PROGRAMMA
SEPTEMBER 2019

PlusBus Houten
Oplaadpunt voor Senioren!

PlusBus Houten
Stichting PlusBus Houten is een vrijwilligersorganisatie en organiseert
dagtochten voor senioren. Iedereen vanaf 55 jaar kan mee, ook met een (opvouwbare) 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

U bent ouder dan 55 jaar en zoekt één of meer dagtochten uit.
U belt op ma of do 10-12u de PlusBustelefoon: 06 – 105 77 815.
Of u mailt ons op elke dag van de week:
telefoonteam@plusbushouten.nl.
U hoort van ons of u mee kunt op de door u gekozen rit.
U wordt thuis opgehaald en ook weer thuis terug gebracht.
Wij bellen u altijd enkele dagen vóór de rit of deze doorgaat.
Daarnaast bellen wij u op de dag zelf, wanneer we er aan komen.
De ritkosten betaalt u contant of met een cadeaubon op de dag zelf.
Eten, drinken, toegang zijn voor eigen rekening, tenzij anders
vermeld.

Foto omslag: Antoon Buschgens (bij aanlegsteiger Leerdam)

VARIA
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Activiteitenmarkt
Op zaterdag 7 september vindt de jaarlijkse activiteitenmarkt plaats op Het
Rond. Wij staan er van 10u tot 16u met de PlusBus. U bent van harte
uitgenodigd! Neem vooral uw vrienden en kennissen mee.
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
Nog één keer varen en wel in Amersfoort (10 sep). Duim mee voor goed
weer. Wel eens in Volendam geweest? Ja, het is toeristisch maar wel een
bezoekje waard! (20 sep). Deze maand hebben we drie Dinerriten: Bregje in
Nieuwegein (5 sep), De Wiese in Schalkwijk (11 sep) en Asia in Nieuwegein
(27 sep). We kunnen deze ritten beter smikkelritten gaan noemen. Eet
smakelijk.
Terugblik (1)
Oh, oh, oh, wat een blije gezichten in het Amsterdamse Bos. Een rijdende
boswandeling met twee bosmobielen. En wie kom je dan onderweg tegen ?

Juist!
Voorkeuren
U mag in de eerste week na het uitkomen van het boekje 2 voorkeursritten
doorgeven. Deze ritten worden definitief geboekt zolang er plaats is op de
betreffende rit, anders wordt u reserve. Andere gewenste ritten noteren wij
met de volgorde van uw voorkeur ‘onder voorbehoud’. In de 2e week na
verschijnen van het boekje verdelen wij de ‘onder voorbehoud’ geboekte
ritten zo eerlijk mogelijk. U wordt hierover door het telefoonteam teruggebeld.
Bovenstaande geldt voor via email, voicemail en telefonisch doorgegeven
ritten.
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RITTEN IN SEPTEMBER

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.
Zondag 1 september – Lunch in de Regio: IJsselstein
Het oude charmante stadje IJsselstein herbergt
veel historie: oude stads-poorten, een oude
molen en 2 mooie kerken. Midden in het centrum
ligt een gezellig pleintje met veel horeca. Er is ook
een atelierroute, dus wellicht kunt u even naar
mooie kunst te kijken (wel een stukje lopen).
Kosten PlusBus € 10,00. Ophalen vanaf 11u.
Woensdag 4 september – Veluws Zandsculpturenfestijn, Garderen
Ieder jaar staan er weer prachtige zandsculpturen in Garderen op de Veluwe. Dit jaar
is het thema: reis om de wereld. U ziet
beroemde gebouwen, eilanden, musea,
vervoermiddelen en nog veel meer! In het
restaurant kunt u lunchen of een klein hapje
eten. Kosten PlusBus € 20,00. Toegang € 9,50.
Ophalen vanaf 10u.
Donderdag 5 september – Eten bij Bregje, Nieuwegein
Ook Proeflokaal Bregje in Nieuwegein biedt 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? Kosten PlusBus €7,50. Eten en drinken voor eigen
rekening. Let op! Ophalen vanaf 17u. Thuis tussen 20 en 21u.
Zondag 8 september – Koffie&thee in de Regio: Bunnik
Een ouderwets gezellige korte rit. Het accent ligt op een korte rit maar vooral
op samen kletsen, ervaringen uitwisselen, genieten, etc. De koffie of thee
gebruiken we in Bunnik. Kosten PlusBus € 7,00. Ophalen vanaf 13u.

Dinsdag 10 september – rondvaart en stad, Amersfoort
Verken de stad met een rondvaart van ca.
45 minuten door de grachten van
Amersfoort, met veel historische
gebouwen langs de waterkant!
Aansluitend een lunch in de binnenstad
van Amersfoort. Let op! Alleen geschikt
voor deelnemers die goed ter been zijn
i.v.m. in- en uitstappen van de boot!!
Kosten PlusBus € 15,00. Kosten rondvaart: € 5,00. Ophalen vanaf 10u.
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Woensdag 11 september – 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 om ca. 20u.
Vrijdag 13 september – Arboretum en Beeldentuin, Wageningen
We wandelen door de botanische tuin De
Dreijen. Sprookjesachtige en verbazende
bomen. Zoals een boom vol witte
“zakdoekjes” die bloemen blijken te zijn. De
thematentoonstelling Tegenbeeld in het Depot
draait om even- en
tegenbeeld, om anders
kijken dan we gewend zijn.
De tentoonstelling bestaat uit dertig beeldenparen:
beelden die een gelijkenis met elkaar hebben in materiaal,
houding, huid, beweging of inhoud. De lunch is in het
bijhorende restaurant. Kosten PlusBus € 15,00. Toegang
tuin en het Depot: gratis. Ophalen vanaf 10u.
Zondag 15 september – Koffie&thee in de Regio: Harmelen
Een gezellige korte rit naar de Kloosterhoeve in Harmelen voor een lekkere
kop koffie of thee. We rijden langs de Leidsche Rijn naar Harmelen en terug
langs kasteel Haarzuilens. Kosten PlusBus € 10,00. Ophalen vanaf 13u.
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Dinsdag 17 september – Noord-Veluws Museum, Nunspeet
Het Noord-Veluws Museum heeft een collectie
schilderijen en tekeningen van kunstenaars die tussen
1890 en 1950 werkzaam waren op de noordelijke
Veluwe. Nu ook werk van Arthur Briët. Briët dankt zijn
bijnaam ‘Rembrandt van de Veluwe’ aan het feit dat
hij net als zijn wereldberoemde voorganger met een
sterk licht-donker contrast in zijn schilderijen werkt.
We lunchen in het centrum van Nunspeet. Kosten
PlusBus € 22,00. Toegang € 10,00; Museumkaart gratis. Ophalen vanaf 10u.
Woensdag 18 september – Vlinders aan De Vliet, Leidschendam
Vlinders aan de Vliet te Leidschendam is sinds 2006 een tropische vlindertuin.
Er is een tropisch leefgebied nagebouwd en de dieren en planten die in dit
leefgebied thuishoren zijn er samen in ondergebracht. Hierdoor ontstaat een
natuurgetrouwe presentatie van het leven in een bepaald leefgebied
(ecosysteem). Uiteraard gaan we ook lunchen. Kosten PlusBus € 22,00.
Toegang € 9,50; Museumkaart niet geldig. Ophalen vanaf 10u.

Vrijdag 20 september – Volendam
Wel eens in Volendam geweest? Ja, het is toeristisch maar wel een bezoekje
waard! Natuurlijk naar De Dijk, de hotspot van Volendam: de haven en het
Markermeer aan de ene kant, een kleurrijke mix van winkeltjes, terrasjes,
goede restaurants, viskraampjes, souvenirwinkels
en fotowinkels (op de foto in authentieke
klederdracht) aan de andere kant. Gezellig druk!
Maar ook een wandeling door het oude deel van
Volendam is mogelijk met een bezoek aan het
Volendams Museum. Ook is het Palingsound
Museum te bezoeken. Kosten PlusBus € 22,00.
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Toegang Volendams Museum € 3,00 (Museumkaart gratis), Palingsound
Museum € 1,75 (Museumkaart niet geldig). Let op! Ophalen vanaf 9.30u.
Zondag 22 september – Fruitcorso kijkdag, Tiel

Fruitcorso 2018

Het Fruitcorso in Tiel is een waar spektakelstuk. Metershoge praalwagens van
de meest fantastische voorstellingen, opgebouwd uit allerlei soorten fruit. In
deze dagen ná de grootse optocht kunnen we de praalwagens lopend van
dichtbij gaan bekijken. Rustig kijken en uiteraard ook lunchen: we laten de
drukke zaterdag dus aan ons voorbij gaan. Kosten PlusBus € 15,00.
Ophalen vanaf 10u.
Maandag 23 september – Fruitcorso kijkdag, Tiel
Kosten PlusBus € 15,00. Ophalen vanaf 10u.
Woensdag 25 september – Lunch in de Regio: Vianen
Even er op uit om eens lekker te lunchen, te relaxen,
wat naar het waterverkeer te kijken, enz.
Pannenkoeken (ook gluten- of lactosevrij) soepen en
broodgerechten. Het kan allemaal bij De Ponthoeve,
aan de Lek, met uitzicht op de Lek en Vreeswijk.
Gewoon ff genieten. Kosten PlusBus € 10. Let op!
Ophalen vanaf 11u. Terug om ca 15u.

PlusBus Houten ….. geeft
nieuwe energie
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Donderdag 26 september – Jheronimus Bosch Art Center, Den Bosch
Het Jheronimus Bosch Art Center (JBAC) stelt permanent
alle werken van de laatmiddeleeuwse schilder
Jheronimus (Jeroen) Bosch ten toon. Niet de originele
panelen maar hoogwaardige fotoreproducties op ware
grootte afgedrukt en prachtig ingelijst. Hoewel Bosch
zijn gehele leven in de stad 's-Hertogenbosch gewoond
en gewerkt heeft, is er nu geen enkel
werk van hem in deze stad te vinden. De reproducties zijn
te zien op de begane grond van de voormalige kerk, evenals wandkleden met details van werk van Jeroen Bosch.
Vanaf de bovenste verdieping van de toren (met lift) kunt
u van een prachtig uitzicht genieten. Op de overige
verdiepingen is hedendaagse kunst geïnspireerd op Bosch
te bezichtigen. We gaan eerst lunchen en dan naar Jeroen/Jheronimus!
Kosten PlusBus €18,00. Toegang JBAC € 7,50 (Museumkaart niet geldig).
Ophalen vanaf 10u.
Vrijdag 27 september – Eten bij Asia, Nieuwegein
Zin in een lopend buffet bij het populaire Chinees Indisch restaurant Asia op
het Makadocenter? Goede kwaliteit voor een redelijke prijs: € 15,50 exclusief
drankjes. Op vertoon van de 65⁺pas betaalt u € 14,50 per persoon. Kosten
PlusBus € 7,50. Let op! Ophalen vanaf 17.30u. Terug om ca 21u.
Zondag 29 september – Lunchrit Haastrecht
Met een mooie rit naar Haastrecht, waar we
gaan lunchen in “Het Witte Hof”. Na de lunch
rijden we zoveel mogelijk langs de mooie
Hollandse IJssel via Oudewater terug naar
Houten. Kosten PlusBus € 15,00. Ophalen
vanaf 11u.

HELP DE PLUSBUS
Geef eens een CADEAUBON of wordt DONATEUR!
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DOORKIJK naar OKTOBER 2019
In de maand oktober streven wij weer naar een afwisselend
programma, waarin naast cultuur en natuur ook aandacht is
voor “de inwendige mens”. Met lunch en (ook bijzonder)
diner. Maar we zien ook De Breierij en een heuse
ontdekkingstocht. Het wordt nog spannend!
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.
Aandacht
Het wil wel eens voorkomen dat een van de deelnemers op het laatste
moment afbelt. Bedenk dat u uw medepassagiers een leuke dag onthoudt
indien u zonder échte noodzaak afzegt: het kan zijn dat er te weinig
deelnemers aan het uitje overblijven, waardoor het uitje alsnog niet door kan
gaan. Bent u plotseling niet lekker dan kunnen wij begrijpen dat u het uitje
écht moet afzeggen. Staat u op de reservelijst en verhinderd? Laat ons dat
ook even weten!
Lees ook “Annuleren” op de volgende pagina.
Iedereen BLIJ
Wij vinden het fijn wanneer u in de PlusBus GEPAST betaalt !
Nog wat blijer
Gelukkig hebben we nu wat méér chauffeurs en begeleiders. Dat maakt dat
we héél populaire ritten in dezelfde maand extra kunnen rijden. Dat laat de
reservelijst slinken. En maakt iedereen, u en de vrijwilligers, blijer 😊!

PlusBus Houten, brengt mensen samen verder !
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OVERZICHT SEPTEMBER

zo 1 Lunch in de Regio: IJsselstein
v.a. 11
wo 4 Veluws Zandsculpturenfestijn, Garderen
v.a. 10
do 5 Eten bij Bregje, Nieuwegein
17-21
zo 8 Koffie&thee in de Regio: Bunnik
v.a. 13
di 10 Rondvaart en stad, Amersfoort
v.a. 10
wo 11 Eten bij De Wiese, Schalkwijk
17-20
vr 13 Arboretum en Beeldentuin, Wageningen
v.a. 10
zo 15 Koffie&thee in de Regio: Harmelen
v.a. 13
di 17 Noord-Veluws museum, Nunspeet
v.a. 10
wo 18 Vlinders aan De Vliet, Leidschendam
v.a. 10
vr 20 Volendam
v.a. 9.30
zo 22 Fruitcorso kijkdag, Tiel
v.a. 10
ma 23 Fruitcorso kijkdag, Tiel
v.a. 10
wo 25 Lunch in de Regio: Vianen
11-15
do 26 Jeroen Bosch Art Center, Den Bosch
v.a. 10
vr 27 Eten bij Asia, Nieuwegein
17.30-21
zo 29 Lunchrit Haastrecht
v.a. 11
LET OP
Thuiskomst is meestal tussen 16 en 17 uur. “v.a.” = ophalen 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.

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

De PlusBus rijdt voor De Wakkere Akker
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Op 11 juli zijn zes senioren uit de
wijk De Akker op pad geweest met
de PlusBus. Zij reden onze tophitrit
“Rondje Utrecht”: langs plekken met
een herinnering in Utrecht en
gewoon langs leuke nieuwe dingen.
Iedereen heeft enorm genoten van
de rit. Het uitje was een idee van
het bewonersinitiatief De Wakkere Akker in samenwerking met PlusBus
Houten.
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 gehele kalenderjaar 2020.
Vrijwilligers voor busbeheer gezocht
We hebben al veel vrijwilligers. Maar we zoeken nog naar mensen die
meehelpen om de bus te beheren. Weet u zo iemand (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. Dan nemen wij contact op.
Terugblik (2)
De rit gaat naar Fort Werk aan de
Korte Uitweg, WKU voor de kenners.
Kom je door Schalkwijk. En laat daar
dan net de tijdrit in de Tour de
Schalkwijk worden verreden. Weet de
chauffeur een fantastisch plekje te
bemachtigen voor de deelnemers
(ereloge) en de bus bij het keerpunt in de tijdrit. En zon en toch in de
schaduw. Heerlijk ! En wie er heeft gewonnen? De PlusBus natuurlijk.

GASTEN,VRIJWILLIGERS EN SPONSOREN
maken de PLUSBUS mogelijk !

ALGEMENE SENIOREN
VERENIGING HOUTEN
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