
Programma
Januari & februari 2023

Busplus
HEERLEN



Hierbij sturen wij u het nieuwe boekje voor de maand januari en februari 

2023. Wist u dat u 4 ritten per maand mag reserveren? Uiteraard mag 

u onbeperkt op de reservelijst. U kunt uitsluitend via de telefoon een 

reservering plaatsen.

Bij slecht weer (sneeuw, ijzel, gladde wegen) kan een rit geannuleerd 

worden. U krijgt dan uiteraard daarvan telefonisch bericht.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag 09:30-12:00 uur 

045 200 24 39

Het is weer zover! 



Met Busplus Heerlen 
5 dagen naar Sauerland 

Een schitterende 5 daagse Ultra All-in 
Busreis naar ***Superior Hotel Bilstein

• 4 overnachtingen in *** Superior Hotel 

Bilstein

• 4x Luxe ontbijtbuffet

• 4x uitgebreide lunch (of lunchpakket)

• 4x heerlijk 3-gangen dinerbuffet

• De gehele dag gratis koffie/thee in de 

koffie corner van het hotel

• Gratis drankjes tussen 17:00-24:00 

uur (bieren, wijnen, frisdrank, 

vruchtensappen, jenevers etc.)

• Dagelijks gebaksbuffet tussen 

• 16:00-17:00 uur

• Gratis gebruik zwembad, sauna en 

kegelbaan

• Vervoer per luxe touringcar en 

begeleiding door Busplus Heerlen

Inclusief

• Rondrit met gids door het Sauerland

• Bezoek aan Winterberg, Willingen

• Bezoek aan de stad Gummersbach en/of 

Oranjestad Siegen

• Boottocht over één van de mooie stuwmeren 

in het Sauerland

• Rondleiding Warsteiner Bierbrauerei

• Teëke Zinge met Sám Smits & Stan Peters

• Deze complete busreis slechts € 500,- dus 

inclusief vervoer, hotelverzorging en entree-

gelden, een complete all-inn vakantie!

•  Comfortkamer (groter dan een standaard 

kamer) +10 euro pp. en de Comfort-plus (met 

balkon) kamer +20 euro pp.

• Eenpersoonskamer toeslag €85,- (slechts 7 

kamers beschikbaar)

Excursies

Aanmelden t/m 31 januari 
2023

Betalen kan in 4 termijnen (uiterlijk vóór 1 
maart dient alles betaald te zijn)

€ 500,-



Programma januari 

Ga mee shoppen in het grootste overdekte winkelcentrum van 
Limburg.

Makado Beek

maandag 2 januari |  vertrek 11:30   |  terug 16:30  |   €9,-

Hirschcenter ligt net buiten het centrum van Aken. In het centrum 
vindt u 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 andere 
landen.

Hirsch Centre Aken

Dinsdag 3 januari  |  vertrek 11:00  |  terug 16:30  |   €13,-

Bezoek aan de weekmarkt Stein, aansluitend kunt u een bezoek 
brengen aan het winkelcentrum van Stein.

Stein weekmarkt / winkelcentrum

woensdag 4 januari |  vertrek 11:00  |  terug 17:00  |   €10,-

Een mooie tocht door het zuiden van Limburg om te kunnen 
genieten van het winterlandschap. Bij deze rit gaan zijn er twee 
stops gepland.

Winterrondrit Zuid-Limburg

donderdag 5 januari  |  vertrek 10:30  |  terug 17:00  |   €20,-

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

Brasserie de Twee Gezusters

vrijdag 6 januari |  vertrek 17:30  |  terug 20:30  |   €7,-

Hef het glas op het nieuwe jaar!

Nieuwjaarsborrel Cultuurhuis Heerlen

zondag 8 januari |  vertrek 13:15   |  terug 17:00  |   €7,-

Gezellig samen erop uit!



Van supermarkt tot kledingwinkel, 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

maandag 9 januari  |  vertrek 10:30  |  terug 16:30  |   €13,-

Geniet van de specialiteiten van Rasa Senang  
Indisch, chinees, aziatisch buffet. Kosten onbeperkt eten 
€ 15,- per persoon excl. drank.

Restaurant Rasa Senang Heksenberg

dinsdag 10 januari |  vertrek 17:30  |  terug 20:30  |   €7,-

Ga met ons mee lunchen in dit bijzondere lunchcafe.

Triade 44

donderdag 12 januari |  vertrek 12:35  |  terug 16:30  |   €8,-

Zie volgende pagina 
voor vervolg programma

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

vrijdag 13 januari |  vertrek 10:30  |  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. Aansluitend een hapje 
eten bij Europa Stuben.

Übach-Palenberg Am Wasserturm 

maandag 16 januari |  vertrek 11:00  |  terug 17:00  |   €9,-

Gezellig samen erop uit! Let op!  Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Op deze  avond krijgt u 4 tot 5 comedians te zien. Dit is 
een mix van jong en oud, startende talenten en de ervaren 
comedians uit heel Nederland en België

Humor in Heerlen - Cultuurhuis Heerlen

donderdag 9 februari |  vertrek 19:00  |  terug 23:00  |   €7,-



Een mooie tocht door het zuiden van Limburg om te kunnen 
genieten van het winterlandschap. Bij deze rit gaan zijn er twee 
stops gepland.

Winterrondrit Zuid-Limburg

dinsdag 17 januari |  vertrek 10:30  |  terug 16:30  | €20,-

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

dinsdag 17 januari |  vertrek 17:30  |  terug 20:30  |   €7,-

Bezoek aan de weekmarkt Stein en aansluitend kunt u een 
bezoek brengen aan het winkelcentrum van Stein.

Stein weekmarkt / winkelcentrum

woensdag 18 januari |  vertrek 11:30  |  terug 16:30  |   €10,-

13e editie Vasteloaveskabaret met Paul & Leo oet Heële.  
Met diverse gasten o.a. Beppie Kraft, Roger Lataster, Fer Kousen en 
nog veel meer! Entree € 19,50 incl. kopje koffie/thee

HINGE GEN HERGOD’S VÓT  - Cultuurhuis Heerlen

woensdag 18 januari |  vertrek 18:30  |  terug 23:00  |   €7,-

Van supermarkt tot kledingwinkel, schoenen, bloemen, 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 20 januari |  vertrek 11:00  |  terug 17:00  |   €9,-

13e editie Vasteloaveskabaret met Paul & Leo oet Heële.  
Met diverse gasten o.a. Beppie Kraft, Roger Lataster, Fer Kousen en 
nog veel meer! Entree € 19,50 incl. kopje koffie/thee

HINGE GEN HERGOD’S VÓT  - Cultuurhuis Heerlen

donderdag 19 januari |  vertrek 18:30  |  terug 23:00  |   €7,-

Een gezellig High Tea. Kosten € 10,00

High Tea Buurthoes Butting-In

donderdag 19 januari |  vertrek 12:00  |  terug 16:30  |   €7,-



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

Bezoek aan weekmarkt Vaals aansluitend hapje eten bij Restaurant 
De Zwarte Madonna.

Weekmarkt Vaals & Restaurant De Zwarte Madonna

dinsdag 24 januari |  vertrek 10:00  |  terug 16:30  |   €13,-

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.!

Eetkamer Hoensbroek

dinsdag 24 januari |  vertrek 17:30  |  terug 20:30  |   €7,-

donderdag 26 januari  |  vertrek 17:00  |  terug 21:00  |   €9,-

De menukaart is uitgebreid en er is voor elk wat wils. 

Zur Bahn Gastatte Selfkant 

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.

Bezoek aan de weekmarkt in Maastricht met diverse kraampjes o.a. 
vlees, vis, groente, kleding etc. En de stad in. 

Weekmarkt Maastricht 

vrijdag 27 januari |  vertrek 10:00  |  terug 16:30  |   €13,-

Ga mee shoppen in hét grootste overdekte winkelcentrum van 
Limburg. 

Overdekt shoppen in Makado Beek 

maandag 30 januari |  vertrek 12:00  |  terug 16:30  |   €9,-

Bezoek aan de Pater Karel Kapel te Munstergeleen en aansluitend 
een hapje eten in Brasserie Abshoven. 

Pater Karel Kapel & Brasserie Abshoven

maandag 23 januari |  vertrek 11:00  |  terug 16:30  |   €9,-

Neem een kijkje in de Breifabriek van Marcienne in Heinsberg.

Breifabriek Marcienne Heinsberg 

dinsdag 31 januari |  vertrek 12:00  |  terug 16:30  |   €13,-



Een mooie tocht door het zuiden van Limburg om te 
kunnen genieten van het winterlandschap. Bij deze rit zijn 
er twee stops gepland.

Winterrondrit Zuid-Limburg

maandag 6 februari  |  vertrek 10:30  |  terug 17:00  |   €20,-

Kooster Wittem is een actieve religieuze gemeenschap in het 
Nederlandse heuvelland. Vaste bezoekers en gasten ontsteken er 
vele kaarsen in een van de kapellen van het pelgrimsoord.

Klooster Wittem 

donderdag 2 februari |  vertrek 13:30  |  terug 17:30  |   €13,-

Geniet van heerlijke gerechten. 

Brommler Mühle Gangelt 

vrijdag 3 februari |  vertrek 17:30  |  terug 21:00  |   €9,-

Indrukwekkende Geschiedenis van de Mijnbouw. Expositie in 
Origineel Schachtgebouw. Ervaar hoe het Leven van de Koempel 
was, zowel Boven- als Ondergronds.

Nederlands Mijnmuseum Heerlen

dinsdag 7 februari  |  vertrek 11:00  |  terug 15:30  |   €7,-

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.!

Eetkamer Hoensbroek

dinsdag 7 februari |  vertrek 17:30  |  terug 20:30  |   €7,-

Programma februari 

Ga met ons mee lunchen in dit bijzondere lunchcafe.

Triade 44

donderdag 9 februari  |  vertrek 12:30  |  terug 16:30  |   €8,-

Vanuit de rode pluche in onze sfeervolle theaterzaal kunt u genieten 
van de crème de la crème van de Limburgse Buuttewereld en de 
aller-aller beste Brabantse tonprater. Entree € 17,50 incl. kopje 
koffie/thee

Grand Gala Du Buut 2023 - Cultuurhuis Heerlen

woensdag 1 februari  |  vertrek 18:30  |  terug 23:00  |   €7,-





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

Hirsch Center Aken

maandag 13 februari  |  vertrek 11:00  |  terug 17:00  |   €9,-

Geniet van de film EMILY met een heerlijk kopje koffie/thee en een 
stukje vlaai.

Vue Bioscoop Kerkrade

dinsdag 14 februari  |  vertrek 12:30  |  terug 17:00  |   €9,-

Geniet van een middagje bioscoop met een heerlijk kop koffie/
thee.  Entree € 7,50 incl. kopje koffie/thee

Filmhuis De Spiegel Heerlen (Royal)

woensdag 22 februari |  vertrek 12:45  |  terug 17:00  |   €7,-

Geniet van diverse gerechten op de kaart. 

Eetcafe de Kem Schinveld

vrijdag 10 februari |  vertrek 17:30  |  terug 21:30  |   €9,-

vrijdag 10 februari  |  vertrek 11:00  |  terug 16:30  |   €9,-

Van supermarkt tot kledingwinkel, schoenen, bloemen en 
planten, bakker en drogisterij tot allerlei hebbedingetjes 

Winkelen en lunchen in Tüddern

Op deze  avond krijgt u 4 tot 5 comedians te zien. Dit is 
een mix van jong en oud, startende talenten en de ervaren 
comedians uit heel Nederland en België

Humor in Heerlen - Cultuurhuis Heerlen

donderdag 9 februari |  vertrek 19:00  |  terug 23:00  |   €7,-

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

Geniet van een middagje carnaval vieren met diverse artiesten 
Entree € 17,50 incl. broodje frikandel/kroket. 

Carnaval Hoeskamer Butting-Inn

vrijdag 17 februari |  vertrek 11:00  |  terug 18:30  |   €7,-



Heerlijk shoppen in de Ostpromenade en aansluitend lunchen bij 
Chinagarten.

Ostpromenade Heinsberg

donderdag 23 februari |  vertrek 11:00  |  terug 17:30  |   €16,-

maandag 27 februari  |  vertrek 12:30  |  terug 17:00  |   €9,-

Ga mee shoppen in het grootste overdekte winkelcentrum van 
Limburg.

Makado Beek

limburgse vlag

Beweging =
Transport / Logistics

vrijdag 24 februari  |  vertrek 17:30  |  terug 20:30  |   €7,-

Brasserie de Twee Gezusters

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

Molenvaart 3 | Brunssum | www.webshoplogisticslimburg.nl

dinsdag 28 februari |  vertrek 11:00  |  terug 16:00  |   €7,-

Een fijn tripje even ertussenuit, ga samen op stap op naar weekmarkt in 
Heerlen en neem een kijkje in Winkelcentrum ‘t Loon.

Weekmarkt Heerlen




