
 PROGRAMMA  
 

       NOVEMBER 2019    

 
 
 
 
 
 

     
 
 
 

PlusBus Houten 

brengt samen en verder!  



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. 
 
 
 

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. 
 
 
 
Foto omslag: Fons Ruijgrok  
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Uitgelicht 
In dit november-programma hebben wij twee zogenoemde reservedagen 
opgenomen: vrijdag 22 en donderdag 28 november. Dan is er ruimte om 
ritten waarvoor veel belangstelling is nóg een keer te rijden. Verder in dit 
programma aandacht voor herfstsferen én een primeur: altijd al eens 
Zweedse gehaktballetjes willen eten bij Ikea?? En door de winkel struinen? 
Kan op 15 november. Uiteraard ontbreken de échte smikkelritten niet! 
 
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      . 
 
Beldagen TelefoonTeam 
Zie pagina 11 van dit boekje voor informatie over de beldagen en -tijden. 
 
Herkenbare bus 

De bus is onlangs verrijkt met mooie stickers aan de voor- en 
achterkant. Zo zijn we nog duidelijker herkenbaar als we 
onze passagiers ophalen of thuisbrengen. Bovendien kunnen 
andere automobilisten nu (goed) zien wie er voor hen rijdt. 
Overigens is er nog ruimte genoeg voor reclame-uitingen op 
de bus. Voor informatie kan contact worden opgenomen via 
prteam@plusbushouten.nl. 

 
Aangepaste werkwijze voor het boeken van ritten. 

In de 1e week na het uitkomen van het nieuwe programmaboekje kunt u 2 

voorkeursritten doorgeven en eventueel meerdere reserveritten. De 

voorkeursritten worden definitief geboekt zolang er plaats is, anders wordt u 

reserve. Uw overige aanvragen noteren wij “onder voorbehoud”. Over de 

voorkeursritten wordt u aan het einde van de 1e week teruggebeld/gemaild. 

In de 2e week verdelen wij de overige ritten en daarover wordt u aan het 

einde van de 2eweek teruggebeld of gemaild. Dit alles geldt voor de via email, 

voicemail en telefonisch doorgegeven ritten.  



4    RITTEN IN NOVEMBER 

 

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. 
 

Vrijdag 1 november – Lunchrit Nijkerk 
Door het prachtige coulisselandschap op het 
grensgebied van de provincies Utrecht en 
Gelderland rijden we heen en terug naar Nijkerk. 
Daar gaan we genieten van een lekkere lunch. 
En mogelijk kunnen we ook even rondkijken wat 
Nijkerk zoal te bieden heeft. Kosten PlusBus 
€ 15,00. Ophalen vanaf 11u. 

 
Zondag 3 november – Koffie&thee in de Regio: Montfoort 
Een mooie middagrit door het Groene Hart. 
Onderweg drinken we thee of koffie in de 
historische en bourgondische stad Montfoort, 
een ware parel in het Groene Hart aan de 
Hollandsche IJssel. Deze cultuur-historische 
stad is een bezoek meer dan waard. Kosten 
PlusBus € 10,00. Ophalen vanaf 13u. 
 
Dinsdag 5 november – Eten bij Bregje, Nieuwegein 
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 6 november – CODA museum, Apeldoorn 

CODA is hét cultuurhuis van Apeldoorn, voor 
Apeldoorners en voor bezoekers van elders. 
CODA is een bron van inspiratie op het gebied 
van literatuur, kunst en erfgoed midden in het 
hart van de stad. Ontdek de mooiste verhalen, 
beleef de geschiedenis van Apeldoorn en de 
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 Veluwe, proef van kunst en cultuur, vind wat je zoekt en laat je verrassen 
door dat wat je niet zocht. De lunch gebruiken we in het museum. Kosten 
PlusBus € 20,00. Toegang: € 10,00; Museumkaart gratis. Ophalen vanaf 10u. 
 
Donderdag 7 november – Herfstrit Heuvelrug en Zuid-Veluwe 
De Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe zijn op hun mooist in de herfst! We 
maken een mooie rondrit en gaan lekker lunchen in……. Laat u verrassen! 

Kosten PlusBus € 20,00. Ophalen vanaf 10u. 
 
Vrijdag 8 november – Castellum Hoge Woerd, Utrecht (Leidsche Rijn) 
Op de plek waar ooit Romeinen vanuit een fort de rivier bewaakten, staat nu 
een moderne interpretatie van het fort met wallen van zes meter hoog: 
Castellum Hoge Woerd. Achter de hoge muren bevinden zich een 

archeologisch museum, een theater, stallen, een 
educatief centrum voor natuur- en milieueducatie en 
een café-restaurant. 
In 1997 werd in een uithoek van een van de eerste 
wijken van Leidsche Rijn op één dag de hele 
infrastructuur van de Romeinse grens (limes) 
gevonden: de grensweg, de rivier én een schip, dat in 
het museum te bezichtigen is. In het museum drinken 
we koffie. Daarna gaan we voor de lunch naar 
Haarzuilens. Kosten PlusBus € 10,00. Toegang tot het 
museum is gratis. Ophalen vanaf 10u. 

 
Zondag 10 november – lunch in Brasserie Zonnestraal, Hilversum 
Zonnestraal, gelegen in de bosrijke omgeving tussen Hilversum en 
Loosdrecht, bestaat dit jaar 90 jaar. Al vanaf de bouwtijd in de periode 1928-
1931 was Zonnestraal bekend vanwege de prachtige moderne architectuur  
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en vooruitstrevende medische aanpak om tbc te bestrijden. Nu is er een 
prachtige Brasserie in ondergebracht waar we gaan lunchen. Kosten PlusBus 
€ 15,00. Ophalen vanaf 11u. 
 
Dinsdag 12 november – Arboretum en Het Depot, Wageningen 

We wandelen door de botanische tuin De 
Dreijen. Sprookjesachtige en verbazing-
wekkende 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 tot tuin en het Depot: 
gratis. Ophalen vanaf 10u. 
 
Woensdag 13 november – Eten bij De Wiese, Schalkwijk 
Inmiddels een vaste waarde in ons programma: 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 14 november – “Pontjesrit”: heen en weer over Rijn en Lek 

Via de Utrechtse Heuvelrug rijden we naar Elst. 
Van daaruit maken we een mooie rit langs Rijn 
en Lek waar we met de pontjes van Elst, 
Amerongen, Beusichem en Culemborg de rivier 
steeds oversteken. Natuurlijk met onderweg 
een lekkere lunch! Kosten PlusBus € 15,00. 
Ophalen vanaf 10u. 

 
Geef eens een CADEAUBON of word DONATEUR! 
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Vrijdag 15 november – Winkelen en lunch bij Ikea, Utrecht 
Rondstruinen en winkelen bij Ikea in Utrecht. 
Wooninspiratie, kerstideeën, opruimtips, etc. En 
tussendoor wat eten in het IKEA restaurant: 
heerlijke gerechten voor verrassend lage prijzen. 

Van brunch tot volledig diner en alles daartussenin, bijvoorbeeld de bekende 
Zweedse gehaktballetjes. Kosten PlusBus € 7,00. Ophalen vanaf 10u. 
 
Zondag 17 November – Koffie&thee in de regio: Langbroek 
Een korte maar wél leuke rit door het gebied van de Kromme Rijn en de 
Langbroekerwetering naar Langbroek. Daar gaan we koffie of thee drinken. 
Daarna met net zo’n leuke rit weer naar huis. Kosten PlusBus € 10,00. 
Ophalen vanaf 13u. 
 
Dinsdag 19 November – Herfstrit Kaapse bossen, Doorn 
De herfst betekent kortere dagen maar 
vooral ook prachtige kleuren in de bossen. 
Daar gaan we vandaag van genieten in de 
Kaapse bossen bij Doorn. Koffie en thee in 
Chalet St. Helenaheuvel. Daar is ook een 
mooi verhard pad, dus wie de benen nog 
even wil strekken … het kan prima, ook met 
rollator. 
Kosten PlusBus € 10,00. Let op! Afhalen vanaf 13u. 
 
Woensdag 20 november – Country&Christmasfair, Haarzuilens 
De 22ste editie van dit geweldige evenement bij Kasteel De Haar in 
Haarzuilens: de grootste kerstfair van de Benelux. Zodra u onder de 
entreepoort doorloopt, waant u zich in een sprookjesachtige omgeving vol 
lichtjes, kerstbomen en prachtige decoraties. Ruim 220 standhouders staan 
voor u klaar! Heerlijk kerstshoppen, prachtig kerstvermaak, lekker smikkelen. 
Kerstcadeaus, lifestyle artikelen, smakelijke en zalige delicatessen. Het 
terrein is niet overal rollator-vriendelijk (soms grind). Dit gaf vorig jaar geen 
problemen. Het kasteel is tijdens de Fair ook te bezichtigen: kosten € 10,00 
(de Museumkaart is dan helaas niet geldig). Kosten PlusBus én toegang Fair 
samen € 25,00 (combiprijs). Ophalen vanaf 10u. 
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Donderdag 21 november - Country&Christmasfair, Haarzuilens 
Zie tekst hiervoor. Kosten PlusBus én toegang samen € 25,00 (combiprijs). 
Ophalen vanaf 10u. 
 
Zondag 24 november – Lunchrit Veenendaal 
De lunch gebruiken we deze keer in Restaurant “De 3 Zussen” in Veenendaal 
(al staat het restaurant officieel in de gemeente Rhenen). Met een mooie rit 
heen en ook weer terug. Via de Utrechtse Heuvelrug of langs de rivier. Het 
PlusBusTeam van de Dag heeft als vanouds een mooie route voor u in petto. 
Kosten PlusBus € 12,50. Ophalen vanaf 11u. 
 
Dinsdag 26 november - Lunchrit Zaltbommel 
De lunch gebruiken we deze keer in Zaltbommel aan de Waaldijk! De rit 
erheen gaat eerst naar Culemborg en Waardenburg aan de Waal; terug langs 
de Waaldijk-noord langs Haaften, Herwijnen en via Leerdam weer op huis 
aan! Kosten PlusBus € 18,00. Ophalen vanaf 10u. 
 
Woensdag 27 november – De Hermitage, Amsterdam 
Een van de grote schatten van de Hermitage is de 
fabelachtige juwelen-collectie. Honderden daaruit 
schitteren in de tentoonstelling Juwelen! Schitteren 
aan het Russische hof. Samen met vele portretten en 
een overdaad aan rijk gedecoreerde japonnen en 
kostuums representeren zij twee eeuwen mode en 
juwelen, gedragen door de high society aan het 
Russische hof in St.-Petersburg. Tevens zijn 
Groepsportretten van de 17e eeuw en het Outsider Art Museum te bezoeken. 
Een lunch zit ook in het programma. Kosten PlusBus € 15,00. 
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Museumtoegang all in (Juwelen!, Groepsportretten van de 17e eeuw en het 
Outsider Art Museum) € 25,00; met Museumkaart € 2,50. 
Ophalen vanaf 9.30u. 
 
Vrijdag 29 november – Eten bij Asia, Nieuwegein 
Voor velen van u een goede bekende: het dinerbuffet bij Chinees Indisch 
restaurant Asia in Nieuwegein. 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. Ophalen vanaf 17.00u. Terug om ca 21u. 
 

DOORKIJK naar DECEMBER 2019 
In de maand december proberen wij weer gevarieerde ritten 
aan te bieden. Cultuur, Kerst, overdenking (Licht in 
Herinnering) en aandacht voor “de inwendige mens”: 
smikkelritten. Maar we gaan ook merken dat de Jaarwisseling 
in aantocht is: tussen Kerst en Nieuwjaarsdag zullen wij niet 
rijden. Hierover leest u meer in het programmaboekje van 
december. 

 
Terugmelding 
Op 26 september reden we naar Den Bosch om het Jheronimus Bosch Art 
Center te bezoeken. Het was een leuke rit met een gezellige lunch in een van 
de vele restaurantjes in Den Bosch. Tijdens de lunch werd 
er volop gekletst en genoten van elkaars gezelschap. Vaak 
zijn de mannen in de minderheid, deze keer niet: 5 heren 
en 3 dames. 
Jheronimus (Jeroen) Bosch leefde in de renaissance. 
Mensen gingen zich afvragen hoe het precies zat met hemel 
en hel. Een kunstenaar als Bosch kon dat uniek uitbeelden. 
Op de terugweg zijn we langs het oude huis van één van 
onze gasten gereden. Als toetje bekeken enkele deelnemers 
Fort Honswijk. Daarna werd iedereen tevreden thuis 
gebracht. Graag begroeten wij u (lezer) weer als gast: van 
harte welkom. 

(Ingo Heinen, chauffeur PlusBus Houten) 
  



10  OVERZICHT NOVEMBER 
vr 1 Lunchrit Nijkerk v.a. 11 

zo 3 Koffie&thee in de Regio: Montfoort v.a. 13 

di 5 Eten bij Bregje, Nieuwegein v.a. 17 

wo 6 Coda museum, Apeldoorn v.a. 10 

do 7 Herfstrit Heuvelrug/Zuid Veluwe v.a. 10 

vr 8 Castellum Hoge Woerd, Utrecht v.a. 10 

zo 10 Lunchrit Hilversum v.a. 11 

di 12 Arboretum en Het Depot, Wageningen v.a. 10 

wo 13 Eten bij De Wiese, Schalkwijk 17-20 

do 14 Pontjesrit Rijn en Lek v.a. 10 

vr 15 Ikea, Utrecht v.a. 10 

zo 17 Koffie&thee in de Regio: Langbroek v.a. 13 

di 19 Herfstrit Kaapse bossen, Doorn v.a. 13 

wo 20 Country&Christmasfair, Haarzuilens v.a. 10 

do 21 Country&Christmasfair, Haarzuilens v.a. 10 

zo 24 Lunchrit Veenendaal v.a. 11 

di 26 Lunchrit Zaltbommel v.a.10 

wo 27 De Hermitage, Amsterdam v.a 9.30 

vr 29 Eten bij Asia, Nieuwegein v.a. 17 

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  

mailto:telefoonteam@plusbushouten.nl


Aandacht            11 
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. 
 
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. 
 
Laat de PlusBus DOORrijden 
De opbrengst van de actie Laat de PlusBus DOORrijden groeit langzaam. De 
afgelopen maanden steeg het bedrag naar € 4.600. Met dank aan alle gevers 
voor dit goede doel! De huidige bus houdt zich de laatste tijd gelukkig (weer) 
goed. Maar we moeten reserveren voor het moment dat vervanging een keer 
nodig zal zijn. Donaties blijven dus heel welkom. Dat kan via www.geef.nl. In 
het programmaboekje van februari 2019 is in stappen beschreven hoe dit 
werkt. Ook rechtstreekse storting op de bankrekening van 
Stichting PlusBus Houten is goed mogelijk: NL 05 RABO 0317 47 
2526, met vermelding van: Laat de PlusBus DOORrijden. En 
verder komt u op diverse plekken in Houten de spaarpotten 
van de PlusBus tegen. 
 
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.  



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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