoon niet missen!
Tevens is er een gezellige koffiehoek waar we iets, voor eigen rekening,
kunnen gebruiken.
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, rond 17.30 uur thuis gebracht.
Kosten: € 13,00 p.p.

Dinsdag 20 november
“CineBergen“ in Bergen
Gezellig naar de bioscoop….
Iedere dinsdagmiddag om 14.30 uur programmeert Cinebergen een reguliere
voorstelling die tevens geschikt is voor een wat oudere doelgroep.
Cinebergen beschikt over een schitterende filmzaal die ruimte biedt aan 100
bezoekers. Bijna 90 vrijwilligers vertonen wekelijks kwaliteitsfilms voor een zo
breed en divers mogelijk publiek. Vóór en na de film is er gelegenheid voor een
drankje in het gezellige theatercafé.
Aangezien wij onze planning ruim een maand van te voren maken, is het niet
mogelijk om het overzicht van de films op te nemen.
We willen u echter wel de mogelijkheid bieden om met de bus naar de film te
gaan. Wij verwijzen derhalve naar de website van het filmtheater:
www.cinebergen.nl
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, rond 17.30 uur thuis gebracht. De
kosten voor wie zich aanmeldt voor de bus bedragen € 19,50.
Dit bedrag is inclusief de ritprijs, de entree en twee consumpties. R
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Woensdag 21 november
Kringloopwinkel “De Kook” + Rataplan in
Alkmaar
KOOK is een organisatie die tweedehands
goederen inneemt en verkoopt. De opbrengst
komt ten goede aan kleinschalige projecten in
ontwikkelingslanden. Het is verrassend
hoeveel leuke, mooie en nuttige dingen er te
koop zijn. U bent weinig geld kwijt en in
ontwikkelingslanden worden mensen met uw geld geholpen. Indien u nog
bruikbare spullen heeft, kunt u die doneren tijdens uw bezoek.
Let op! Afwijkende tijd vanwege de beperkte openingstijd.
Tijd: Vanaf 12.30 uur wordt u opgehaald, rond 17.30 uur uur thuis gebracht.
Kosten: € 10,00 p.p. De consumpties e.d. betaalt u zelf.
Vrijdag 23 november
Dorpenrit door West-Friesland
In overleg met de chauffeur maakt u een leuke rit.
Bijvoorbeeld richting De Zaan en daar in de buurt van de
Zaanse Schans, op eigen kosten, een heerlijke kop koffie
drinken.
Indien begeleider en chauffeur in samenspraak met de
deelnemers tot een andere invulling van de route besluiten,
is dat zeker wel mogelijk.
NB. aangezien wij de ritprijzen zo laag mogelijk willen
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: € 19,50 p.p.
Maandag 26 november
Rondrit door de Schoorlse duinen
Dit uitje is altijd in trek bij onze leden. De duinen
veranderen met elk seizoen. De herfst is een
heerlijk seizoen om naar buiten te gaan. Genieten
van de bomen die hun prachtige kleuren krijgen,
de paddenstoelen die te voorschijn komen en de
intense herfstgeuren in de duinen.
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Terwijl de dieren hun wintervoorraad maken in afwachting van de winter is de
herfst uitermate geschikt om op pad te gaan.
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. Een eeuw geleden had het zand nog vrij spel.
Tegenwoordig probeert men dat in beperkte mate terug te brengen.
Na deze mooie rit drinken we, voor eigen rekening, gezellig een kop koffie in
de buurt.
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, rond 17.30 uur thuis gebracht.
Kosten: € 13,00 p.p.
Dinsdag 27 november
“CineBergen“ in Bergen
Gezellig naar de bioscoop….
Iedere dinsdagmiddag om 14.30 uur programmeert Cinebergen een reguliere
voorstelling die tevens geschikt is voor een wat oudere doelgroep.
Cinebergen beschikt over een schitterende filmzaal die ruimte biedt aan 100
bezoekers. Bijna 90 vrijwilligers vertonen wekelijks kwaliteitsfilms voor een zo
breed en divers mogelijk publiek. Vóór en na de film is er gelegenheid voor een
drankje in het gezellige theatercafé.
Aangezien wij onze planning ruim een maand van te voren maken, is het niet
mogelijk om het overzicht van de films op te nemen.
We willen u echter wel de mogelijkheid bieden om met de bus naar de film te
gaan. Wij verwijzen derhalve naar de website van het filmtheater:
www.cinebergen.nl
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, rond 17.30 uur thuis gebracht. De
kosten voor wie zich aanmeldt voor de bus bedragen € 19,50.
Dit bedrag is inclusief de ritprijs, de entree en twee consumpties. R
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Woensdag 28 november
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, rond 17.30 uur thuis gebracht.
Kosten: € 15,00 p.p. R
Vrijdag 30 november
Bezoek aan het Bakkerijmuseum in Medemblik
Kom proeven van vroeger!
In het historische 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
meeste ouderen een feest van herkenning.
Demonstraties
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, rond 17.30 uur thuis gebracht.
Kosten: € 22,50 p.p. inclusief entree.
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DECEMBER
Wij hebben ons aangemeld voor een kerstdiner en kerstconcert. Bij het
samenstellen van deze uitgave is er echter nog geen zekerheid omtrent
deelname en datum van het Kerstdiner dat aangeboden wordt. Er zijn meer
aanvragen dan beschikbare diners. Na selectie krijgen wij hierover uiterlijk
begin december bericht van de lokale coördinator.
Om ieder een gelijke kans te bieden, volgen we de volgende
procedure:
Tot uiterlijk donderdag 29 november 12:00 uur kunt u zich opgeven voor
deelname aan het kerstdiner. Datum en tijd zijn nog niet bekend.
Onder alle inschrijvingen worden zeven plekken verloot voor directe deelname.
De overige inschrijvingen loten, in volgorde van trekking, mee voor een plek
op de reservelijst.
Zo gauw wij weten of onze aanvraag gehonoreerd wordt, krijgt u
1. bericht over wel of niet doorgaan van het diner;
2. en zo ja, of u ingeloot bent of niet;
3. en indien niet ingeloot, welke plaats u inneemt op de reservelijst.
NB: aangezien wij nog geen precieze datum weten voor het kerstdiner, is het
mogelijk dat één van de activiteiten in december komt te vervallen ten
behoeve van het kerstdiner.
Maandag 3 december
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 achtergrond informatie 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. Waaghalzen 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 je
aderen stroomt.
Tijd: Vanaf 12.15 uur wordt u opgehaald, rond 17.30 uur thuis gebracht.
Kosten: € 34,50 p.p. De entreekosten zijn inbegrepen. De consumpties e.d.
betaalt u zelf. R
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Dinsdag 4 december
“CineBergen“ in Bergen
Gezellig naar de bioscoop….
Iedere dinsdagmiddag om 14.30 uur programmeert Cinebergen een reguliere
voorstelling die tevens geschikt is voor een wat oudere doelgroep.
Cinebergen beschikt over een schitterende filmzaal die ruimte biedt aan 100
bezoekers. Bijna 90 vrijwilligers vertonen wekelijks kwaliteitsfilms voor een zo
breed en divers mogelijk publiek. Vóór en na de film is er gelegenheid voor een
drankje in het gezellige theatercafé.
Aangezien wij onze planning ruim een maand van te voren maken, is het niet
mogelijk om het overzicht van de films op te nemen.
We willen u echter wel de mogelijkheid bieden om met de bus naar de film te
gaan. Wij verwijzen derhalve naar de website van het filmtheater:
www.cinebergen.nl
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, rond 17.30 uur thuis gebracht.
De kosten voor wie zich aanmeldt voor de bus bedragen € 19,50.
Dit bedrag is inclusief de ritprijs, de entree en twee consumpties. R
Vrijdag 7 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 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, rond 17.30 uur thuis gebracht.
Kosten: € 26,00 p.p.
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Maandag 10 december
Tuincentrum “De Boet” Hoogwoud
Elk najaar, als het dag na dag donkerder wordt, wordt het bij De Boet
lichter en lichter.
Bent u dol op kerstmarkten en winterfairs? Kom dan zeker een kijkje nemen bij
de gezellige kerstshow. Er is ongelooflijk veel te
zien. Met sfeervolle kerstmuziek op de
achtergrond wordt u als vanzelf langs de
speciale kerstroute geleid. De route voert langs
kerstbomen, kerststallen, kerstverlichting,
kerstversiering, kerstminiaturen, kersttreintjes,
kerstmannen, sneeuwpoppen, kerstballen,
ijsbloemen, kerstdecoraties in alle kleuren van
de regenboog en nog véél meer!
Elke kerstshow halen ze alles uit de kast om het
jong en oud naar de zin te maken. Zo kunt u
tijdens de kerstperiode in het Tuincafé geregeld genieten van zanggroepjes en
koren die de mooiste kerstliederen ten gehore brengen.
Kerstmis bij De Boet: dat mág je gewoon niet missen!
Tevens is er een gezellige koffiehoek waar we iets, voor eigen rekening,
kunnen gebruiken.
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, rond 17.30 uur thuis gebracht.
Kosten: € 13,00 p.p.
Dinsdag 11 december
“CineBergen“ in Bergen
Gezellig naar de bioscoop….
Iedere dinsdagmiddag om 14.30 uur programmeert Cinebergen een reguliere
voorstelling die tevens geschikt is voor een wat oudere doelgroep.
Cinebergen beschikt over een schitterende filmzaal die ruimte biedt aan 100
bezoekers. Bijna 90 vrijwilligers vertonen wekelijks kwaliteitsfilms voor een zo
breed en divers mogelijk publiek. Vóór en na de film is er gelegenheid voor een
drankje in het gezellige theatercafé.
Aangezien wij onze planning ruim een maand van te voren maken, is het niet
mogelijk om het overzicht van de films op te nemen.
We willen u echter wel de mogelijkheid bieden om met de bus naar de film te
gaan. Wij verwijzen derhalve naar de website van het filmtheater:
www.cinebergen.nl
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, rond 17.30 uur thuis gebracht. De
kosten voor wie zich aanmeldt voor de bus bedragen € 19,50.
Dit bedrag is inclusief de ritprijs, de entree en twee consumpties. R
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Woensdag 12 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.
Elke woensdag staat de weekmarkt in Heiloo buiten het Winkelhof.
De consumpties zijn voor eigen rekening.
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, rond 17.30 uur thuis gebracht.
Kosten: € 10,00 p.p.
Vrijdag 14 december
High Tea bij het Havenrijk in Uitgeest
Restaurant Havenrijk is sinds 1970 gevestigd in een stolpboerderij op de
jachthaven Zwaansmeerpolder in Uitgeest. Het restaurant is omringd door
boten, water en een prachtig beschermd
natuurgebied.
Bijna alle tafels hebben uitzicht over de jachthaven
of het Uitgeestermeer. De sfeer in het restaurant is
gemoedelijk, informeel met nautische elementen.
In het restaurant werkt men met verse producten.
Er wordt ingekocht met respect voor seizoen, regio
en product.
Het havenrijk serveert een traditionele high tea in
drie gangen. Wij zijn ons er van bewust dat de complete high tea voor onze
doelgroep een “te grote hap” is. Daarom is de hoeveelheid hapjes gereduceerd
en de prijs is daardoor verlaagd.
Tijd: Vanaf 12.30 uur wordt u opgehaald, rond 17.30 uur thuis gebracht.
Kosten inclusief: € 30,00 p.p. R
Maandag 17 december
Rondrit door de Schoorlse duinen
Dit uitje is altijd in trek bij onze leden. De duinen
veranderen met elk seizoen. Wie weet, ziet u een
prachtig winterlandschap.
Onder leiding van onze chauffeur maken we een
prachtige rondrit door de duinen van Bergen en
Schoorl.
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Het zijn de hoogste (54 m) en breedste (5 km) duinen van Nederland. Een
eeuw geleden had het zand nog vrij spel. Tegenwoordig probeert men dat in
beperkte mate terug te brengen.
Na deze mooie rit drinken we, voor eigen rekening, gezellig een kop koffie in
de buurt.
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, rond 17.30 uur thuis gebracht.
Kosten: € 13,00 p.p.
Dinsdag 18 december
“CineBergen“in Bergen
Gezellig naar de bioscoop….
Iedere dinsdagmiddag om 14.30 uur programmeert Cinebergen een reguliere
voorstelling die tevens geschikt is voor een wat oudere doelgroep.
Cinebergen beschikt over een schitterende filmzaal die ruimte biedt aan 100
bezoekers. Bijna 90 vrijwilligers vertonen wekelijks kwaliteitsfilms voor een zo
breed en divers mogelijk publiek. Vóór en na de film is er gelegenheid voor een
drankje in het gezellige theatercafé.
Aangezien wij onze planning ruim een maand van te voren maken, is het niet
mogelijk om het overzicht van de films op te nemen.
We willen u echter wel de mogelijkheid bieden om met de bus naar de film te
gaan. Wij verwijzen derhalve naar de website van het filmtheater:
www.cinebergen.nl
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, rond 17.30 uur thuis
gebracht. De kosten voor wie zich aanmeldt voor de bus bedragen € 19,50.
Dit bedrag is inclusief de ritprijs; de entree en twee consumpties. R
Donderdag 20 december
Speciaal kerstconcert in het Concertgebouw in Amsterdam
Namens de Coalitie Erbij en het Nationaal Ouderenfonds wordt u van harte
uitgenodigd om dit kerstconcert bij te wonen! Een feestelijke middag, speciaal
voor ouderen. Het Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPhO) voert onder
leiding van dirigent Jan Wierzba een prachtig programma uit van Tsjaikovski,
Bach, Piazzolla, Strauss jr en sr.
Soliste: Lucienne Renaudin-Vary – trompet.
De ontvangst is om 13.30 uur met een kopje koffie of thee.
Het concert begint om 14.30 uur en zal tot ongeveer 16.20 uur duren, inclusief
pauze. Presentatie: Maartje van Weegen
Let op! Afwijkende tijd.
Vanaf 11.30 uur wordt u opgehaald, om ongeveer 19.30 thuisgebracht.
Kosten: € 23,00 p.p.
Om ieder een gelijke kans te bieden, volgen we de volgende
procedure:
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Tot uiterlijk donderdag 29 november 12:00 uur kunt u zich opgeven voor
deelname aan het kerstconcert.
Onder alle inschrijvingen worden zeven plekken verloot voor directe deelname.
De overige inschrijvingen loten, in volgorde van trekking, mee voor een plek
op de reservelijst.
Begin december krijgt u bericht of u ingeloot bent voor het concert, of
welke plaats u inneemt op de reservelijst.
Vrijdag 28 december
Rondrit langs de sluizen van IJmuiden
Uitjes die gewild zijn, moet je niet snel
veranderen. Daarom staat dit uitje weer in
de planning. Als u in het restaurant aan de
zuidkant van de haven een kopje koffie
drinkt, is het best mogelijk dat een coaster,
oceaanschip, of zelfs een onderzeeboot de
haven binnenloopt of uitvaart. Als het weer
het toelaat kunt u heerlijk op het terras
van uw consumptie genieten. De rit er naar toe wordt al prachtig, interessant
en gezellig! Wellicht is er ook nog de mogelijkheid een visje aan de kop van het
havenhoofd te kopen. De terugweg gaat via Heemskerk en Castricum. U
kunt eventueel producten kopen bij de tuinders langs deze weg. Maak uw
wensen kenbaar aan de begeleiders.
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, rond 17.30 uur thuis gebracht.
Kosten: € 18,00 p.p. De consumpties zijn voor eigen rekening. 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 BoodschappenPlusBus, 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 BoodschappenPlusBus.

-

anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-welzijn-bergen
Centraal Bureau - Heereweg 150, 1871 EM Schoorl - Telefoon: 072 5093265
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Wij zijn telefonisch bereikbaar elke werkdag
tussen 09.00 en 12.00 uur:
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
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De Boodschappen Plus Bus wordt mede mogelijk gemaakt door de sponsors:
De Vrienden van de Boodschappen Plus Bus

Autobedrijf Klaver Citroën Alkmaar

Bergen, Egmond en Schoorl
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