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Programma BoodschappenPlusBus November 2020 

Week 45 Activiteit Ophalen 
rond 

Terug 
rond 

Rit prijs 

Ma 2 nov Makado Beek 13.00 17.00 €   6,00 

Wo 4 nov Drielandentocht 9.30 17.00 € 30,00 

Vr 6 nov Drielandentocht 9.30 17.00 € 30,00 

Zo 8 nov Grieks Restaurant Olympia 

Hoensbroek 

16.30 20.00 €   6,00 

     

Week 46 Activiteit Ophalen 

rond 

Terug 

rond 

Rit prijs 

Di 10 nov Geilenkirchen winkelen 13.00 17.00 €  7,00 

Wo 11 nov Lunch en winkelen in Tuddern 12.00 17.30 €  8,00 

Do 12 nov Boodschappenrit 09.30 11.30 €  3,00 

Do 12 nov De Twee Gezusters Heerlen 16.45     20.00 €  7,00 

Zo 15 nov Bistro Het Vervolg Schinveld 12.30     16.00 €  6,00 

Week  47                    Activiteit Ophalen 

rond 

Terug 

rond 

Rit prijs 

Ma 16 nov Casino Admiral Heerlen 15.00     18.00 €   5,00 

Di 17 nov Daniëls Tuincentrum: Kerstshow 10.00 15.00 € 13,00 

Vr 20 nov Ubach Palenberg winkelen 12.00 16.00 €   5,00 

Zo 22 nov Appeltaartmatinee Kerkrade: 

Limburgs Jeugd 

Symphonieorkest. (excl. entree) 

13.30 16.30 €   8,00 

Week  48                    Activiteit Ophalen 

rond 

Terug 

rond 

Rit prijs 

Di 24 nov Boodschappenrit 09.30 11.30 €   3,00 

Di 24 nov Vue Kerkrade: film 

Missbehaviour (excl. entree) 

12.45 16.30 €   8,00 

Do 26 nov Haus Hamacher + winkelen in 

Gangelt 

12.00 16.00 €   6,50 

Vr 27 nov Glasmalereimuseum Linnich 

(excl. entree) 

11.00 17.00 € 13,00 

 

 
Bij uitstapjes worden er foto’s gemaakt. Heeft u bezwaar dat er 
foto’s geplaatst worden in het boekje en op onze Facebook pagina 
laat het ons a.u.b even weten. 
 



                

             

Op het moment dat we dit boekje printen  moet de persconferentie 
van 14 en 20 oktober nog komen en weten we niet wat hiervan de 
consequenties zijn. 
Tot die datum hanteren wij onderstaande maatregelen: 
Restaurants, bioscopen en musea hanteren boekingen in groepjes van 
4. Wij gaan hier met maximaal 8 personen naar toe. 6 Klanten en 2 
begeleiders. Bij deze instanties mogen maximaal 30 personen binnen 
zijn. Theaters houden een maximum van 6 personen per boeking aan. 
Theater Parkstad heeft ontheffing tot een aantal van 100. 
In deze ruimten wordt u geadviseerd om ook binnen een mondkapje te 
dragen tot u bij uw zitplaats bent. 
Ingaande november zullen wij zolang de Coronacrisis aanhoudt ook 
geen 2e bus meer inzetten op zondag. Voor de klanten op de reservelijst  
zal in de maand erna eenzelfde rit ingepland worden.  
Wij houden dagelijks de nieuwsberichten in de gaten (ook van het 
buitenland) en zullen hier adequaat op reageren.  
Wij zullen heel flexibel met de situatie omgaan. Zo kan het ook 
voorkomen dat u alleen met de chauffeur als begeleider bent en 
reserveren wij onder 2 verschillende namen, indien nodig. Wij proberen 
zo spoedig mogelijk te reserveren, maar gezien het maximale aantal van 
30 personen zal het niet altijd lukken. 
 
 
 

Maand November  

Maandag 2 november Makado Beek. 
 Overdekt winkelen, van kleding tot boeken, van mode tot speelgoed, of 
even lekker wat eten. 
  
 
Woensdag 4 november Drielandentocht. 
Freek en John hebben een mooie route voor jullie uitgezet die door drie 
landen voert. Natuurlijk zullen we regelmatig even stoppen voor een 
hapje en drankje en om even verlost te zijn van het mondkapje. 
Mocht België nog code oranje hebben dan wordt het een 
Tweelandentocht. 
 
 
 
 
 
 



                

             

 
Vrijdag 6 november Drielandentocht. 

 
 
 
Zondag 8 november Grieks Restaurant Olympia Hoensbroek. 
Heerlijk buitenlands gaan eten bij dit Grieks Specialiteitenrestaurant. 
Genieten van de sfeer en de muziek. U kunt er een dagschotel nemen 
voor € 11,50. Of u kiest voor 2 kleine voorgerechten of combineert met 
soep of alleen wat extra’s. De hoofdgerechten beginnen vanaf € 12,50. U 
kunt u eigen menu samenstellen.   

 

Dinsdag 10 november Geilenkirchen. 
Er is hier  een mooi overdekt winkelcentrum, met verschillende 
winkels(o.a. Kaufland). Ook buitenom zijn een aantal winkels alsook een 
Aldi en Lidl. 

 

Woensdag 11 november Lunchen en winkelen in Tuddern. 
Vandaag gaan we eerst ergens lunchen waarna u voldoende tijd hebt 
om te gaan winkelen. De chauffeur brengt u waar u naar toe wilt. 
 
Donderdagmorgen 12 november  Boodschappenrit. 
 
 
Donderdagmiddag 12 november Diner bij de Twee Gezusters 
Heerlen. 
U kunt hier een voedzaam 3- gangen dagmenu krijgen voor € 8,75 maar 
ze hebben ook kleine gerechten zoals een omelet, pasteitjes, soep, 
broodjes etc. Bij de Twee Gezusters kunt u kiezen van Hollandse pot tot 
culinair genot.  U kunt hier sinds kort niet meer apart betalen. Probeer  
contant /gepast geld   mee te nemen. 
 
 
 



                

             

Zondag 15 november Bistro Het Vervolg in Schinveld. 
Een nieuw restaurant in Schinveld waarvan we goede geluiden horen. Er 
is geen menukaart bekend, dus laat u verrassen. 
 
 
Maandag 16 november  Casino Admiral Heerlen. 
Het casino heeft een 30-tal apparaten en een 10-tal apparaten om 
roulette te spelen. De entree en drinken zijn gratis.    
Voor de regels bij het Casino i.v.m. het Coronavirus: zie boekje van juli. 
Wij gaan in groepjes van 3 naar binnen. Ook hier mogen maximaal maar 
30 personen binnen zijn. Het kan dus zijn dat we niet meteen terecht 
kunnen en wat anders moeten verzinnen. 
 
 
Dinsdag 17 november Kerstshow Tuincentrum Daniëls. 
Voor de liefhebbers van de Kerstshow in dit tuincentrum gaan we 
vandaag richting Vlodrop naar Tuincentrum Daniëls. Daar is een mooie, 
grote kerstshow georganiseerd. In het tuincafé kunt u iets eten of alleen 
een kopje koffiedrinken. 
 
 
Vrijdag 20 november Ubach Palenberg. 
In Ubach Palenberg is een winkelcentrum vlakbij de watertoren. Er zijn 
heel veel verschillende winkels, waaronder  C&A,  REWE, de DM 
Drogist, RENO (schoenenwinkel), Woolworths  en nog meer. Er is ook 
een bakker, waar we een kopje koffie kunnen drinken. Liefhebbers 
kunnen ook deelnemen aan het buffet in het Chinees Restaurant  Chang 
Jiang voor € 9,00. 
 
Zondag 22 november Appeltaartmatinee in Kerkrade. 
Het Limburgs Jeugd Symfonie Orkest speelt  de mooiste klassieke 
muziek voor u. Entree € 7,00 incl. koffie en appelgebak.  
Omdat wij geen huishouden voeren zullen wij niet naast elkaar zitten, 
maar zullen er telkens twee stoelen onbezet zijn. Wij moeten de kaartjes 
van tevoren bestellen. U gaat dus de verplichting aan deze te betalen 
indien u niet mee kunt. 
 
 Dinsdagmorgen 24 november  Boodschappenrit. 
 
 
 
 
 
 



                

             

Dinsdagmiddag  24 november Vue Kerkrade: film Missbehaviour. 
In 1970 vindt de Miss World- verkiezing plaats in Londen, met de 
Amerikaanse komedie legende Bob Hope als presentator. De show is in 
die tijd met meer dan 100 miljoen kijkers het best bekeken tv-programma 
ter wereld. De dan net opgerichte Women’s  Liberation Movement, die 
de verkiezing ziet als de vernedering van vrouwen besluit de live-
uitzending van de show ter verstoren. Die avond wordt geschiedenis 
geschreven.  Entreeprijs € 7,50 incl. koffie en gebak. 
 
 
 
Donderdag 26  november  Lunchen bij Haus Hamacher + winkelen 
in Gangelt. 
Vandaag  naar Gangelt, naar Haus Hamacher. Een mooi restaurant dat 
midden in het groen ligt.  En er is van alles te eten. Daarna kunt u 
eventueel nog boodschappen doen in het winkelcentrum. 
 
 
Vrijdag 27 november Glasmalereimuseum Linnich. 
Het Duitse Museum van gebrandschildert glas  is landelijk het enigste 
museum met glazen schilderijen. Het is gelegen in een oude graanmolen 
en vertelt de geschiedenis en de techniek van gekleurd glas op basis 
van de historische glazen schilderijen  en de hedendaagse glaskunst. 

Entree € 6,00. 

 

 
 
 
 
 
Beëindiging lidmaatschap: 
 
Opzegging machtiging vóór de 10e van de maand bij ons binnen; u 
betaalt alleen nog de lopende maand. 
Opzegging machtiging ná de 10e  van de maand bij ons binnen; de 
lopende maand en de maand erna dient nog voldaan te worden 



                

             
 

Mede mogelijk gemaakt door 

 

 

  

Fountain Beek 

 

Autobedrijf MB 

Email: infoautobedrijfmb.nl 

 

Telefoon: 045 – 525 53 46 

Houserveldweg 2, Brunssum 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Molenvaart 15, Brunssum                                                                                                      

Tel: 045 525 5544 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Wordt U 

onze nieuwe 

sponsor? 

 

 

 

Wordt U 

onze nieuwe 

sponsor? 
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Vul de antwoordkaart in voor meer informatie of om 

u aan te melden bij de BoodschappenPlusBus. 

 

Kruis aan: 

 

 Ik wil graag mee met de 

BoodschappenPlusBus. 

 Ik wil meer informatie over de 

BoodschappenPlusBus, neem contact met 

mij op. 

 Ik maak gebruik van een Rollator. 

 Ik maak gebruik van een Rolstoel. 

 

 

 

Naam:                   _______________________M/V 

 

Voorletters:         __________________________ 

 

Adres:                   __________________________ 

 

Postcode              __________________________ 

 

Woonplaats:        __________________________ 

 

Telefoon:              __________________________ 

 

Geboortedatum: __________________________ 

 

Email:                     __________________________ 

 

Datum:                   __________________________ 

 

Handtekening:     __________________________ 

 

C
M

W
W

 B
o
o
d
s
c
h
a
p
p
e
n
P

lu
s
B

u
s
 

P
rin

s
e
s
 B

e
a
trix

s
tra

a
t 1

a
 

6
4
4
3
 A

K
 B

ru
n
s
s
u
m

 

    

 
 

 


