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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.

SPELREGELS BOODSCHAPPEN PLUS BUS DEELNEMERS:
Reserveren:
Als u mee wilt met een uitstapje, kunt u telefonisch reserveren.
Dit kan tot twee dagen voorafgaande 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
derhalve een factuur.

U moet zich realiseren dat uw annulering tot gevolg kan hebben dat
voor alle deelnemers de rit niet doorgaat.
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 kunnen plaatsnemen.
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. Dit mag elk bedrag zijn.

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 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 Wijksteunpunten, zie laatste blad van
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.
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 start- en eindtijd.
U vindt nadere bijzonderheden verder in dit boekje.

Voorwoord van de plannenmakers.
Wij hopen bij elk uitstapje op een prachtige winterdag. In januari
en februari is het heel wel mogelijk dat het weer zorgt voor
gevaarlijke toestanden op de weg. In dat geval kiezen wij voor
veiligheid en wordt de rit afgelast.
Wij hebben weer enkele nieuwe activiteiten opgenomen!

Boodschappenritten
Woensdag 10 januari
Winkelcentrum ’t Loo en de markt in Heiloo

Donderdag 8 februari
Dorcas Herberg Jan en eventueel
Winkelcentrum ’t Loo Heiloo

Maandag 12 februari
Kringloopwinkel De Kook en Rataplan

kosten € 10,00

kosten € 10,00

kosten € 10,00

Uitstapjes en andere Plus ritten
Donderdag 4 januari

“CineMagnus “in Schagen
Gezellig naar de bioscoop….
Matinee in bioscoop CineMagnus in Schagen, een geselecteerde
film speciaal voor senioren (welke is nog niet bekend). Ook de
omstandigheden zijn op deze middag voor de doelgroep
aangepast. Bij binnenkomst staat het licht hoog zodat u makkelijk
uw plekje kan opzoeken. Verder staat het geluid van de
voorstelling op een zachter niveau dan normaal. In de pauze
krijgt u op vertoon van uw toegangskaart een kopje koffie of thee
met wat lekkers erbij.
De film start om 14.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur.
Let op het tijdstip! Afwijkende tijd:
Tijd: Vanaf 12.45 uur wordt u opgehaald, + 17.30 thuis
gebracht.
Kosten: € 19,50 p.p.

“High Tea”
Let goed op
“ De Zilte Zoen” in Bergen aan Zee
Vrijdag 5 januari

Na feedback van enige deelnemers die aan deze
activiteit hebben deelgenomen, is met de eigenaar
afgesproken om de hoeveelheid hapjes van de
“High Tea” wat te verminderen. De porties èn de
prijs zijn aangepast.
De High Tea bestaat uit twee delen. Het eerste
deel bestaat uit twee heerlijke soepjes. Het tweede
deel is een etagère met allerlei hartige en zoete
hapjes. Er wordt, de naam zegt het al, thee bij
geserveerd, maar een kopje koffie is ook mogelijk.
Let op het tijdstip. Tijdsduur 11.00 – 15.00
Vanaf 11.00 uur wordt u opgehaald, + 15.00 uur thuis gebracht
De rit inclusief de High Tea kost € 24,50 p.p.

Woensdag 10 januari

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, + 17.30 thuis gebracht.
Kosten: € 10,00 p.p.
Donderdag 11 januari

Bezoek aan het Historisch Archief in Alkmaar
Bij het Noord-Hollands Archief kunt u onderzoek doen naar uw
voorouders. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste
bronnen voor genealogisch onderzoek (ook wel
stamboomonderzoek genoemd).
De akten van de burgerlijke stand.
Het bevolkingsregister.
De doop-, trouw- en begraafboeken (DTB-registers).
Daarnaast hebben zij meer bronnen on line die voor u misschien
van belang zijn, zoals bijvoorbeeld indexen op strafvonnissen van
de rechtbank Haarlem, een index op de Vredegerechten 18111838 en militieregisters 1870-1941.
De consumpties zijn voor eigen rekening.
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, + 17.30 thuis gebracht.
Kosten: € 12,00 p.p.

Vrijdag 12 januari

Pannenkoeken eten bij ’t Trefpunt in Schoorl
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. Tijdsduur 17.00 – 21.00
Vanaf 17.00 uur wordt u opgehaald, + 21.00 uur thuis gebracht
Kosten: € 7,50 p.p.
Dinsdag 16 januari

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 licht besneeuwd duinlandschap!
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.
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 thuis gebracht.
Kosten: € 13,00 p.p.

NIEUW
Donderdag 18 januari

Bezoek aan de “St. Adalbertbrouwerij in Egmond
Omstreeks 690 na Christus kwam Adelbert naar onze streek om
de Friezen die hier woonden te kerstenen.
In 740 overleed Adelbert en hij werd begraven op zijn plekje in de
duinen, dat al spoedig een bedevaartsoord werd. Adelbert
verscheen in de droom van Wilfsit, een non, en zei dat men hem
moest opgraven en opnieuw begraven in het kloostertje van
Hallem (nu Egmond Binnen). Het gebeente van Adelbert werd
opgegraven en toen gebeurde het wonder. Op de plek waar ze
hem vonden welde een bron op. Dit water werd vroeger gebruikt
bij de bierbereiding.
Sancti Adalbert abdijbieren worden gebrouwen
in licentie met de abdij van Egmond en zijn
daarmee het enige Nederlandse Benedictijner
abdijbier!
U krijgt: Een korte video over de
ontstaansgeschiedenis van de abdij en het
abdijbier
• Rondleiding door de brouwerij
• De medewerkers vertellen alles over het brouwproces en hun
visie op duurzaam brouwen
• Palet met 4 proefglazen en nootjes
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, + 17.30 thuis gebracht.
Kosten: € 27,50 p.p.
Zondag 21 januari

Bezoek aan Museum “In ‘t Houten Huis” De Rijp
Let op de afwijkende dag….
Museum “In 't Houten Huis” biedt een overzicht van de rijke
historie van het Schermereiland en zijn zeevarende bewoners. De
arme veengrond dreef hen het water op. Het waren Sontvaarders,
haringvissers en walvisjagers.

Thuis verdienden reders, kooplui, touwslagers, kuipers en andere
ambachtslieden hun brood met de
scheepvaart.
Het museum is rollatorvriendelijk ingericht.
Er is ook een invalidentoilet aanwezig.
Er is een ringleiding voor slechthorenden.
De consumpties zijn voor eigen rekening.
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald,
+ 17.30 thuis gebracht.
Kosten: € 18,00 p.p.
Dinsdag 23 januari

Bezoek aan Fort Kijkduin in Huisduinen
In het museum staan de geschiedenis van het fort, haar bewoners
en de omgeving centraal. In 1996 opende Prins Willem Alexander
officieel het schitterend gerestaureerde fort en het voor Europa
unieke zeeaquarium, dat in de onderaardse beuken van het fort is
gebouwd. Een bezoek aan het aquarium is spannend en leerzaam,
waarbij u de vissen niet alleen kunt zien, maar ook mag
aanraken. Sensationeel is de vele meters lange glastunnel,
waardoor u het gevoel krijgt “door het
aquarium” te lopen. 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 thuis gebracht.
Kosten: € 23,00 p.p. De consumpties zijn voor eigen rekening.

Donderdag 25 januari

Rondrit langs de sluizen van IJmuiden
Als u in het restaurant aan de zuidkant van de haven een kopje
koffie drinkt, is het best mogelijk dat een coaster, oceaanschip, of
zoals wij laatst zagen, zelfs een
onderzeeboot de haven binnenloopt of
uitvaart. 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.
Als het weer het toelaat, garanderen
wij dat de terugweg via Heemskerk en
Castricum gaat.
U kunt eventueel producten te kopen bij de tuinders langs deze
weg. Maak uw wensen kenbaar aan de begeleiders.
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, + 17.30 thuis gebracht.
Kosten: € 18,00 p.p. De consumpties zijn voor eigen rekening.
Zondag 28 januari

Een bezoek aan koffiebranderij Kaan in Tuitjenhorn
Let op de afwijkende dag….
Op de laatste zondag van de maand houdt
Kaan een open dag. U krijgt een indruk hoe
de koffiepluk en de verdere bereiding in z'n
werk gaat. U proeft de melanges en u maakt
kennis met andere producten. Tevens wordt
het koffiebranden gedemonstreerd. Kaan
Koffie stelt u in de gelegenheid om kennis te
maken met koffie tot in het diepste detail.
De beleving neemt u mee van de geschiedenis via de plantages
en de handel naar de verwerking via brander tot eindproduct.
U heeft de mogelijkheid om een proefpakket te kopen van vier top
melanges, ook levert Kaan diverse leuke koffiecadeaus.
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, + 17.30 thuis gebracht.
Kosten: € 15,00 p.p. De consumpties zijn voor eigen rekening.

Dinsdag 30 januari

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 reddingsacties, 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 thuis gebracht.
Kosten: € 25,00 p.p. Inclusief entree. Consumpties betaalt u zelf.
Toegang met museumkaart is gratis. Geef dit door bij uw
reservering. Zorg dat u bij uw bezoek deze kaart kunt laten
zien.

NIEUW
Donderdag 1 februari

Een variatie op de dorpenrit. Koffie in Egmond aan
zee
De strandpaviljoens mogen sinds kort het hele jaar op het strand
blijven staan. Het moet toch heel aantrekkelijk zijn om aan een
tafeltje met een geurend kop koffie in een ruimte te zitten die
behaaglijk warm gestookt wordt, terwijl u kijkt naar een steeds
veranderend schilderij. Harde wind of rustig weer, de zee is nooit
hetzelfde.

De rit gaat langs enige
kustdorpen met als rustpunt
koffie of iets dergelijks in
Egmond aan Zee in een van de
strandpaviljoens.
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: € 19,50 p.p. De consumpties zijn voor eigen rekening.
Let op! Afwijkende tijd en dag
Zondag 4 februari

Brunchen in “Motel Akersloot”
Eerst lekker uitslapen op zondag en daarna genieten van het zeer
uitgebreide Live Cooking brunchbuffet dat Hotel Akersloot
wekelijks op zondag organiseert.
U heeft direct het weekendgevoel te pakken wanneer u geniet van
het uitgebreide assortiment van gerechten waaronder luxe
broodsoorten, diverse vleeswaren, kaassoorten, vis- en
vleesgerechten, verrukkelijke salades en tal van koude en warme
gerechten. De brunch wordt afgesloten met een uitgebreid
dessertbuffet, gepresenteerd door patissiers, vol met
huisgemaakte zoetigheden. Gedurende de brunch worden
onbeperkt koffie, thee, melk en verschillende vruchtensappen
geserveerd. U wordt ontvangen met een welkomstdrankje.
Let op! Afwijkende tijd:
Vanaf 10.00 uur wordt u opgehaald, om ongeveer 15.00
thuisgebracht.
Het motel wordt vooraf in kennis gesteld van onze komst,
zodat u zeker bent van het arrangement!
Kosten: € 35,00 p.p.

Dinsdag 6 februari

Dorpenrit door West-Friesland
U maakt een leuke rit langs het Noord-Hollands kanaal naar
Schagerbrug. Dan via de Nieuwe Dijk die bij St. Maarten aansluit
op de Westfriese Zeedijk en verder in overleg met chauffeur en
begeleider.
Een andere mogelijkheid is langs het Noord-Hollands kanaal
richting West-Graftdijk, onder de brug door langs de Starnmeer,
koffie drinken voor eigen rekening in Spijkerboor. Al naar gelang
de tijd wordt de rit uitgebreider of ingekort.
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: € 19,50 p.p.

Donderdag 8 februari

Bezoek aan Winkelhof ‘t Loo en Dorcas in Heiloo
eventueel een bezoek aan Hertog Jan.
U kunt zelf bepalen waar u uw inkopen doet. Indien u van beide
mogelijkheden gebruik wenst te maken, dient u er rekening mee
te houden dat Dorcas om 15.00 sluit. In overleg met de chauffeur
en de begeleider bespreekt u waar en hoe laat u elkaar ontmoet
voor een kopje koffie of iets dergelijks. Bij Hertog Jan, de Hema
of Brasserie Veldt.
Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede,
ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas
werkt al 35 jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in OostEuropa, het Midden-Oosten en Afrika.

Team kringloopwinkel haalt herbruikbaar huisraad gratis bij u op.
Hierbij kunt u denken aan o.a.: meubels, boeken, klein huisraad,
kleding, elektrische apparaten.
Tijd: Vanaf 12.45 uur wordt u opgehaald, + 17.30 thuis gebracht.
Kosten: € 10,00 p.p. De consumpties zijn voor eigen rekening.
Vrijdag 9 februari

“Soepmaaltijd” bij restaurant “ De Zilte Zoen” in
Bergen aan Zee
Aan de C.F. Zeilerboulevard in Bergen aan
Zee. Een laagdrempelig restaurant direct aan
de kust direct aan de kust.
Na deze “maaltijd” hoeft u voor deze avond
geen eten meer klaar te maken. Een eerder
bezoek aan dit restaurant is de deelnemers
goed bevallen.
Let op het tijdstip. Tijdsduur 17.00 – 21.00
Vanaf 17.00 uur wordt u opgehaald, + 21.00 uur thuis gebracht
De rit inclusief een goed gevulde kop soep met een broodje.
€ 14,50 (excl. Drankjes).

Maandag 12 februari

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, + 17.30 thuis gebracht.
Kosten: € 10,00 p.p. De consumpties e.d. betaalt u zelf.

Dinsdag 13 februari

Rondrit langs de sluizen van IJmuiden
Als u in het restaurant aan de zuidkant van
de haven een kopje koffie drinkt, is het best
mogelijk dat een coaster, oceaanschip, of
zoals wij laatst zagen, zelfs een
onderzeeboot de haven binnenloopt of
uitvaart. 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.
Als het weer het toelaat, garanderen wij dat de terugweg
via Heemskerk en Castricum gaat.
U kunt eventueel producten te kopen bij de tuinders langs deze
weg. Maak uw wensen kenbaar aan de begeleiders.
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, + 17.30 thuis gebracht.
Kosten: € 18,00 p.p. De consumpties zijn voor eigen rekening.
Donderdag 15 februari

Rit naar Den Oever en van een “visje” genieten
Hier hoeven we geen uitgebreid pakkend verhaal over te
schrijven. Dit is een uitstapje dat velen aanspreekt en vaak voor
herhaling vatbaar is.
We maken een mooie rit van Schoorl naar Den Oever, genieten,
voor eigen rekening, van een “visje”, een kop koffie of iets
dergelijks en gaan voldaan weer terug naar huis.
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, + 17.30 thuis gebracht.
Kosten: € 19,00 p.p.

NIEUW
Dinsdag 20 februari

Matinee in het TAQA-Theater De Vest in Alkmaar
Een leven voor de kunst en de kunst van het leven; daarover gaat
‘Uit Verdriet Geboren’, waarin theatermaakster Julika Marijn op
speelse wijze in het leven duikt van Helene Kröller-Müller (18691939). Ze was een powervrouw avant la
lettre, die als een van de eersten op grote
schaal werk kocht van Vincent van Gogh,
Piet Mondriaan en Bart van der Leck.
Met haar uitzonderlijke collectie legde ze de
basis voor het Kröller-Müller Museum op
de Veluwe, dat Marijn speciaal voor deze
voorstelling inzage gaf in de ruim drieduizend
brieven die Helene schreef aan haar
zielsverwant Sam van Deventer.
Marijn gaat vertellend, spelend en zingend op zoek naar de
inspirerende, maar ook complexe vrouw achter de
wereldberoemde kunstverzameling. Waarom wijdde zij haar leven
aan de kunst en wat hoopte ze daarin te vinden? Liefde, troost,
erkenning, eeuwigheid? Marijn laat Helene via haar brieven aan
het woord en houdt en passant ook haar eigen levensvragen
tegen het licht.
De voorstelling vindt plaats in de kleine zaal. Schrijf snel
in, dan kunnen we reserveren!
Recensies:
Noordhollands Dagblad
"Schoonheid van een voorstelling is Uit Verdriet
Geboren...fascinerend solotoneel…glimlach van zacht geluk."

Theaterkrant (****)
"Het is knap hoe Marijn…voortdurend tussen genres schakelt, veel
toont, maar op elk moment alle controle heeft over wat zij wel en
niet deelt. Uiteindelijk gaat de voorstelling niet over biografie of
autobiografie, maar over het hier en nu in het theater. Helene
Kröller-Müller zou instemmend knikken."
Let op! Afwijkende tijd
Tijd: Vanaf 12.00 uur wordt u opgehaald, + 17.30 thuis gebracht.
Kosten: € 27,50 p.p. inclusief entree, exclusief consumpties.
Woensdag 21 februari. We proberen het nog een keer!

Bezoek aan het Dolfinarium in Harderwijk
Het Dolfinarium in Harderwijk
is het grootste
zeezoogdierenpark van Europa
en trekt jaarlijks
honderdduizenden bezoekers.
Dolfijnen nemen je mee op
wereldreis tijdens een
spetterende show met
bulderende zeeleeuwen.
Kolossale walrussen komen je bekijken als je met je neus tegen
de glaswand staat en roggen laten zich zelfs door je kietelen!
Samen een dag lang lekker ontdekken, verwonderen en genieten,
wat wil je nog meer?
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. Tijdsduur 09.00 – ongeveer 18.00
Dit uitstapje kent een open eindtijd.
Vanwege mogelijke verkeersproblemen is de eindtijd
moeilijk te bepalen.
De kosten van de rit zijn: € 56,50 p.p. inclusief entree. De
consumpties e.d. betaalt u zelf.

Donderdag 22 februari

Rondje Texel
U wordt opgehaald en we rijden met de bus naar Den Helder.
Daar aangekomen schepen wij
ons, met de bus, in op de
veerboot naar de Veerhaven
op Texel. Het landschap op
Texel is rijk en divers. Texel
heeft behalve polders, brede
zandstranden, duinen en
graslanden ook heide, bos en
kwelders. Zeehondjes kijken bij Ecomare? Wie weet! Overleg met
het begeleidend team.
De lunch, uiteraard op eigen kosten, nuttigen wij in een van de
vele gezellige uitspanningen. Vervolgens laten wij ons weer
overvaren en genieten we van de terugtocht naar huis. Wat wil
een mens nog meer?
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.
Let op het tijdstip! Afwijkende tijd:
Vanaf 09.00 uur wordt u opgehaald.
Kosten: € 29,50 p.p.
Maandag 26 februari

Bezoek aan het zeeaquarium in combinatie met een
bezoek aan Huize Glory in Bergen aan Zee
In het vernieuwde en uitgebreide Zee Aquarium zijn meer dan
300 verschillende vissoorten thematisch te zien: laat u meevoeren
door de Amazonejungle langs de piranha’s en griezelreptielen, via
de Atlantische oceaan, tropische wateren en Middellandse Zee

naar de Noordzee en ontdek de meest
fantastische vissen en spannende
zeedieren! Verwonder u over onze
zeepaardjes, zeesterren en clownsvisjes,
aai een rog bij het Roggenrif en sta oog in
oog met reusachtige haaien, murenen en
giftige koraalduivels.

Huize Glory
Door de unieke locatie van het landgoed, te midden van bos,
gelegen op een van de hoogste duinen van ons land, kunt u
genieten van zowel het uitzicht over zee als van een heerlijk kopje
koffie in het restaurant. De consumpties zijn uiteraard op eigen
kosten.
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, + 17.30 thuis gebracht.
Kosten: € 22,00 p.p.
Dinsdag 27 februari

Rondje Gaasterland en Makkum (een hele dag)
Het vorige jaar hebben we dit uitje een paart maal in ons pakket
opgenomen. Het bleek een succes, vandaar dat we nogmaals de
mogelijkheid verschaffen. We bieden het volgende:
– een rit door de Wieringermeer en over de Afsluitdijk;
– in overleg een kopje koffie bij het monument op de Afsluitdijk of
ergens anders;
– vervolg van de tocht naar Makkum, of een ander dorp in de
buurt, waar mogelijk de lunch gebruikt kan worden;
Makkum is ook het watersportcentrum van het westelijke
IJsselmeer. Veel jachten, die via de sluizen bij Kornwerderzand de
Waddenzee opgaan, hebben één van de vele jachthavens van
Makkum als uitvalsbasis gekozen.
Gaasterland hoort bij Friesland, maar die indruk wekt het niet
meteen. De zachte glooiingen, kliffen, uitgestrekte loofbossen pal
aan de kust en verre vergezichten over het IJsselmeer maken dit
tot een bijzonder stukje Nederland.

Net als de rest van de provincie heeft Gaasterland water en
uitgestrekte weilanden, maar Gaasterland heeft ook houtsingels,
intieme oude hakhoutbossen, slingerende beekjes en zelfs kliffen.
Er leven reeën, ganzen, dassen. In de Wyldemerk – een idyllische
plas in de bossen – vind je zoveel bijzondere libellen dat het tot
Nederlands eerste officiële libellenreservaat is uitgeroepen.
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.
Let op het tijdstip. Tijdsduur 09.30
Vanaf 09.30 uur wordt u opgehaald.
De kosten van de rit zijn: € 39,50 p.p. De consumpties e.d.
betaalt u zelf.
Woensdag 28 februari

Bezoek het “Dik Trommuseum” in Oosthuizen
Zeg: 'Dik Trom', en iedereen denkt aan een mollige
jongen die wel van een grapje houdt. Dik Trom is de
ondeugende hoofdpersoon in een beroemde
kinderboekenreeks uit de negentiende en twintigste
eeuw van schrijver en onderwijzer C. Joh. Kieviet.
De oude school waar Kieviet vroeger les gaf, is nu
omgetoverd tot het Dik Trom
Kinderboekenmuseum. Een grote kast met alle Dik
Trom-boeken, zoals 'Beb en Bob' en 'Een best
wintertje' zijn hier te vinden. Ook een nostalgisch telraam en een
oud schoolbord zijn in het museum te bewonderen. Het eerste
boek verscheen in 1891. Ook zijn er diverse films verschenen met
de dikke kwajongen in de hoofdrol.
Tijd: Vanaf 13.00 uur wordt u opgehaald, + 17.30 thuis gebracht.
Kosten: € 20,00 p.p. inclusief entree, exclusief consumpties.

Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar 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

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

