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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 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. 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 teruggebracht. 
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  

mailto:telefoonteam@plusbushouten.nl


 Nieuwe Bus 3 

 

PlusBus Houten gaat rijden in een NIEUWE BUS! 
Ja, u leest het goed: het is gelukt om een nieuwe bus aan te schaffen 
waarmee we weer jaren vooruit kunnen. Zoals u weet waren we al lang bezig 
met voorbereidingen voor vervanging van de bus. We hebben met het 
Nationaal Ouderenfonds (NOF) een contract kunnen sluiten waarmee de 
nieuwe bus werkelijkheid wordt. Naar verwachting kan deze in februari 2020 
gaan rijden. Dan kunt u met méér comfort aan de dagtochten deelnemen! En 
de nieuwe bus heeft één stoel meer dan de huidige: dus 7 gasten per rit. 
 

…Maar deze bus is nog niet volledig betaald 
Zoals u begrijpt kost een nieuwe bus veel geld. De afspraken met het NOF 
maken het mogelijk om de nieuwe bus al te gebruiken, terwijl er nog een 
behoorlijk deel betaald moet worden. Om te beginnen moeten we vóór 1 juli 
2020 een bedrag bij elkaar krijgen voor de aanbetaling van € 25.000. Daarna 
volgen nog zes jaarlijkse termijnbetalingen en een eindbetaling. Gelukkig 
hebben we o.a. door sponsoren en de actie Laat de PlusBus doorrijden voor 
de aanbetaling al een aardig bedrag bij elkaar. Maar we zijn er nog niet. 
 

…Daarom zijn we heel blij met de nominatie voor een ING-actie 
Een deel van wat we nog aan geld nodig hebben, kunnen we bereiken via het 
fonds Help Nederland vooruit van de ING-bank. Op onze aanvraag heeft ING 
de PlusBus Houten genomineerd voor een donatie van dat fonds. Dat gaat 
om een bedrag van € 1.000 tot € 5.000. Hoe hoog dat bedrag wordt, hangt af 
van het aantal stemmen dat we krijgen. Want ook andere goede doelen 
dingen mee. De stemperiode loopt van 22 januari tot en met 12 februari 
2020. Iedereen mag stemmen. Zodra we weten hoe dat stemmen precies in 
zijn werk gaat, hoort u dat van ons. We rekenen alvast op uw stem en die van 
uw familie, vrienden, buren, kennissen, aan wie u dat hopelijk wilt vragen. 
 

…Ook herhalen we de actie Laat de PlusBus doorrijden 
De actie Laat de PlusBus doorrijden heeft in 2018/2019 het mooie bedrag van 
ongeveer € 5.200 opgebracht. Donateurs, nogmaals bedankt! Dit bedrag 
gebruiken we natuurlijk bij de aanbetaling van de bus. Omdat er nog veel 
meer geld nodig is, wordt genoemde actie herhaald. Donaties zijn zeer 
welkom op de bankrekening van Stichting PlusBus Houten: NL 05 RABO 0317 
4725 26 met vermelding van: Laat de PlusBus doorrijden 2020 (dus niet meer 
via Geef.nl).  
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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. 
 

Zondag 2 februari – Lunchrit langs de Linge en door Vijfheerenlanden 
De Linge is een prachtige rivier om over te 
varen! Maar dat doen we weer in het 
voorjaar. Nu rijden we over de hoge dijk en 
genieten van het prachtige landschap: aan de 
ene kant de rivier, aan de andere kant de 
Vijfheerenlanden! Natuurlijk gaan we 
onderweg lekker lunchen. Kosten PlusBus 
€ 20,00. Ophalen vanaf 11u. 

 
Dinsdag 4 februari – Koffie&thee Regio: Beusichem aan de Lek 
Deze keer gaan we naar Beusichem aan de Lek. Via het pontje bij Amerongen 
rijden we langs de rand van de Utrechtse Heuvelrug weer op huis aan. 

Kosten PlusBus € 10,00. Ophalen vanaf 13u. 
 
Woensdag 5 februari – Nederlands Zilvermuseum, Schoonhoven 
Schoonhoven staat bekend om haar zilversmeden. Het Nederlands 
Zilvermuseum had daarom ook geen betere locatie kunnen hebben. In het 
Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven ontdekt u alles over zilver en ziet u 
heel veel prachtige voorwerpen van dit edelmetaal. Tijdens uw 
museumbezoek ontdekt u de historie van het gebruikszilver in Nederland. 

De collectie gaat terug tot het jaar 1600. Ook ziet u hoe zilveren voorwerpen 
eigenlijk gemaakt worden: van erts tot eindproduct: u ziet precies wat er 
moet gebeuren om het onooglijke erts om te toveren in een prachtig juweel. 
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Lunch in het museum! Kosten PlusBus € 15,00. Toegang € 7,50; Museumkaart 
gratis. Ophalen vanaf 10u. 
 
Donderdag 6 februari – Het Strandhuis, Wijk 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? En natuurlijk een lekkere 
lunch in “het Strandhuis”. Kosten PlusBus € 25,00. Ophalen vanaf 10u. 
 
Vrijdag 7 februari – Sneeuwklokjesfeest, Wolfheze 
Dit lentefeest is inmiddels uitgegroeid 
tot een “must” voor iedere liefhebber 
van bloeiende voorjaarsbollen, en 
vooral van sneeuwklokjes. Er zijn 
gespecialiseerde kwekers uitgenodigd 
met een uitgebreide collectie aan 
sneeuwklokjes, bijzondere bolgewassen 
en voorjaarsbloeiende heesters en vaste planten. Kosten PlusBus € 20,00. 
Toegangsprijs € 4,00. Ophalen vanaf 10u. 
 
Zondag 9 februari – Koffie&thee Regio: Vreeswijk 

Op deze zondag er even lekker tussen uit! 
Een lekkere kop koffie of thee halen aan de Lek 
in Vreeswijk bij “Brasserie het Raadhuis”. 
Wellicht met iets lekkers er bij (dat bepaalt u 
zélf) en ondertussen met uw gezellige 
medepassagiers eens lekker bijpraten. 
Kosten PlusBus € 10,00. Ophalen vanaf 13u. 

 
Dinsdag 11 februari - Anton Pieck Museum/Bakkerijmuseum, Hattem 
De pittoreske Hanzestad Hattem is al eeuwen een inspiratiebron voor 
kunstschilders. We bezoeken het Anton Pieck 
museum. Het museum heeft de grootste collectie 
werken van Anton Pieck. Jaarlijks wordt weer een 
nieuwe keuze gemaakt uit zijn werk. Na een korte 
wandeling gaan we lunchen en bezoeken 
vervolgens het Nederlands Bakkerijmuseum. In dit 
belevings-museum loopt u door de geschiedenis van brood en banket. 
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Ga terug in de tijd bij de bakdemonstraties in de traditionele takkenbossen-
oven of neem een kijkje achter de schermen in een moderne bakkerij. Kosten 
PlusBus € 25,00. Toegang musea € 9,50 en € 7,50; met Museumkaart zijn de 
musea gratis te bezoeken. Ophalen vanaf 9.30u. 

 
Woensdag 12 februari – Eten bij De Wiese, Schalkwijk 
Een vaste waarde in ons programma: genieten van een fijne maaltijd voor 
een schappelijke prijs: voor vervoer én het 3 gangenmenu met vooraf een 
drankje betaalt u € 19,00. Voor extra drankjes zijn drankmuntjes bij De Wiese 
te koop voor € 1,50 per stuk (nb: géén PIN!). Let op: Ophalen vanaf 16.30u. 
Thuis om ca. 20u. 

 
Donderdag 13 februari – De Graanbuurt, Giessendam 
De Graanbuurt bij Giessenburg (Alblasserwaard) ligt aan het riviertje De 

Giessen. U kunt er landelijk 
winkelen en genieten van 
eigentijdse winkels met een 
buitengewoon assortiment in een 
bijzondere omgeving. Bij 
binnenkomst 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. 

 
Vrijdag 14 Februari – Smikkelrit naar De Smickel, Soest 
Zin in een oer-Hollandse pannenkoek? 
Met ruim veertig jaar ervaring bakken 
ze bij “De Smickel” in Soest de 
lekkerste pannenkoeken. Zoet, hartig, 
met of zonder ijs. Het water loopt je nu 
al in de mond…  dus: Smickelen maar! 
En uiteraard met een mooie rit heen en 
weer terug. Kosten PlusBus € 12,00. 
Ophalen vanaf 11u. 
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Zondag 16 februari – 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. 
 
Dinsdag 18 februari – High Tea 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. 
 
Woensdag 19 februari – Museum IJsselstein, IJsselstein 
Een klein museum, maar niettemin wel interessant. U vindt er 3000 jaar 
historie over IJsselstein en daarnaast een kleurrijke tentoonstelling van werk 
van afgestudeerden van de Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht. We sluiten 
aan bij de rondleiding door het museum. Daarna drinken we koffie of thee. 
Kosten PlusBus €8,00. Entree museum € 3,00 (65+); Museumkaart gratis. 
Let op: Ophalen vanaf 12.30u. 
 
Donderdag 20 februari – Stamppottencruise over de Vecht 
Maak een rondvaart over de mooiste rivier die door het groene hart van 

Nederland stroomt. Langs 
bruggen, theehuizen, 
landhuizen, dorpjes, etc. 
Geniet aan boord van een 
stamppottenbuffet met 
boerenkool, zuurkool en 
hutspot, met spekjes, 
rookworst, krokante 
gehaktballetjes, zoetzuur en 

romige jus (voor in het kuiltje). Koffie of thee toe. De boot is ook voor 
rollator- en rolstoelgebruikers prima toegankelijk. Kosten PlusBus inclusief 
het varend buffet en koffie/thee €40,00. Let op: Ophalen vanaf 10.45u. 
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Zondag 23 februari – Koffie&thee Regio: Museum Oud Amelisweerd 
In het Pop-up Museum Oud Amelisweerd is de tentoonstelling Dress to 
Impress. Kostuums met een verhaal te bewonderen. Zien en gezien worden, 
in de prachtigste kostuums… Het is van alle tijden. Maar hoe gingen de 
kasteelheren- en vrouwen daar vroeger mee om? Theater van papier toont 
de komedie Modeaffe op een verbazend nieuwe manier. Modeaffe, 

geschreven door Frederik de Grote, is een 
kritische komedie over de dagelijkse gang van 
zaken aan het hof en zijn etiquette. Kunstenaar 
Isabelle de Borchgrave wekt het verhaal tot 
leven met feestelijke papieren kostuums. En 
natuurlijk gaan we koffie en theedrinken. 
Kosten PlusBus €7,00. Entree Museum € 5,00; 

Museumkaart gratis. Ophalen vanaf 12.30u. 
 
Dinsdag 25 februari – China Light Festival, Rhenen 
Metershoge lichtkunstwerken toveren Ouwehands dierenpark om tot een 
magisch lichtfestival voor jong en oud. 
Ontdek de magie van het Oosten en ga 
mee op reis langs de handgemaakte 
lichtobjecten van Chinese kunstenaars. 
Geniet daarnaast van Chinees live-
entertainment en een nieuwe wintershow. 
Wél warme kleding aantrekken, want de 
lichtjes komen ’s avonds het mooist tot 
hun recht. Er zijn diverse horecamogelijkheden in het Dierenpark geopend 
om de inwendige mens te versterken. Kosten PlusBus inclusief entree € 40,00 
(combiprijs). Let op: Ophalen vanaf 16u. Terug rond 22u. 
 
Donderdag 27 februari – KAdE: Kunsthal aan de Eem, Amersfoort 

Voor het eerst in Europa: 100 jaar ‘storytelling’ 
in Afrikaans-Amerikaanse kunst. Vanaf 8 
februari tonen 50 kunstenaars de visueel 
overweldigende rijkdom van de zwarte cultuur. 
Rond de 140 bruiklenen, voornamelijk uit 
Amerika, komen naar Amersfoort. Het werk van 
een groot deel van de kunstenaars was niet 
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eerder in Nederland te zien. Maak kennis met de kernfiguren van de 
Afrikaans-Amerikaanse kunst en hoor hun verhaal. Lunch in het museum 
(KAdECafé). Kosten PlusBus € 15,00. Entree € 12,50; Museumkaart gratis. 
Ophalen vanaf 10u. 
 
Vrijdag 28 februari – Eten bij Asia, Nieuwegein 
Na het China Light Festival is het ook weer tijd om een 
goede Chinese bekende te bezoeken: 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. 
Let op: Ophalen vanaf 17u. Terug om ca. 21u. 
 

DOORKIJK naar MAART 2020 
In de maand maart proberen wij weer een gevarieerd ritten-
programma 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 
In december stond het Herman van Veen Arts Center in Soest op het 
programma. Het werd een zeer geslaagde rit. We werden door de gastvrouw 
van het Arts Center ontvangen en begeleid. Prachtig landgoed. Een goede 
gids leidde ons rond over het landgoed en door de tuin rond de villa waarin 
allerlei beelden staan, gebaseerd op kinderverhalen uit Herman’s oeuvre. 
Ook in de villa zelf waren veel van zijn kunstwerken te zien. Na een 
uitstekende lunch volgde een mooi concert. We hadden gereserveerde 
plaatsen en zaten dus bij elkaar. Na afloop begeleidde de gastvrouw ons 
weer naar de bus. We werden écht als gast behandeld! 
 

Blijf FIT boek een RIT 
telefoonteam@plusbushouten.nl  of  06  105 77 815 

mailto:telefoonteam@plusbushouten.nl


10  OVERZICHT FEBRUARI 
zo 2 Lunchrit Linge en Vijfheerenlanden va 11 

di 4 Koffie&thee Regio: Beusichem va 13 

wo 5 Nederlands Zilvermuseum, Schoonhoven va 10 

do 6 Het Strandhuis, Wijk aan Zee va 10 

vr 7 Sneeuwklokjesfeest, Wolfheze va 10 

zo 9 Koffie&thee Regio: Vreeswijk va 13 

di 11 Anton Pieck museum & Bakkerijmuseum, Hattem va 9.30 

wo 12 eten bij De Wiese, Schalkwijk 16.30-20 

do 13 De Graanbuurt, Giessendam va 10 

vr 14 Smikkelrit naar De Smickel, Soest va 11 

zo 16 Lunchrit De Meije va 11 

di 18 High Tea De Moestuin, Utrecht va 13 

wo 19 Museum IJsselstein, IJsselstein  va 12.30 

do 20 Stamppottencruise over de Vecht va 10.45 

vr 21 reserve: bestemming nog te bepalen   

zo 23 Koffie&thee Regio / museum Oud Amelisweerd va 12.30 

di 25 China Light Festival, Rhenen 16-22 

wo 26 reserve: bestemming nog te bepalen   

do 27 KAdE: Kunsthal Aan de Eem, Amersfoort va 10 

vr 28 eten bij Asia, Nieuwegein 17-21 

Thuiskomst is meestal tussen 16 en 17 uur.   “va” = ophalen vanaf … 
 
Annuleren 
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.  



Afmelding            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 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. 
 
Wethouder op bezoek bij PlusBus Houten 
Wethouder Jana Smith was 19 december op bezoek bij PlusBus Houten, 
samen met een beleidsambtenaar. De wethouder vond het fijn om van onze 
oudere gasten zelf te horen wat de PlusBus voor hen betekent. Daar was 
volop gelegenheid voor tijdens het ritje met de bus en bij koffie met gebak in 
restaurant Jonkheer De Ram. Een prettige wederzijdse nadere kennismaking. 
 
Dames van “Haak-maar-aan” actief voor PlusBus 

Een groep van 10 actieve dames haakt erop los. 
Ze maken vooral knuffels en poppetjes, die te 
koop zijn. Elly Neilen is één van hen. Ze vertelt: 
“Naast dingen die we zelf bedenken, kun je ons 
ook opdrachten geven. Dus als je voor 
kleinkinderen of anderen een speciaal cadeau wilt 
laten haken, ben je bij ons aan het goede adres. 

De prijzen van de knuffels en poppetjes lopen van € 2,50 tot € 12,50. De 
opbrengst gaat naar goede doelen, zoals nu een aantal maanden PlusBus 
Houten”. De haaksters zijn op de maandagochtenden van 10 tot 12 uur 
aanwezig op de eerste etage van de bibliotheek aan het Onderdoor 158. U 
bent daar welkom om iets te kopen of te bestellen. Op die plek staat ook 
altijd een vitrinekast met haakwerken die te koop 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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