PROGRAMMA
OKTOBER 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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Uitgelicht
In dit oktober-programma zien we een oude bekende terug: Tante Sjaar in
Rotterdam, de gezellige “huiskamer van Charlois”. En dan naar de Euromast:
van hoogtepunt naar hoogtepunt! Maar in dit boekje ook aandacht voor
Tapas: eten in ’t Goy (25 oktober) en een verhaal over het ontstaan ervan.
Graag uw aandacht voor de ontdekkingstocht over Het Eiland van Schalkwijk.
Dichtbij, zeker, maar ként u het Eiland … ? Grijp nu uw kans (18 oktober).
Blij maken
U maakt het PlusBusTeam van de Dag (uw chauffeur en begeleider) altijd al
blij met uw aanwezigheid. Maar u kan ze nog blijer maken. Door de kosten
PlusBus gepast te betalen. Zij blij. En dat maakt u ook weer héél blij. Blijer
kunnen we het niet maken
.
Activiteitenmarkt 2019
Op 7 september deden we mee aan de
jaarlijkse Activiteitenmarkt. Er was aardig
wat aanloop van inwoners die informatie
wilden over wat de PlusBus te bieden
heeft. Ook kwamen er abonnees langs
voor een gezellig praatje. En er waren wat
belangstellenden om als vrijwilliger bij de
PlusBus aan de slag te gaan. Kortom, een
geslaagde markt.
Beldagen TelefoonTeam
Zie pagina 9 van dit boekje voor informatie over de beldagen en -tijden.
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. Het vorenstaande geldt voor via email, voicemail en telefonisch
doorgegeven ritten.
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RITTEN IN OKTOBER

LET OP: De vermelde toegangsprijzen zijn onder voorbehoud van
wijzigingen! Eten en drinken zijn altijd voor eigen rekening. Thuiskomst is
tussen 16 en 17 uur, tenzij anders vermeld.
Woensdag 2 oktober – Lunchrit Huizen
De lunch is in Huizen aan de Haven. De rit heen en terug gaat door de
bosrijke omgeving van Lage Vuursche en Hilversum. Kosten PlusBus € 15,00.
Ophalen vanaf 11u.
Vrijdag 4 oktober – Marius v Dokkum Museum en stad, Harderwijk
Sinds 2018 is Harderwijk een museum rijker. Toen opende het Marius van

Dokkum Museum de deuren. Daarmee kreeg Marius van Dokkum, door velen
gewaardeerd, een eigen museum. Veel van Van Dokkums schilderijen
bevatten milde maatschappijkritiek. Maar van cynisme is Marius van Dokkum
wars, hij wil het publiek wel een (lach)spiegel voorhouden. Kosten PlusBus
€ 20,00. Toegang museum € 7,50; Museumkaart gratis. Ophalen vanaf 10u.
Zondag 6 oktober – Koffie&thee in de Regio: Doorn
Een ouderwets gezellige korte rit. Het accent ligt op een korte rit maar vooral
op samen kletsen, ervaringen uitwisselen, genieten, etc. Deze keer gaan we
naar “Parkhuys Rosarium” in Doorn in een bosrijke omgeving. Kosten PlusBus
€ 10,00. Ophalen vanaf 13u.
Dinsdag 8 oktober – Tante Sjaar en Euromast, Rotterdam
Eerst lunchen we in het gezellige huiskamerrestaurant Tante Sjaar: “de
Huiskamer van Charlois”. Daarna naar de Euromast! De liften van de
Euromast brengen u in 30 seconden naar het platform op 100m hoogte. Hier
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geniet u van het prachtige uitzicht over de haven en de stad. Kosten PlusBus
€ 30,00 inclusief toegang Euromast. Ophalen vanaf 10u.

Euromast

Tante Sjaar

Woensdag 9 oktober – 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 (géén PIN!). Let op! Ophalen vanaf 17u.
Thuis om ca. 20u.
Donderdag 10 oktober – Singer museum, Laren
In het Singer Museum is een prachtige
collectie kunst te bezichtigen. Het bestaat
uit bijna 700 schilderijen, 180 sculpturen,
2000 werken op papier en zo’n 300 werken
van toegepaste kunst. De kunstwerken
komen uit het modernisme, kubisme,
expressionisme en de geometrische
abstractie. De kunst is voornamelijk
afkomstig uit Nederland en Frankrijk. En
natuurlijk een lekkere lunch in het Singer Café. Kosten PlusBus € 15,00.
Toegang € 17,00; Museumkaart gratis. Ophalen vanaf 10u.
Zondag 13 oktober – Lunch in de Regio: Wijk bij Duurstede
De lunch gebruiken we dit keer in het leuke stadje Wijk bij Duurstede, al
rijdend langs de Lek, komen we bij onze bestemming aan: De Graanschuur.
Hier kunnen passanten die aanmeren in de haven nog steeds de havengelden
betalen. Een levendige boel dus. Kosten PlusBus € 10,00. Ophalen vanaf 11u.
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Dinsdag 15 oktober – 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.
Woensdag 16 oktober – Landgoed Groeneveld, Baarn
Het Landgoed Groeneveld heeft een rijke geschiedenis en kenmerkt zich
door de Franse en Engelse stijlelementen. Een moestuin met slangenmuur en
een ijskelder zijn de
schatten van het
landgoed. De rode
beuken markeren
de overgangen in
het park. We
kunnen wandelen
over verharde
paden. In het GrandCafé in het Kasteel Groeneveld gaan we lunchen. En dan
is er vast nog wel tijd over voor een bezoek aan boerderijwinkel/-café Hoeve
Ravenstein. Kosten PlusBus € 13,00. Ophalen vanaf 10u.
Vrijdag 18 oktober – Ontdek het Eiland van Schalkwijk
Steeds vaker valt de naam Het Eiland van Schalkwijk. Dichtbij, zeker, maar
bent u er wel eens geweest ? Het Eiland dankt zijn naam aan het feit dat het
omringd is met water: het Amsterdam Rijnkanaal (opening 1952), de Lek en
het Lekkanaal (opening 1938). De polders en de dorpen Schalkwijk en Tull en
’t Waal dateren uit de 13e en 14e eeuw. De hoger gelegen gebieden langs de

Lek waren al rond het begin van onze jaartelling bewoond. Door deze lange
voorgeschiedenis heeft het gebied een fraai uiterlijk en een geheel eigen
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karakter, mede door de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ga mee
op ontdekkingstocht met het PlusBusTeam dat u met kennis van zaken over
het Eiland voert. Het natje en droogje worden zeker niet vergeten! Kosten
PlusBus € 13,00. Ophalen vanaf 10u.
Zondag 20 oktober – Koffie&thee in de Regio: Austerlitz
Een korte rit naar een leuke ‘tent’ in Austerlitz ! Kosten PlusBus € 10,00.
Let op! Ophalen vanaf 13u.
Dinsdag 22 oktober – De Breierij, Beneden Leeuwen
Een excursie voor wie is geïnteresseerd in breien of wil weten hoe er gebreid
wordt en werd. Na koffie/thee en gebak volgt
een rondleiding door De Breierij en een
bezoek aan de fabriekswinkel met kleding,
shawls, bodywarmers, etc., maar ook
handbreigarens. Na de lunch in Druten gaan
we met een mooie rit door het rivierengebied
weer op huis aan. Kosten PlusBus én excursie
(incl. koffie en gebak) € 27,00 (combiprijs). De
lunch in Druten is voor eigen rekening. Let op!: Ophalen vanaf 9u.
Donderdag 24 oktober – Tapas in ’t Goy
Er zijn verschillende verhalen over het ontstaan van de tapas. Meest
waarschijnlijk komt het van barkeepers die een stuk brood bovenop de
glazen van de klanten leggen om vliegjes en kleine insecten uit de glazen te

weren. Die stukken brood werden al gauw aantrekkelijker gemaakt door er
een plakje ham of kaas op te leggen, waardoor deze kleine snack er voor
zorgde dat klanten terug kwamen voor meer. En zo werden tapas, van het
Spaanse woord tapa, wat letterlijk deksel betekent, geboren. Gezellig eten en
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onbeperkt genieten van kleine hapjes voor € 21,50 per persoon, exclusief
drankjes. Wanen we ons koning of werklui, smaken zal het zeker. Kosten
PlusBus € 7,00. Let op! Ophalen vanaf 17u. Thuis om ca. 21u.
Vrijdag 25 oktober – High Tea in de Regio: Utrecht
Voor de High Tea gaan we naar De
Moestuin, een gezellige locatie
onder de rook van Utrecht, langs de
Kromme Rijn. De high tea zal bestaan
uit sandwiches, hartig hapje, soepje,
scones, zoete hapjes, een sapje en
heel veel ….thee! U zult die avond
weinig tot geen trek meer hebben.
Kosten PlusBus € 7,00. Kosten High Tea € 19,50. Let op! Ophalen vanaf 13u.
Zondag 27 oktober – Lunchrit Gorinchem
Er weer eens even lekker op uit voor een lunch in Gorinchem. Met mooi
uitzicht op passerende schepen. Met een mooie route heen en terug. Kosten
PlusBus € 15,00. Ophalen vanaf 11u.
Dinsdag 29 oktober – Frans Hals Museum, Haarlem
In de tentoonstelling Virtuoos! Israels tot Armando,
te zien in het Frans Hals Museum, locatie Hal,
draait het om meesterlijk, trefzeker en levendig
schilderen. Virtuoos dus. Hollandse kunstenaars
zijn er vanouds magistraal in, met huismeester
Frans Hals als lichtend voorbeeld.
We bezoeken de tentoonstelling, lunchen aan de
Grote Markt en als we dan toch in hartje Haarlem
zijn, …. ? Kosten PlusBus € 20,00. Toegang museum
€ 16,00; Museumkaart/BGL-VIP: gratis. Let op!
Ophalen vanaf 9u.
Donderdag 31 oktober – De Graanbuurt, Giessenburg
De Graanbuurt bij Giessenburg (Alblasserwaard) ligt aan het riviertje De
Giessen. U kunt er landelijk winkelen en genieten bij eigentijdse winkels met
een buitengewoon assortiment, in een bijzondere omgeving. Bij binnenkomst
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in De Graanschuur is de verrassing
groot. In de schuur zijn de gevels
van de inpandige winkelstraten in
authentieke stijl nagebouwd, een
unieke ambiance! U vindt er een
divers aanbod aan winkels op het
gebied van lifestyle, mode, wonen
en genieten. Lunchen doen we aan het water van de Giessen.
Kosten PlusBus € 15,00. Ophalen vanaf 10u.

DOORKIJK naar NOVEMBER 2019
In de maand november proberen wij méér ritten aan te bieden.
Uiteraard met de bekende afwisseling: naast cultuur en natuur
ook aandacht voor “de inwendige mens”. Met lunch en diner.
Maar we gaan ook merken dat Kerst in aantocht is: met vooral
de Country & Christmas Fair bij Kasteel Haarzuilens. Een
programma om naar uit te zien.

PlusBus Houten …..
geeft nieuwe energie

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.
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OVERZICHT OKTOBER

wo 2 Lunchrit Huizen
v.a. 11
vr 4 Marius van DokkumMuseum en stad, Harderwijk
v.a. 10
zo 6 Koffie&thee in de Regio: Doorn
v.a. 13
di 8 Tante Sjaar en Euromast, Rotterdam
v.a. 10
wo 9 Eten bij De Wiese, Schalkwijk
17-20
do 10 Singer Museum, Laren
v.a. 10
zo 13 Lunch in de Regio: Wijk bij Duurstede
v.a. 11
di 15 Eten bij Bregje, Nieuwegein
17-21
wo 16 Landgoed Groeneveld, Baarn
v.a. 10
vr 18 Ontdek het Eiland van Schalkwijk
v.a. 10
zo 20 Koffie&thee in de Regio: Austerlitz
v.a. 13
di 22 De Breierij, Beneden Leeuwen
v.a. 9
do 24 Tapas in 't Goy
17-21
vr 25 High Tea in de Regio: Utrecht
v.a. 13
zo 27 Lunchrit Gorinchem
v.a. 11
di 29 Frans Hals museum, Haarlem
v.a. 9
do 31 De Graanbuurt, Giessenburg
v.a. 10
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
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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 plotseling verhinderd? Laat
ons dat ook even weten! Lees ook “Annuleren” op de vorige pagina.
Tapas
Er zijn verschillende verhalen over het ontstaan van tapas. Zoals het verhaal
over de Spaanse koning Alfonso X, die in de 13e eeuw leefde en door een
ziekte kleine hapjes moest eten. Of dat de eerste tapas ontstonden toen
boeren en werklui uit de bouw kleine hapjes tussendoor aten om het beter
vol te houden tot aan het avondeten.
Maar het meest bekende verhaal is dat van “het dekseltje”. Men zegt dat dit
uiteindelijk is ontstaan in het zuiden van Spanje, Andalusië, ook wel bekend
als de geboortestreek van de sherry. Barkeepers zouden een stuk brood
bovenop de glazen van de klanten leggen om vliegjes en kleine insecten uit
de glazen te weren. Die stukken brood werden al gauw aantrekkelijker
gemaakt door er een plakje ham of kaas op te leggen, waardoor deze kleine
snack er voor zorgde dat klanten terug kwamen voor meer. En zo werden
tapas, van het Spaanse woord tapa, wat letterlijk deksel betekent, geboren.
Zie 24 oktober, Tapas eten in ’t Goy.
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 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.

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
www.plusbushouten.nl
info@plusbushouten.nl fb plusbus houten
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