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Busplus
HEERLEN



De afgelopen periode hebben we gewerkt aan het nieuw jasje van Busplus 

Heerlen. Een frisse start van de nieuwe activiteitenperiode. In uw handen 

heeft u nu het programmaboekje van november en december 2022. Hier 

vindt u alle activiteiten die aankomende twee maanden zullen plaatsvinden. 

Natuurlijk gepaard met datum, tijden en ritprijs. 

Het is het zover! 

•  U mag maximaal 4 ritten 

reserveren, inschrijven voor de 

reservelijst mag onbeperkt! 

• Mocht u plotseling verhinderd 

zijn, meldt u dan tijdig af. Zo 

kunnen wij anderen in de 

gelegenheid stellen mee te gaan.  

• De opzegtermijn betreft een 

kwartaal. 

Regeling

Gezellig samen erop uit!

Rollator vriendelijk

Bezoek aan 
eetgelegenheid

Voor deze activiteit moet 
u goed ter been zijn

Bij deze activiteit moet 
mogelijk een trap op.



Wij stellen u graag voor 
aan ons nieuwe bestuur...

Rob Rörik | Oprichter - Vice Voorzitter
Rob@busplusheerlen.nl

Jan Horsels | Voorzitter
Jan@busplusheerlen.nl

Leo Zoontjens | Secretaris
Leo@busplusheerlen.nl

Sám Smits | Penningmeester
Sam@busplusheerlen.nl

Jeanny Schillings - Pijls | Bestuurslid 
Jeanny@busplusheerlen.nl

Gezellig samen erop uit!
Dankwoord 
Namens Busplus Heerlen willen wij Giesela Mols bedanken voor de inzet van de 
afgelopen jaren! Wij wensen Giesela heel veel succes met Hoeskamer Butting-Inn. 



Programma november

Een mooie tocht door het zuiden van Limburg om te kunnen genieten 
van vele mooie herfstkleuren aan de bomen en struiken. Bij deze rit gaan 
zijn er twee stops gepland. 

Herfstrit Zuid-Limburg 

dinsdag 1 november 2022  |  vertrek 11:00  |  terug 16:30  |   €20,-

Een fijn winkelcentrum met alles onder ėėn dak. Van natje tot droogje 
van eten tot kleding noem maar op. Een dagje fijn shoppen.

Overdekt winkelcentrum Geilenkirchen

donderdag 3 november 2022 |  vertrek 11:00  |  terug 17:00  |   €12,-

Hirschcenter ligt net buiten het centrum van Aken. In het centrum 
vind je verschillende winkels. De grootste is een geweldige EDEKA-
supermarkt. Het is modern en zeer ruim en biedt een enorme 
verscheidenheid aan producten uit Duitsland maar ook uit het 
buitenland. 

Hirsch Centre Aken

vrijdag 4 november  2022 |  vertrek 11:30  |  terug 16:30  |   €15,-

The Blue Falcons brengen je terug in de tijd met Indorock, Country, Soul,                            
Disco en Indische nummers. Geniet weer van de Golden Oldies van o.a. 
Elvis Presley, The Temptations, Merle Haggard, Jack Jersey, Tavares enz. 
Geniet ook van de spectaculaire drumshow van Theo! Entree €10,50

Cultuurhuis Heerlen

vrijdag 4 november 2022 |  vertrek 19:15  |  terug 23:00  |   €7,-

De Hubertusmarkt staat al jaren garant voor een bijzondere sfeer en 
gezelligheid! Bezoek de Hubertusmarkt en laat u verrassen…

Hubertusmarkt in Gulpen 

zaterdag 5 november 2022  |  vertrek 12:30  |  terug 17:30  |   €13,-

Onze maandelijkse en ouderwets gezellige dansavond met live muziek 
van orkest Duo Sunrise. Entree €3,50

Dansavond Gemeenschapshuis Heksenberg

zaterdag 5 november 2022 |  vertrek 18:30  |  terug 23:30  |   €7,-

Fijne feestdagen en een geniet van de uitjes in 2023!



Bezoek de fantastische kerstshow van Vlodrop. 
Er is ook een restaurant waar u wat kunt drinken en eten.

Kerstshow Vlodrop

maandag 7 november 2022  |  vertrek 10:00  |  terug 16:30  |   €16,-

Bezoek aan weekmarkt Vaals en aansluitend gaan we een hapje eten bij 
Restaurant Zwarte Madonna 

Weekmarkt Vaals 

dinsdag 8 november 2022 |  vertrek 10:30  |  terug 16:30  |   €13,-

“Een bijzonder lunchcafé” Zorggroep Triade dagbesteding voor mensen 
die in aanmerking komen voor geïndiceerde zorg.

Triade 44

donderdag 10 november 2022 |  vertrek 12:00  |  terug 16:30  |   €8,-

Het redemptoristenklooster Wittem is een klooster in het dorp Wittem. 
Het klooster staat onder meer bekend als bedevaartsoord van de heilige 
Gerardus Majella. 

Klooster Wittem & Gerarduskerk

vrijdag 11 november 2022 |  vertrek 13:00  |  terug 17:00  |   €13,-

Geniet van een gezellige muziekavond. In 1961 begon in de Heerlense 
wijk Molenberg een bandje te spelen met eigentijdse muziek: The Black 
Stars. Entree €8,50

Cultuurhuis Heerlen ‘‘The Black Stars’’  

vrijdag 11 november 2022 |  vertrek 19:15  |  terug 23:00  |   €7,-

Zie volgende pagina 
voor vervolg programma

Een mooie tocht door het zuiden van Limburg om te kunnen genieten 
van vele mooie herfstkleuren aan de bomen en struiken. Bij deze rit gaan 
zijn er twee stops gepland.

Herfstrit Zuid-Limburg 

maandag 14 november 2022 |  vertrek 11:00  |  terug 16:30  |   €20,-

Let op! De prijzen die worden vermeld bij de activiteit zijn de ritprijzen. Overige 
kosten, zoals entree, dankjes en hapjes zijn voor eigen rekening.

Een gezellige dans en muziekavond met country zanger. Entree €8,-

Dans en muziekmiddag Butting-inn

dinsdag 15 november 2022  |  vertrek 12:15  |  terug 17:30  |   €7,-

Fijne feestdagen en een geniet van de uitjes in 2023!



Geniet van een vers gepaneerde schnitzel met groente, frites, gebakken 
aardappelen, salade en een saus naar keuze! Met een kop koffie of een 
ijsje als dessert! Dit voor een Eetkamer prijs van € 9,95 p.p.!

De Eetkamer in Hoensbroek

dinsdag 15 november 2022 |  vertrek 17:30  |  terug 20:30  | €7,-

Samen naar het filmhuis Royal in Heerlen. De film die zal worden 
getoond is Wild port of Europe. De ticketprijs bedraagt €8,50.

Filmhuis De Spiegel

woensdag 16 november 2022 |  vertrek 12:30  |  terug 16:30  |   €7,-

Gezellig samen een dagje shoppen in Genk. Lekker struinen op de grote 
markt.

Shoppen op de Grote markt in Genk

donderdag 17 november 2022 |  vertrek 09:30  |  terug 16:30  |   €18,-

Van supermarkt tot kleding winkel, schoenen, bloemen en planten, 
bakker en drogisterij tot allerlei hebbedingetjes en een lunchroom met 
ijs. Een heerlijke plek om rond te struinen.

Winkelen en lunchen in Tüddern

vrijdag 18 november 2022  |  vertrek 11:00 |  terug 16:30  |   €9,-

Het uitgebreide aanbod van de twaalf bekende winkelketens strekt zich 
uit van kruidenierswaren en drogisterij-artikelen tot de laatste mode, 
huishoudelijke artikelen en decoraties.Dit maakt het Magnus Shopping 
Park tot de ideale winkelbestemming.

Übach-Palenberg Am Wasserturm 

donderdag 24 november 2022  |  vertrek 11:00  |  terug 17:00  |   €9,-

Ga mee shoppen in hét grootste overdekte winkelcentrum van Limburg. 

Overdekt shoppen in Makado Beek

maandag 21 november 2022 |  vertrek 12:00  |  terug 16:30  |   €9,-

Samen naar de weekmarkt in Vaals en het Drielandenpunt.

Dagje Vaals

dinsdag 22 november 2022 |  vertrek 12:00  |  terug 16:30  |   €13,-



Gezellig Eetcafe waar je lekker kunt eten. Fruit, sla in een heerlijke 
dressing, rijst en-of frites, stokbrood. Keuze uit 2 gerechten € 15,00.

Eetcafe de Kem

vrijdag 25 november 2022 |  vertrek 17:30  |  terug 21:00  |   €9,-

maandag 14 november  |  vertrek 11:00  |  terug 16:30  |   €20,-

Bezoek de fantastische kerstshow van Vlodrop. 
Er is ook een restaurant waar u wat kunt drinken en eten.

Kerstshow Vlodrop

maandag 28 november  2022 |  vertrek 10:00  |  terug 16:30  |   €16,-

Een fijn tripje even ertussenuit, ga samen op stap op de weekmarkt in 
Heerlen en neem een kijkje op de Woonboulevard.

Weekmarkt Heerlen en Woonboulevard

dinsdag 29 november 2022  |  vertrek 10:00  |  terug 15:30  |   €6,-

donderdag 1 december 2022  |  vertrek 10:00  |  terug 16:30  |   €20,-

Programma december

Een mooie tocht door het zuiden van Limburg om te kunnen genieten 
van vele mooie herfstkleuren aan de bomen en struiken. Bij deze rit gaan 
zijn er twee stops gepland.

Herfstrit Zuid-Limburg 

Zie volgende pagina 
voor vervolg programma

Let op! De prijzen die worden vermeld bij de activiteit zijn de ritprijzen. Overige 
kosten, zoals entree, dankjes en hapjes zijn voor eigen rekening.

De brasserie bij de twee gezusters is een gezellige ontmoetingsplek 
voor  iedereen die houdt van een (h)eerlijke gerechten. We serveren een 
smakelijk 3-gangen menu voor maar € 9,75.
  

Brasserie de Twee Gezusters

vrijdag 2 december 2022 |  vertrek 17:00  |  terug 20:30  |   €7,-

Onze maandelijkse en ouderwets gezellige dansavond met live 
muziek van orkest Duo Sunrise. Entree €3,50

Dansavond Gemeenschapshuis Heksenberg

zaterdag 3 december 2022 |  vertrek 18:30  |  terug 23:30  |   €7,-



Bezoek samen de weekmarkt en het winkelcentrum in Stein.

Stein winkelcentrum en weekmarkt

woensdag 7 december 2022  |  vertrek 12:30  |  terug 17:00  |   €11,-

Festival d’Accordéon, een middag voor iedereen met de meest heerlijke 
accordeon muziek. Herrineringen ophalen, meezingen, genieten, 
kippenvel! Entree  €7,50. incl. koffie & vlaai
 

Cultuurhuis Heerlen

zondag 4 december 2022 |  vertrek 13:30  |  terug 17:30  |   €7,-

Een fijn winkelcentrum met alles onder ėėn dak. Van natje tot droogje 
van eten tot kleding noem maar op. Een dagje fijn shoppen.

 

Kaufland Geilenkirchen

maandag 5 december 2022 |  vertrek 11:00  |  terug 16:30  |   €11,-

dinsdag 6 december 2022 |  vertrek 11:30  |  terug 17:00  |   €11,-

Ga met ons mee lunchen in dit bijzondere lunchcafe.

Triade 44

Naast de grote schaatsbaan, de spiegeltent, een unieke Almhütte, het 
reuzenrad, het Grand Café en het Huis van de Kerstman evolueerde 
Winterland Hasselt inmiddels naar een totaalbeleving voor jong en oud. 

Hasselt winterland

donderdag 8 december 2022  |  vertrek 10:00  |  terug 17:30  |   €20,-

Gezellig een paar uurtjes shoppen bij Hendriks Mode.

Hendriks Mode

vrijdag 9 december 2022  |  vertrek 10:00  |  terug 12:30  |   €5,-

ÚW ADRES VOOR:
GRAFISCHE VORMGEVING | DRUKWERK | SPANDOEKEN |

STICKERS | ADVERTENTIES | PROMOTIEMATERIAAL | 

+31(0)6 55 97 08 56 | Info@sam-smits.nl



Witgoed - TV - Pasfoto’s

Wannerplein 2 | Heerlerheide 
045 522 27 70 

info@epzijlstra.nl

Uw specialist in

WWW.EPZIJLSTRA.NL
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Niet iedereen is de gelegenheid om één of meerdere wandelingen 
te belopen. Wij hebben daarom een autoroute samengesteld, die de 
gelegenheid biedt om diverse plekjes te bezoeken en eventueel een 
kleine wandeling te maken. De route combineert het heuvelland, het 
landschap, een stukje bezinning en natuurlijk de mogelijkheid onderweg 
diverse kribkes te bezichtigen.  

Kirbkes tour

donderdag 15 december 2022  |  vertrek 11:00  |  terug 16:30  |   €17,-

Ga mee shoppen in hét grootste overdekte winkelcentrum van Limburg. 

Overdekt shoppen in Makado Beek

vrijdag 16 december 2022 |  vertrek 11:00  |  terug 16:30  |   €9,-

De kerstbeleving van Kerkrade, geen traditionele kerstmarkt!

Kerstwereld Kerkrade

zondag 18 december 2022 |  vertrek 13:30  |  terug 17:30  |   €9,-

Deze route combineert het heuvelland, het landschap, een stukje 
bezinning en de mogelijkheid onderweg diverse kribkes te bezichtigen.

Kirbkes tour

maandag 19 december 2022 |  vertrek 11:00  |  terug 16:30  |   €17,-

maandag 12 december 2022  |  vertrek 10:00  |  terug 16:30  |   €16,-

Bezoek de fantastische kerstshow van Vlodrop. 
Er is ook een restaurant waar u wat kunt drinken en eten.

Kerstshow Vlodrop

dinsdag 13 december 2022  |  vertrek 10:00  |  terug 17:30  |   €20,-

Hasselt winterland
Naast de grote schaatsbaan, de spiegeltent, een unieke Almhütte, het 
reuzenrad, het Grand Café en het Huis van de Kerstman evolueerde 
Winterland Hasselt inmiddels naar een totaalbeleving voor jong en oud. 

Prachtig gelegen hoeve in het Zuid-Limburgse heuvelland, mooie 
vergezichten. Lekker pilsje en gevarieerde menukaart. 

Lunch bij de Bernardus Hoeve

vrijdag 9 december 2022  |  vertrek 13:00  |  terug 17:00  |   €8,-



Luxe koffie en warm eten onder muzikale begeleiding. Aanvang om 
16:00 en ten einde om 20:00. Indien u met eigen vervoer gaat s.v.p.. 
melden via (06) 45 51 96 56. Kosten entree bedragen €15,-

Kerst-inn bij Butting-inn

dinsdag 20  december 2022 |  vertrek 14:45  |  terug 20:30  |   €7,-

Hirschcenter ligt net buiten het centrum van Aken. In het centrum 
vind je verschillende winkels. Het is modern en zeer ruim en biedt een 
enorme verscheidenheid aan producten uit Duitsland maar ook uit het 
buitenland. 

Hirsch Centre Aken

donderdag 22 december 2022 |  vertrek 11:00  |  terug 16:30  |   €15,-

vrijdag 23 december 2022 |  vertrek 10:00  |  terug 16:30  |   €9,-

Van supermarkt tot kleding winkel, schoenen, bloemen en planten, 
bakker en drogisterij tot allerlei hebbedingetjes en een lunchroom met 
ijs. Een heerlijke plek om rond te struinen.

Winkelen en lunchen in Tüddern

limburgse vlag

Beweging =
Transport / Logistics

Molenvaart 3 | Brunssum | www.webshoplogisticslimburg.nl




