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Blijf fit 

Boek een rit!  



PlusBus Houten 
Stichting PlusBus Houten is een vrijwilligersorganisatie en organiseert 
dagtochten voor senioren. Iedereen vanaf 55 jaar kan mee, ook met een (op-
vouwbare) rollator of met een opvouwbare rolstoel met eigen begeleider (uw 
begeleider mag jonger zijn). In de bus zijn 6 plaatsen beschikbaar voor gasten. 
 
Abonnement 
Als abonnee krijgt u (ruim) vóór de eerste van elke maand het maandprogramma 
thuis. Per mail voor € 1,25 per maand tot 31-12, daarna € 15,00 per kalenderjaar. 
Of als boekje in de brievenbus voor € 2,00 per maand tot 31-12, daarna € 24,00 per 
kalenderjaar. Abonnees hebben eerste keus én u steunt de PlusBus! 
 
Kortingen 
Kortingspassen maken uw rit goedkoper. Neem dus altijd uw MuseumKaart, 
BankGiro Loterij pas, of andere kortingspassen en -bonnen mee. Als u lid 
wordt van ASVHouten (Algemene Senioren Vereniging Houten) voor slechts 
€ 20,00 per jaar, krijgt u korting op activiteiten én … het eerste jaar een 
cadeaubon (t.w.v. € 15,00) voor uw eerste rit met de PlusBus. 
 
 

U hoeft geen abonnee te zijn om mee te kunnen! Probeer een rit! 
Geef u op via telefoonteam@plusbushouten.nl    of 

bel op maandag en donderdag 10-12u  06 – 105 77 815 

 
ZO GAAT U MEE MET DE PLUSBUS 

 
1. U bent ouder dan 55 jaar en zoekt één of meer dagtochten uit. 
2. U belt op ma of do 10-12u de PlusBustelefoon: 06 – 105 77 815. 
3. Of u mailt ons op elke dag van de week: 

telefoonteam@plusbushouten.nl. 
4. U hoort van ons of u mee kunt op de door u gekozen rit. 
5. U wordt thuis opgehaald en ook weer thuis terug gebracht. 
6. Wij bellen u altijd enkele dagen vóór de rit of deze doorgaat. 
7. Daarnaast bellen wij u op de dag zelf, wanneer we er aan komen. 
8. De ritkosten betaalt u contant of met een cadeaubon op de dag zelf. 
9. Eten, drinken, toegang zijn voor eigen rekening, tenzij anders 

vermeld. 
  

mailto:telefoonteam@plusbushouten.nl


 VARIA 3 

Zomer 
Tijdens de zomermaanden is het programma beperkt van omvang. Iedereen 
kan dan op eigen manier op vakantie gaan of van vrije dagen genieten. Toch 
hopen we een aantrekkelijk programma voor de “thuisblijvers” te bieden. 
 
Beldagen TelefoonTeam 
U kan op twee dagen bellen: maandag en donderdag, van 10 tot 12u. Op 
andere momenten in de week kunt u de voicemail inspreken of gewoon een 
e-mail sturen. Zie ook pagina 9 van dit boekje. 
 
Uitgelicht 
Een overdekte vlindertuin én buitentuin. Europees en tropisch. Dag- en 
nachtvlinders. Maar ook Passiflora’s, Aristolochia’s, Fuchsia’s, etc. En u loopt 
hier tussendoor. Geweldig toch? (4 juli, Passiflorahoeve). 
 
Voorkeuren 
Iedereen mag in de eerste week na het uitkomen van het nieuwe boekje, zich 
voor 2 voorkeursritten opgeven. Deze worden definitief geboekt zolang er 
plaats is op de betreffende rit. 
Andere gewenste ritten noteren wij met de volgorde van uw voorkeur. Deze 
ritten boeken wij in de tweede week na het uitkomen van het boekje in. 
Daarbij streven we naar een eerlijke verdeling van de beschikbare plaatsen. 
Dit geldt ook voor de via de voicemail en de email opgegeven ritten. 
 
Activiteitenmarkt 
Op zaterdag 7 september vindt de jaarlijkse activiteitenmarkt plaats op Het 
Rond. Noteer deze datum vast in uw agenda. Wij zijn van de partij! U ook ? 
U bent in ieder geval van harte uitgenodigd! 
 
Foto omslag 
De omslagfoto is gemaakt door Frans van Rooijen van het PR-team. Dat team 
heeft gezorgd voor extra sponsoren, die nu met naam en logo op de bus 
staan (Car&Boat Care, Schildersbedrijf Van den Berg en Van de Kraak 
Schoonmaak). Ook  de bestaande sponsoren (Rotery Club Houten en de 
ASVH) zijn nu zichtbaar. 
  



4   RITTEN IN JULI 

 

LET OP: De vermelde toegangsprijzen zijn onder voorbehoud van 
wijzigingen! Eten en drinken zijn altijd voor uw eigen rekening. Thuiskomst 
is tussen 16 en 17 uur, tenzij anders vermeld. 
 

Donderdag 4 juli – Vlindertuin Passiflorahoeve, Harskamp 
De Passiflorahoeve is uitgeroepen tot meest complete Vlindertuin ter wereld. 
U wordt in vijf soorten vlindertuinen en een vlindermuseum omringd door 
schoonheid. Een dagje verwondering ! In de lunchroom zijn broodjes, 
huisgemaakte soep en andere versnaperingen verkrijgbaar. 
Kosten PlusBus € 20,00. Toegang € 9,00. Ophalen vanaf 10u. 

    
 
Zondag 7 juli – Lunchrit De Blauwe Kamer, Wageningen 
De lunch gebruiken we deze keer in PanoramaRestaurant “De Blaauwe 
Kamer” in Wageningen. Dit restaurant ligt in het natuurgebied De Blauwe 
Kamer aan de Rijn. Met een mooie rit heen en weer terug. Via de Utrechtse 
Heuvelrug of langs de rivier. Kosten PlusBus € 15,00. Ophalen vanaf 11u. 
 
Woensdag 10 juli – Eten bij De Wiese, Schalkwijk 
Samen met andere senioren uit Schalkwijk genieten van een fijne maaltijd 
voor een schappelijke prijs: voor vervoer én het 3 gangenmenu met 1 drankje 
vooraf betaalt u € 19,00. Voor extra drankjes zijn drankmuntjes bij De Wiese 
te koop voor € 1,50 per stuk. 
Let op! Ophalen vanaf 17u. Thuis tussen 19 en 20u. 
 
Vrijdag 12 juli – Boulevard en Strand, Katwijk 
Lekker even naar zee! Uitwaaien, de zilte lucht opsnuiven, genieten van de 
zon, of gewoon “mensen kijken”. Boulevard en strand. En als het weer niet 
meewerkt: Katwijk verkennen, museum, lunch. Kosten PlusBus € 22,00. 
(toegangsprijs museum: € 6,50/Museumkaart gratis). Ophalen vanaf 10u. 



Zondag 14 juli – Koffie/theerit Nederhorst den Berg      5 
Een gezellige korte rit, bedoeld voor wie een lange rit teveel is of voor 
degenen die ’s morgens eerst iets anders willen doen. De koffie of thee 
gebruiken we aan de Spiegelplas in Nederhorst den Berg. Heen en terug via 
een mooie route. Kosten PlusBus € 15,00. Ophalen vanaf 13u. 
 
Donderdag 18 juli – Koffie&thee in de Regio: Bartiméus, Doorn 
In de historische thee- en moestuin werken bewoners van Bartiméus samen 
met medewerkers en vrijwilligers. De historische theetuin bevat een 
theeschenkerij, een rosarium en natuurlijk de moestuin. Even genieten van al 
het moois in de tuin én genieten van een heerlijk kopje koffie of thee op het 
terras of in het theehuis! Kosten PlusBus € 10,00. Ophalen vanaf 13u. 

        
 
Zondag 21 juli – Lunch in de Regio: Fort WKU, Tull en ’t Waal 

Tussen de Lek en het dorp Houten, op het 
eiland van Schalkwijk, ligt Fort WKU. Daar 
waar de ijsvogel over het water scheert, u 
het gras kunt horen ruisen, vindt u een 
theehuis (en een natuurkampeerterrein). Er 
is van alles te doen in en om het Fort. Laat u 
verrassen op deze unieke locatie. Kosten 

PlusBus € 8,00. Let op! Ophalen vanaf 11u. 
 
Dinsdag 23 juli – Eten bij Bregje, Haastrecht 
Ook in Haastrecht is Proeflokaal Bregje te vinden. De heerlijkste gerechten, 
met zorg samengesteld en vergezeld door een brede selectie bieren en 
wijnen. Een drie-gangen keuzemenu kost u slechts € 14,50. Dat is exclusief 
drankjes. Waarom zelf koken? Met een leuke route naar Bregje, dus we halen 
u wat eerder op! Kosten PlusBus € 15,00. Eten en drinken voor eigen 
rekening. Let op! Ophalen vanaf 15.30u. Thuis tussen 20 en 21u. 
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Donderdag 25 juli – Stichting De Paardenkamp, Soest 
Bij ‘de Paardenkamp’ op Boerderij Vossevelt staan 
paarden die van hun pensioen genieten. U kunt er 
zomaar wat rondlopen, de paarden aandacht of 
iets lekkers geven, een kopje koffie drinken in de 
bezoekersruimte van Vosseveld, even struinen in 
het winkeltje (tweedehands paardenspullen en 
hebbedingetjes). Na het bezoek gaan we lunchen 
in Soest en rijden we via de bossen van de 
Heuvelrug weer terug. Kosten PlusBus € 15,00. Ophalen vanaf 10u. 

 
Zondag 28 juli – Koffie&thee … én IJS in de Regio: Vreeswijk 

Deze keer gaat de korte rit naar Vreeswijk, naar de beste ijssalon 
van midden Nederland. Thee of koffie is natuurlijk ook mogelijk. 
Kosten PlusBus € 10,00. Ophalen vanaf 13u. 

 
Woensdag 31 juli – Spakenburgse dagen, Spakenburg 
Beleef de cultuurhistorie van Spakenburg en geniet van een grootse braderie. 
De schilderachtige Oude Haven ligt vol botters, de musea zijn op hun best, 
naast de vrouwen ook veel mannen en kinderen in klederdracht, dans, 
muziek, visveilingen, scheepsmodellen, oude ambachten, warenmarkt: 
origineel, levendig, warm, zonnig. Er is voldoende horeca voor de versterking 
van de inwendige mens. 

     
Kosten PlusBus € 15,00. Toegang gratis. Ophalen vanaf 10u. 
 
 

PlusBus Houten ….. geeft nieuwe energie 

  

Aukje, één van de pensionado's 



                    RITTEN IN AUGUSTUS               7 
Zondag 4 augustus – lunchrit De Meije 
Een langere lunchrit voor mensen die 
gezellig willen lunchen met anderen. We 
rijden via Haarzuilens en Kockengen naar 
het leuke eetcafé “de Halve Maan” aan 
het prachtige riviertje de Meije. Via 
Zegveld en Woerden weer op huis aan. 
Kosten PlusBus € 15,00. 
Ophalen vanaf 11u. 
 
Donderdag 8 augustus – Rondje Utrecht  ONZE TOPPER ! 
Utrecht is de laatste jaren overal vernieuwd. De stad verandert daarmee 
enorm. We rijden langs een aantal bijzondere ontwikkelingen: Leidsche Rijn, 
waar we starten bij Castellum Hoge Woerd met het romeinse schip, Zuilen, 

              

het (centraal) stationsgebied, waar we een kijkje nemen vanaf de 
Moreelsebrug (ook wel “Rabobrug”), Hoog Catharijne, De Uithof. En langs 
bijzondere plekken die u aangeeft, bijvoorbeeld uw vroegere woonadres ! In 
de bus krijgt u uitgebreid informatie over alle ontwikkelingen. Natuurlijk is er 
onderweg tijd voor een koffiestop en ook voor een lunch in een bijzonder 
restaurant. Kosten PlusBus € 15,00. Ophalen vanaf 10u. 
 
Zondag 11 augustus – Koffie&thee in de Regio: Montfoort 

Een korte, gezellige rit 
bedoeld voor wie een lange 
rit teveel is of voor degenen 
die ’s morgens eerst iets 
anders willen doen. Geen 
lunch, maar wel thee of koffie  



8 
in Montfoort, een leuk stadje aan de Hollandsche IJssel. Kosten PlusBus 
€ 10,00. Ophalen vanaf 13u. 
 
Woensdag 14 augustus – Spakenburgse dagen, Spakenburg 
Zie de tekst bij Woensdag 31 juli. Kosten PlusBus € 15,00. Toegang gratis. 
Ophalen vanaf 10u. 
 
Zondag 18 augustus – Lunchrit Ginkelse Heide/Planken Wambuis 
De lunchrit gaat deze keer naar het gebied van de Ginkelse Heide/Planken 
Wambuis, tussen Ede en De Hoge Veluwe. Kosten PlusBus € 20,00. Ophalen 
vanaf 11u. 

 
Donderdag 22 augustus  –  Huifkartocht Leersumse Veld, Leersum 
Het Leersumse Veld maakt deel uit van de Utrechtse Heuvelrug. Het bestaat 
uit bos, heide, stuifzand, cultuurland en de Leersumse Plassen die zijn 
ontstaan na veenafgraving. Na een mooie rit en koffie maken we een tocht 
van ca 1 uur met een huifkar door dit prachtige gebied. De (eenvoudige) 
lunch is bij stalhouderij/Partycentrum Het Leersumse Veld. Kosten PlusBus 
inclusief huifkartocht € 30,00. Afhalen vanaf 10u. 

 



Zondag 25 augustus – Koffie&thee in de Regio: Culemborg        9 

Een korte middagrit. We gaan koffie of thee drinken in op de Markt in 
Culemborg! Langs de Lekdijk en via Wijk bij Duurstede weer naar huis. Kosten 
PlusBus € 10,00. Ophalen vanaf 13u. 
 
Woensdag 28 augustus – Boulevard&strand, Noordwijk aan Zee 
Een dagje naar zee! En we nemen nu géén broodjes en koffie mee! Wordt 
het uitwaaien of genieten van de zon? Of beide? Deze keer naar Noordwijk 
aan Zee. Natuurlijk gaan we óók genieten van een overheerlijke lunch. 
Kosten PlusBus € 25,00. Ophalen vanaf 10u. 

 
 

DOORKIJK naar SEPTEMBER 2019 
In de maand september zal het programma weer de 

gebruikelijke omvang hebben. Wij blijven streven naar een 

afwisselend programma, waarin naast cultuur en natuur 

ook aandacht is voor “de inwendige mens”. Met 

koffie&thee mét … , lunch en diner. 

 

Beltijden 
Voor het boeken van uw ritten zijn wij alleen nog telefonisch bereikbaar op 
maandag en donderdag van 10 tot 12 uur. Op andere dagen kunt u de 
voicemail inspreken. Wel graag uw naam, adres en telefoonnummer en de 
keuzevolgorde voor de gewenste ritten noemen. U kunt zoals altijd ook 
mailen naar telefoonteam@plusbushouten.nl. Wij bellen of mailen u dan 
terug op de dagen dat we bereikbaar zijn. 
 

Blijf FIT 

boek een RIT:  telefoonteam@plusbushouten.nl  of  06 10577815 

mailto:telefoonteam@plusbushouten.nl


10  OVERZICHT JULI & AUGUSTUS 
Juli   tijd 

do 4 Vlindertuin Passiflorahoeve, Harskamp v.a. 10 

zo 7 Lunchrit Blauwe Kamer, Wageningen v.a. 11 

wo 10 Eten bij De Wiese, Schalkwijk 17-20 

vr 12 Boulevard&Strand, evt. museum, Katwijk v.a. 10 

zo 14 Koffie/theerit, Nederhorst den Berg v.a. 13 

do 18 Koffie&thee in de Regio, thee/moestuin Bartimeus v.a. 13 

zo 21 Lunch in de Regio, Fort WKU Tull en 't Waal v.a. 11 

di 23 Eten bij Proeflokaal Bregje, Haastrecht 15.30-21 

do 25 De Paardenkamp, Soest v.a. 10 

zo 28 Koffie&thee (ijsje?) in de Regio, Vreeswijk v.a. 13 

wo 31 Spakenburgse dagen, Spakenburg v.a. 10 

Aug     

zo 4 lunchrit De Meije v.a. 11 

do 8 rondje Utrecht v.a. 10 

zo 11 koffie&thee in de Regio, Montfoort v.a. 13 

wo 14 Spakenburgse Dagen, Spakenburg v.a. 10 

zo 18 lunchrit Ginkelse Heide, Planken Wambuis v.a. 11 

do 22 Huifkartocht Leersumse Veld, Leersum v.a. 10 

zo 25 Koffie&thee in de Regio, Culemborg v.a. 13 

wo 28 Boulevard&strand, Noordwijk aan Zee v.a. 10 

LET OP: Thuiskomst is meestal tussen 16 en 17 uur. “v.a.” = “vanaf”. 
 
Annuleren 
Afmelden voor een geboekte rit kan tot 48 uur voor vertrek. Indien er al 
kosten zijn gemaakt (bijvoorbeeld betaalde tickets), dan betaalt u deze 
kosten, tenzij iemand van de reservelijst uw plaats inneemt. Bij annulering 
binnen 48 uur voor vertrek betaalt u de reeds door ons gemaakte kosten en 
de kosten PlusBus zoals vermeld in het Programmaboekje. Alleen in 
bijzondere situaties waarin sprake is van overmacht kan hiervan door het 
Bestuur worden afgeweken. Deze voorwaarden gelden óók indien u zich voor 
een uitje op de reservelijst hebt laten zetten en vervolgens akkoord bent 
gegaan met het “doorschuiven” naar de ritlijst. 
 



Deel uw ervaringen       11 
Vindt u het leuk om anderen te vertellen over uw belevenissen met de 
PlusBus? Het zou leuk zijn om in het Programmaboekje of op de website 
korte verhaaltjes daarover op te nemen. Bijvoorbeeld over de leukste rit die 
u tot nu toe heeft gemaakt, of verrassende ontmoetingen of voorvallen, de 
“droomrit” die u nog eens zou willen maken. 
Als u hieraan wilt meedoen, geef dit aan ons door met een e-mailbericht aan  
prteam@plusbushouten.nl of telefonisch op 06  10 57 78 15. We bespreken 
daarna met u hoe we dat verder gaan organiseren. 
 
Laat de PlusBus DOORrijden 
De Actie Laat de PlusBus doorrijden heeft tot nu toe  bijna 
€ 4.000 opgebracht. Dank aan alle gevers! 
Met de huidige bus maken we ook de komende tijd nog prima 
tochten, al hopen we wel dat de pechduivel even een ander 
voertuig neemt. Maar we moeten wel geld reserveren voor 
het moment dat vervanging nodig wordt. Daarom gaat de actie door! Graag 
roepen we u op om dit ook in uw omgeving dóór te vertellen. 
Meedoen kan via de website www.geef.nl, en de spaarpotten op diverse 
adressen in Houten. Zie het programmaboekje van februari 2019. 
Voor de actie kan ook rechtstreeks worden gestort op de bankrekening van 
Stichting PlusBus Houten: NL 05 RABO 0317 47 2526, met vermelding van 
“Laat de PlusBus doorrijden”. 
 
Uw abonnement op de programmaboekjes in 2019 en 2020 
Tot nu betaalden abonnees hun abonnementsgeld voor een jaar vanaf de 
maand van aanmelding. Dat is niet handig: voor iedereen moet apart worden 
bijgehouden in welke maand een nieuw abonnementsjaar in gaat. Daarom 
gaan we overstappen naar betaling van het abonnement per kalenderjaar. 
Voor de rest van 2019 betaalt u de maanden tot en met december. In januari 
ontvangt u een rekening voor het kalenderjaar 2020. 
 
Vrijwilligers gezocht 
U wist het al: we hebben meer vrijwilligers nodig: chauffeurs, begeleiders en 
andere “doeners”. Weet u iemand vanaf ca 20 jaar (in uw omgeving), tip 
haar/hem om contact met ons op te nemen. Of bel of mail ons op het 
bekende telefoonnummer of e-mailadres. 
  



GASTEN,VRIJWILLIGERS EN SPONSOREN 
maken de PLUSBUS mogelijk ! 

 

 
 

ALGEMENE SENIOREN 
VERENIGING HOUTEN 

 

                          
        i-design | i-create | i-visualise 

 

 
 

   
 
 

   
ma en do van 10-12 u  06 – 105 77 815       

voor ritten: telefoonteam@plusbushouten.nl 
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