PROGRAMMA
JANUARI 2020

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 (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 VIP 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.
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 teruggebracht.
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: Fons Ruijgrok

VARIA
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Wensen
Het Bestuur en alle vrijwilligers van de PlusBus Houten wensen
u een mooi en zo gezond mogelijk nieuw jaar toe. Tot ziens op de Bus.
Een nieuw jaar …
… met nieuwe ritten, oude bekenden maar dan soms net weer iets anders,
met de nodige variatie. Waarbij we ook proberen de prijzen van een aantal
ritten zo laag mogelijk te houden.
Uitgelicht
Ook dit jaar is er een rit naar het IJsbeelden Festival: een R-IJS door de TIJD!
Zorg wél voor warme kleding (7-1). Maar we bieden u ook een tocht met de
waterbus van Rotterdam naar Dordrecht (28-1). De reservedagen zijn 24 en
29 januari. Op 10 en 22 januari is de PlusBus gereserveerd voor besloten
ritten. Als u ook voor uw eigen groep een rit wil organiseren, neem dan tijdig
contact met ons op.
Fijn
als u gepast contant betaalt in de bus. Bij voorbaat onze dank.
Onze werkwijze voor het boeken van ritten (opNIEUW uitgelegd)
Nadat het nieuwe programmaboekje is uitgekomen, kunt u doorgeven aan
welke ritten u wilt deelnemen. Dat kan per e-mail of (op maandag en
donderdag tussen 10 en 12 uur) per telefoon. Wanneer u zich voor meer dan
twee ritten wilt aanmelden, geef dan voor de eerste twee ritten de volgorde
van uw voorkeur aan. Deze proberen wij zo goed mogelijk te honoreren. De
overige ritten noteren wij ‘onder voorbehoud’; voor deze ritten staat u
voorlopig reserve. Aan het eind van de eerste belweek krijgt u van ons (per
telefoon of per mail) bericht over uw voorkeursritten. De ritten ‘onder
voorbehoud’ delen wij pas later in de maand in. Ook hierover krijgt u tijdig
bericht. Uiteraard kunt u de rest van de maand ook nog ritten aanvragen. In
dat geval kunnen wij meestal meteen duidelijkheid geven of u aan een rit
kunt deelnemen. Steeds vaker komt het voor dat voor bepaalde
bestemmingen veel meer aanmeldingen binnenkomen dan wij kunnen
plaatsen. Waar mogelijk proberen wij nog in dezelfde maand zo’n rit te
herhalen. Uiteraard overleggen wij hierover met u!
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RITTEN IN JANUARI

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 3 januari – Uitwaaien aan zee, Scheveningen
Na alle feestdagen weer even uitwaaien in Scheveningen! Een lekkere lunch
bij Oma Toos aan de haven van Scheveningen! Kosten PlusBus € 20,00.
Ophalen vanaf 10u.
Zondag 5 januari – Koffie&thee Regio: Soestduinen
De koffie en de thee gebruiken we in restaurant “de Soester Duinen”. En
natuurlijk is er een mooi ritje door de bossen van de Heuvelrug heen en terug.
Kosten PlusBus € 10,00. Ophalen vanaf 13u.

Dinsdag 7 januari – Nederlands IJsbeelden Festival, Zwolle
De beste ijskunstenaars ter wereld komen naar Zwolle waar ze in een grote
vrieshal aan de slag gaan met 275.000 kilo ijs en 275.000 kilo sneeuw.
Daarmee vertalen zij het thema R-IJS DOOR DE TIJD in een magische wereld
van ijs- en sneeuwsculpturen tot wel 6 meter hoog.
Om de ijssculpturen in topconditie te houden is het 8 tot 10 graden onder nul
in de ruimte waar de beelden staan. Zorg dus dat u zich goed en vooral lekker
warm aankleedt. Kosten PlusBus inclusief toegang € 37,00 (combiprijs).
Lunch, consumpties, e.d. zijn voor eigen rekening. Ophalen vanaf 10u.
Woensdag 8 januari – Eten bij De Wiese, Schalkwijk
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 16.30u. Thuis om ca. 20u.
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Donderdag 9 januari – Noordbrabants Museum, Den Bosch
Een bezoek aan dit museum is de moeite waard! Zeker met de tijdelijke
tentoonstelling van Intimi van Van Gogh. Vaak wordt van Vincent het beeld
geschetst van een eenzame, niet erg
gewaardeerde man. Niets blijkt minder waar.
Deze tentoonstelling laat zien dat hij niet alleen
gepassioneerd en gedreven was, maar ook dat hij
langdurig met veel mensen contact had. Maak
kennis met de man achter de kunstenaar aan de
hand van tekeningen, schilderijen, portretten,
brieven en schetsboekjes. Koffie, thee, lunch,
snack: in de Museum Brasserie. Kosten PlusBus
€ 17,50. Toegang € 15,00; Museumkaart: gratis. Ophalen vanaf 10u.
Zondag 12 januari –Nieuwjaarsconcert Theater aan de Slinger, Houten
Traditiegetrouw wordt het muzikale jaar ingeluid met een nieuwjaarsconcert,
met na afloop een borrel in de foyer waar luisteraars en musici elkaar kunnen
ontmoeten. Het programma biedt een interessante afwisseling van stijlen en
een mooie balans tussen klassieke en lichte muziek door musici van het
Houtens Muziek Collectief. Kosten PlusBus € 5,00. Toegang € 13,50.
Let op! Ophalen vanaf 13.30u.
Dinsdag 14 januari – Textielmuseum, Tilburg
Het Textielmuseum is een dynamisch en creatief museum in bedrijf,
gevestigd in een voormalige textielfabriek. In The Art
of Lace ontdekt u hoe modeontwerpers samen met
kantmakers nieuwe toepassingen in haute couture
creëren en ervaart u de veelzijdigheid van kant. De
tentoonstelling Black & White - Symboliek in Kunst en
Design laat zien hoe eigentijdse kunstenaars en
vormgevers de symbolische betekenis van zwart en
wit naar hun hand zetten. In Bloed, Zweet en Garens /
Textiel voor de LocHal volgt u het maakproces van zes
grootschalige textielen voor de vernieuwde LocHal in
Tilburg. We lunchen in het TextielCafé. Kosten PlusBus € 20,00. Entree
€ 12,50. Museumkaart: gratis. Ophalen vanaf 10u.
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Woensdag 15 januari – Vrijheidsmuseum, Groesbeek
In het prachtige landschap van
Groesbeek ligt het Vrijheidsmuseum.
Het museum ligt dicht bij Duitsland en
midden in het gebied van twee van de
belangrijkste operaties aan het
Westfront tijdens WO2: Market Garden
en Veritable. De bezoekers beleven het
boeiende Verhaal van Oorlog en Vrijheid zonder Grenzen in zowel Nederland
als Duitsland, Europa en daarbuiten. Er is nooit één verhaal. De Tweede
Wereldoorlog krijgt in het museum vanuit verschillende perspectieven een
veelzijdig gezicht, in samenhang met de 20e eeuw en de actualiteit. U wordt
uitgedaagd kritisch na te denken over vrijheid toen en nu, vol beleving,
interactiviteit en museale topstukken. Kosten PlusBus € 20,00. Entree
€ 12,50; Museumkaart gratis. Ophalen vanaf 10u.

Geef eens een CADEAUBON of word DONATEUR!
Donderdag 16 januari – Tapas in ‘t Goy
Gezellig eten en onbeperkt genieten van kleine (Spaanse)
hapjes voor € 21,50 per persoon, exclusief drankjes.
Kosten PlusBus € 7,00. Let op! Ophalen vanaf 17u.
Thuis om ca. 21u.
Vrijdag 17 januari – Koffie&theerit Haastrecht
Met een mooie rit naar Haastrecht, waar we
koffie of theedrinken in “Het Witte Hof”.
Daarna rijden we zoveel mogelijk langs de
mooie Hollandse IJssel via Oudewater terug
naar Houten. Kosten PlusBus € 15,00.
Ophalen vanaf 13u.
Zondag 19 januari - Snerttram Rotterdam
Vanmiddag bekijken we Rotterdam eens niet vanuit de lucht maar vanuit De
Snerttram, een bijzondere verschijning in Rotterdam. De tram ziet eruit alsof
ze dwars door een pan erwtensoep is gereden. U geniet van een rondrit door
Rotterdam in deze antieke museumtram uit 1964, aangekleed met
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lichtjes en gordijntjes. Aan boord wordt een kop hete
erwtensoep geserveerd keurig in een mandje met
lepel en servet. U kunt een drankje bestellen en op
koude dagen genieten van Glühwein of warme
Chocomel. De gids vertelt amusante weetjes,
waarvan zelfs de meest doorgewinterde
Rotterdammer nog nooit heeft gehoord. Kosten PlusBus € 20,00. Snerttram
€ 16,50. Let op: Afhalen vanaf 12u. Terug om ca. 18u.
Dinsdag 21 januari – 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.
Donderdag 23 januari – Lunch en Aqua Zoo, Leerdam
Via een mooie route, onder andere
langs de Linge, komen we in Leerdam.
Daar gaan we lunchen. Ontdek daarna
de unieke verscheidenheid van de
onderwaterwereld in Aqua Zoo, geheel
opgezet en gerund door vrijwilligers.
Beleef een weldadige rust. Aqua Zoo
geeft een overzicht van de vele soorten vissen en lagere diersoorten
afkomstig uit verschillende werelddelen: zoet- en zoutwatervissen, zoals
haaien, piranha’s, zeesterren, anemoonvissen, discusvissen, enz., maar u ziet
ook gifkikkers, zeepaardjes, schildpadden, kleurrijke koralen en anemonen.
Kosten PlusBus € 10,00. Toegang Aqua Zoo € 6,00. Afhalen vanaf 10u.
Zondag 26 januari – Fort Honswijk en Koffie&thee bij Hajé
Fort Honswijk, gelegen aan de rivier de Lek, is één van de toonaangevende
forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De bijzondere toren van fort
Honswijk (gebouwd 1841-1848) is helaas nu alleen aan de buitenzijde te
bewonderen vanwege de vleermuizen. Na een rondleiding vertrekken we
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naar Restaurant Hajé voor een lekker “bakkie”. Kosten PlusBus € 15,00.
Ophalen vanaf 13u. Deze rit gaat alleen door bij 6 deelnemers.
Dinsdag 28 januari – Een rondje “hoe dichter bij Dordt…..”
Deze maand voor het eerst op het
programma! We rijden vandaag eerst
naar Rotterdam. Na de koffie met de
Waterbus een uur varen naar de
oudste stad van Holland: Dordrecht.
Dan is het tijd voor de lunch bij Villa
Augustus, een bijzonder
hotel/restaurant in een (moes)tuin
aan het Wantij. Midden in de tuin ligt
het Restaurant, gevestigd in het voormalige pompgebouw van Villa Augustus.
In de tuin zijn de nederlandse seizoenen zichtbaar en oogstbaar: inspirerend
voor tuinman en kok. Alle groenten, fruit en kruiden gaan direct na de oogst
naar de koks die dat in de open keuken, het hart van het restaurant, zo lekker
en mooi mogelijk voor u klaar maken. Kosten PlusBus inclusief koffie in
Rotterdam € 25,00. Waterbus € 6,00, 65+ € 4,00; Ov-chipkaart € 4,89.
Voor de Waterbus kunt u NIET PINNEN. Afhalen vanaf 10u.
Donderdag 30 januari – Verrassingsrit…..
Bestemming onbekend. Maar… we gaan wel ergens
koffiedrinken en daarna gezellig lunchen (wél voor
eigen rekening). Mét een leuke muzikale verrassing.
Geen kwestie van “durf ik”, maar gewoon doen!
Kosten PlusBus € 25,00 inclusief koffie/choco met
appeltaart. Lunch voor eigen rekening. Ophalen vanaf 10u.
Vrijdag 31 januari – Eten bij Asia, Nieuwegein
Weer zin in een lopend buffet bij het populaire Chinees
Indisch restaurant Asia op het Makadocenter 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. Let op:
Ophalen vanaf 17.30u. Terug om ca. 21u.
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DOORKIJK naar FEBRUARI 2020
In de maand februari proberen wij weer een gevarieerd rittenprogramma aan te bieden. Cultuur, evenementen (zoals het
sneeuwklokjesfeest) en natuurlijk ook aandacht voor “de
inwendige mens”: lekker lunchen en smikkelritten.
Heeft u ideeën? Laat het ons weten. U kunt het kenbaar
maken aan het PlusBusTeam van de Dag, of met een mail aan
het programmateam op programmateam@plusbushouten.nl.
Terugmelding (1)
Met een volle bus vertrokken we vrijdag 18 oktober over het kanaal naar het
Eiland van Schalkwijk. Bij de eerste stop waren we te gast op fort Honswijk,
waar we welkom geheten werden door een van de gidsen. Hij nam ons mee
naar de toren. Helaas konden we niet helemaal naar binnen omdat de
vleermuizen vanaf 1 oktober de toren overnemen. Daarna was er koffie met
gebak in het WKU. Na de koffie naar de Beatrix sluis. Hier ging de nieuwe
sluis juist open en kwam er een dubbele duwbak binnen varen. Vervolgens
weer richting Schalkwijk naar de Michaelkerk: de “Kathedraal van het Sticht”.
Ook hier ging de deur voor ons open en kon iedereen genieten van het
prachtige kerkinterieur en beschilderingen. Vóór de lunch gingen we naar “de
kasteeltuin van Jonkheer Ram”. Daar werden we bijgepraat over de
geschiedenis van het Kasteel Schalkwijk door Frans Landzaat.
Na de lunch bij Pand Pannenkoek reden
we naar het verdronken bos, waar we
heerlijk in het zonnetje hebben gezeten
op de bankjes boven het water.
Vervolgens naar de Achterdijk, naar het
inundatieveld (2,2 ha) in de polder
Blokhoven.
Na een mooie dag waarop de
deelnemers volop genoten hebben van
het mooie Eiland van Schalkwijk reden we via een omweg terug naar `t Goy
en vervolgens naar Houten. Een geslaagde rit en zeker voor herhaling
vatbaar.
(PlusBusTeam Antoon Buschgens, chauffeur/Rietje Cornelissen, begeleider)
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OVERZICHT JANUARI

vr 3 Uitwaaien in Scheveningen
va 10
zo 5 Koffie&thee Regio: Soestduinen
va 13
di 7 IJsbeelden Festival, Zwolle
va 10
wo 8 Eten bij De Wiese, Schalkwijk
16.30-20
do 9 Noordbrabants museum, Den Bosch
va 10
zo 12 Concert Houtens Muziek Collectief, Houten
va 13.30
di 14 Textielmuseum, Tilburg
va 10
wo 15 Vrijheidsmuseum, Groesbeek
va 10
do 16 Tapas in 't Goy
17-21
vr 17 Koffie&theerit Haastrecht
va 13
zo 19 Snerttram Rotterdam
12-18
di 21 Eten bij Bregje, Nieuwegein
17-21
do 23 Lunch en Aqua Zoo, Leerdam
va 10
vr 24 reserve: bestemming nog te bepalen
zo 26 Koffie&thee Regio: Fort Honswijk, Schalkwijk
va 13
di 28 Een rondje "hoe dichter bij Dordt …"
va 10
wo 29 reserve: bestemming nog te bepalen
do 30 Verrassingsrit
va 10
vr 31 Eten bij Asia, Nieuwegein
17.30-21
Thuiskomst is meestal tussen 16 en 17 uur. “va” = ophalen vanaf … .
Annuleren (let op: nieuwe tekst)
Uw aanmelding kunt u tot 48 uur van tevoren kosteloos annuleren. Wanneer
er al kosten zijn gemaakt (bijvoorbeeld betaalde tickets), dan betaalt u die
alsnog, tenzij uw plaats wordt ingenomen door iemand van de reservelijst.
Annuleert u BINNEN 48 UUR voor vertrek, dan brengen wij u ook de ritkosten
(zoals vermeld in het programmaboekje) in rekening. Alleen in bijzondere
situaties waarin sprake is van overmacht kan hiervan door het Bestuur
worden afgeweken. Zelfs als u voor een rit ‘reserve’ bent en bij nader inzien
bent verhinderd of wilt afzien van deelname, dient u ons tijdig te informeren.
Overigens, wanneer door uw annulering het aantal deelnemers onder het
benodigde aantal komt, kan het zijn dat de rit alsnog moet worden
geannuleerd.
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Afmelding
Het wil wel eens voorkomen dat een van de deelnemers op het laatste
moment afbelt. Bedenk dat u uw medepassagiers een leuke dag onthoudt als
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.
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.
Waarderingsmarkt
PlusBus Houten was op 9 november 2019 present op de Waarderingsmarkt
voor mantelzorgers. Deze markt vond plaats in het gemeentehuis om de
mantelzorgers uit Houten in het zonnetje te zetten. Wij hebben
geïnteresseerde bezoekers verteld over de mogelijkheden om er met de
PlusBus op uit te gaan, samen met andere senioren.

Blijf FIT boek een RIT
telefoonteam@plusbushouten.nl of 06 105 77 815
Terugmelding (2)
Op 15 november ging de PlusBus naar IKEA. Een
deelneemster: “We hebben zo’n fijne dag gehad!
Boven verwachting. Eerst lekker koffie
gedronken in het restaurant en daarna met de
hele groep lekker gewinkeld bij de afdeling met de kleine dingetjes…. De
keukens en bankstellen hebben we maar overgeslagen…. Die passen toch
niet in de bus!! Daarna een heerlijke lunch! Lekker en niet duur. Een ritje om
te herhalen!“.

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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