PROGRAMMA
MAART 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 7 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.

omslag: afscheid van de oude bus. Foto’s van Ben Dijkman, Antoon Buschgens en Fons Ruijgrok

DE BUS
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PlusBus Houten gaat rijden in een NIEUWE BUS!
Daarom op de omslag van dit boekje een bescheiden ode aan de oude bus.
We zijn er mee begonnen en “groter gegroeid”. Die oude bus heeft u als
gasten samengebracht en naar diverse bestemmingen vervoerd. Een bus
waarmee u samen met vrijwilligers plezier beleefde. Op naar de nieuwe bus!
De nieuwe bus, een tipje van de sluier
Wij tillen nu een tipje van de sluier op en laten
zien hoe de bus er zo ongeveer uit ziet. Helaas is
er nog geen foto van “onze” bus beschikbaar,
maar wel van een soortgelijke bus. En we
kunnen laten zien hoe de binnenkant eruitziet.
De stoelen in de huidige bus zijn 40 cm breed,
maar in de nieuwe 53 cm. Dus veel ruimere zitplaatsen, maar ook veel luxere
stoelen met meer zitcomfort. In termen van het vliegen: Dit is een upgrading
van Economy Class naar Business Class voor onze deelnemers. De nieuwe bus
zal in maart gaan rijden voor u, dat is zeker!

Nog een tipje…… met een uitnodiging!
Op 28 maart a.s. om 15u. gaan we de nieuwe bus feestelijk in gebruik nemen.
Dit gebeurt bij het Sociaal Cultureel Centrum De Grund, De Poort 77-79,
Houten. We starten met inloop om 14.30 uur. Binnenkort is er een verloting
onder de abonnees voor de speciale rit met de nieuwe PlusBus. De zeven
winnaars zullen vanaf 14u. als speciale gast naar De Grund worden gebracht.
Na de feestelijkheden worden zij weer naar huis gebracht. Zij krijgen daar
persoonlijk bericht van. Alle andere abonnees zijn van harte welkom om ook
naar De Grund te komen. In het programmaboekje van mei leest u in ieder
geval een mooi verslag van het feestje.
Het Bestuur.
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RITTEN IN MAART

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 1 maart – Lunchrit Brasserie Zonnestraal, Hilversum
Zonnestraal, gelegen in de bosrijke omgeving tussen Hilversum en
Loosdrecht, bestaat 90 jaar. Al vanaf de bouwtijd in de periode 1928-1931
was Zonnestraal bekend vanwege de prachtige moderne architectuur 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 3 maart – Kunstmuseum, Den Haag
Het Kunstmuseum (nieuwe naam voor
het Gemeentemuseum) is een modern
Paleis voor de Kunsten. Stap binnen in
een betoverend gebouw, dwaal door
schitterende daglichtzalen en ontdek dat
ene kunstwerk dat u persoonlijk raakt.
Bekijk de doorlopende tentoonstellingen
(Mondriaan, Delfts Blauw, Ontdek het
Moderne) of maak kennis met de
speciale expositie Breitner vs Israels, Vrienden en Rivalen. De onderlinge
rivaliteit tussen deze twee schilders zorgde jarenlang voor spanningen.
Gedurende hun gehele carrière hebben Breitner en Israels elkaar bewonderd,
benijd en geïnspireerd. Dankzij deze jarenlange wedijver hebben zij het beste
in elkaar naar boven gehaald. Met deze tentoonstelling wordt voor het eerst
in de kunstgeschiedenis uitgebreid stil gestaan bij deze artistieke bokswedstrijd. Kosten PlusBus € 20,00. Toegang museum € 19,50; Museumkaart
gratis. Ophalen vanaf 10u.
Woensdag 4 maart – “verrassings”-lunchrit Utrechtse Heuvelrug
De Utrechtse Heuvelrug is in alle jaargetijden mooi. Een lekkere lunch
gecombineerd met een mooie rit…… wie wil dat nou niet? Kosten PlusBus
€ 15,00. Ophalen vanaf 11u.
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Donderdag 5 maart – Winkelen en rondneuzen in Den Bosch
In de mooie binnenstad van Den Bosch is het prima
rondstruinen en ook winkelen. Individueel of samen,
aan u de keuze! Er zijn veel mogelijkheden voor een
kop koffie, de beroemde “Bossche Bol” en een lunch.
Kosten PlusBus € 15,00. Ophalen vanaf 10u.
Vrijdag 6 maart – Beeldengalerij Het Depot en arboretum, Wageningen
De vier elementen water, vuur, aarde en lucht zijn al sinds mensenheugenis
ingebed in ons denken, onze taal en de manier waarop we betekenis geven
aan onze wereld. Naast deze thematentoonstelling kunnen we een
wandeling maken door de botanische tuin De Dreijen. Sprookjesachtige en

verbazingwekkende bomen, zoals een boom vol witte “zakdoekjes” die
bloemen blijken te zijn. De lunch is in het bijhorende restaurant. Kosten
PlusBus € 15,00. Toegang tuin en het Depot: gratis. Ophalen vanaf 10u.
Zondag 8 maart – Koffie&thee Regio: Wijk bij Duurstede
Op deze zondag er even lekker tussen uit! Dan is het altijd weer de moeite
waard om naar Wijk bij Duurstede te gaan. Op de mooie markt gaan we
lekker koffie of theedrinken! Wellicht met iets lekkers er bij (dat bepaalt u
zelf) en ondertussen met uw gezellige medepassagiers eens lekker bijpraten.
Kosten PlusBus € 10,00. Ophalen vanaf 13u.
Dinsdag 10 maart – Ikea, Utrecht
Lekker winkelen bij Ikea in Utrecht.
Wooninspiratie, opruimtips, allerlei snuisterijen,
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.
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Woensdag 11 maart – Eten bij De Wiese, Schalkwijk
Genieten van een fijne en gezellige 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!). Ophalen vanaf 16.30u. Thuis tussen 20 en 21u.
Donderdag 12 maart – Museum Beelden aan Zee, Scheveningen
Bezoek museum Beelden aan Zee in Scheveningen en ontdek het bijzondere
museumgebouw, de veelzijdige
collectie en tentoonstellingen en
de museumwinkel met veel leuke
artikelen. Koffie, thee en lunch in
het Museumcafé.
Na het bezoek aan het museum is
er misschien nog ruimte om even
uit te waaien op de boulevard in
Scheveningen!
Kosten PlusBus € 20,00. Toegang museum € 19,50. Museumkaart en BGL-VIP
€ 3,50 (er kan alleen gePINd worden!). Ophalen vanaf 10u.
Vrijdag 13 maart – Rondrit Land van Heusden en Altena
Het Land van Heusden en Altena ligt tussen de
grote rivieren in het rivierengebied. Het wordt
begrensd door de Merwede, de Afgedamde
Maas, de Biesbosch en de Bergsche Maas. De
vestingstad Heusden, waar we gaan lunchen,
heeft volledig gerestaureerde vestingwerken en
veel monumenten, waaronder twee mooie
standerdmolens en een “Anton Pieck”-ophaalbrug bij de haven. Ook zijn er
leuke winkels, mooie galerieën en gezellige eethuisjes onder meer op de
Botermarkt en de Vismarkt. Kosten PlusBus € 20,00. Ophalen vanaf 10u.
Zondag 15 maart – Live Cooking Brunch, Breukelen
Bij het Van der Valk hotel/restaurant in Breukelen wacht ons een uitgebreide
brunch, bestaande uit de volgende buffetten: grill, salade, oosters, vlees
(koud en warm), vis (gerookte vissoorten en warme visgerechten), luxe
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broodsoorten en zoete lekkernijen, verse koffie,
thee en vruchtensappen en een dessertbuffet met
onder andere slagroomsoesjes, bavarois en verse
fruitsalade. Kosten PlusBus inclusief het brunchbuffet € 38,00. Andere, m.n. alcoholische, dranken
dienen aanvullend betaald te worden. Let op: Ophalen vanaf 10.30u.
Dinsdag 17 maart – De Kringloper, Almere
Met een oppervlakte van maar liefst 4.200 m² behoort De Kringloper Almere
tot de grootste kringloopwinkels van Europa. De winkel telt maar liefst 3
verdiepingen (er is een lift) met voor elk wat
wils! Al het ingebrachte serviesgoed wordt
eerst gewassen en het koper gepoetst
voordat het de winkel in gaat. Alle andere
spullen worden uitvoerig getest en
nagekeken. In de Coffee Corner kunt u
genieten van de lekkerste koffie, versbereide broodjes en ambachtelijke
soepen. Kosten PlusBus € 18,00. Ophalen vanaf 10u.
Woensdag 18 maart – Stedelijk Museum, Vianen
‘s Werelds beroemdste modepop is 60 jaar geworden. Barbie
is een icoon en heeft menig meisjeskamer sinds 1959, toen
de pop voor het eerst in de Verenigde Staten werd
uitgebracht, gevuld. Gedurende tientallen jaren is Barbie
altijd meegegaan met de tijd. In de overzichtstentoonstelling
Plastic Fantastic! 60 jaar Barbie laat het museum zien hoe
het schoonheidsideaal en de Barbie van de jaren 60 tot heden zijn veranderd.
Lunch in Vianen. En wellicht kunnen we nog een stukje weekmarkt
meenemen. Kosten PlusBus € 10,00. Entree museum € 4,50; Museumkaart
gratis. Ophalen vanaf 10u.
Donderdag 19 maart – Eten bij Bregje, Nieuwegein
Proeflokaal Bregje biedt de heerlijkste gerechten, met zorg samengesteld en
vergezeld door een brede selectie bieren en wijnen. Een drie-gangen
keuzemenu is bij de ritprijs inbegrepen. Dat is exclusief drankjes. Kosten
PlusBus inclusief diner (combiprijs) € 22,00. Drinken voor eigen rekening.
Neem dus gepast geld mee! Ophalen vanaf 17u. Thuis tussen 20 en 21u.
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Vrijdag 20 maart – Rondrit Highlights van Amsterdam
Een rondrit langs een aantal Highlights in
Amsterdam. We blijven in de bus en maken een
tour langs zoveel mogelijk
bezienswaardigheden, zoals De Dam (Paleis en
Nieuwe Kerk), de Amstel en de grachten
(Amsterdam telt ruim 1500 bruggen). Laat u
verrassen door het PlusBusTeam van de Dag! Onderweg komen we vast wel
langs een lunchplekje. Kosten PlusBus € 17,00. Ophalen vanaf 10u.
Zondag 22 maart – Koffie&thee Regio: Culemborg
Via Culemborg met haar charmante binnenstad naar Het Werk aan het Spoel,
onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daar is Caatje aan de Lek te
vinden, waar we gaan genieten van koffie en thee. Kosten PlusBus €10,00.
Ophalen vanaf 13u.
Dinsdag 24 maart – Kijk en Luistermuseum, Bennekom
Het Kijk en Luistermuseum: daar zit muziek in! Ontdek
hoe je vroeger van muziek genoot toen er nog geen
elektriciteit was en streaming, cd-spelers en radio nog
niet bestonden. De collectie omvat 250 zelf-spelende
muziekinstrumenten, zoals
draaiorgels, straatpiano’s, speeldozen en
speelkasten. Daarnaast is er een expositie van
koffiepotten te zien. Diverse manieren van koffie
zetten komen aan bod, zoals filter-, espresso-,
cafetière- en kannetjeskoffie. We starten deze dag
met een lunch. Kosten PlusBus € 15,00. Toegang museum € 4,00 (65+);
Museumkaart gratis. Ophalen vanaf 10.30u.
Woensdag 25 maart – Miniworld, Rotterdam
Miniworld Rotterdam is verrassend. Hier is voor
iedereen wat te beleven. Een prachtige en
adembenemende miniatuurwereld op een
oppervlakte van ruim 650 m2. Sfeervolle en
uitgestrekte polderlandschappen worden
afgewisseld met de moderne en historische
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architectuur van "Rotterdam in miniatuur", inclusief de grootste overdekte
miniatuurhaven van Europa. Kijk goed en ontdek de vele opmerkelijke details
en verhalen van deze unieke wereld. Kosten PlusBus inclusief entree
(combiprijs) € 35,00. Lunch voor eigen rekening. Ophalen vanaf 10u.
Donderdag 26 maart – reservedag (bestemming nog vaststellen)
Vrijdag 27 maart – Eten bij Asia, Nieuwegein
Het dinerbuffet bij Chinees Indisch restaurant Asia in
Nieuwegein is populair geworden. 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. Thuis tussen 20 en 21u.
Zondag 29 maart – Een LEKkere lunchrit
Tijd om de rivier die aan onze
gemeentegrenzen ligt eens van een
andere kant te bekijken. Heen rijden we
langs de Lek naar Schoonhoven waar we
LEKker gaan lunchen. Daarna varen we
over naar Gelkenes en vervolgen we de
route over de (andere) Lekdijk naar
Nieuwpoort, Lexmond en verder. En weer
terug naar huis. Kosten PlusBus € 17,00. Afhalen vanaf 11u.
Dinsdag 31 maart – reservedag (bestemming nog vaststellen)

DOORKIJK naar APRIL 2020
In de maand april proberen wij weer een gevarieerd rittenprogramma aan te bieden. Cultuur, evenementen (zoals
Keukenhof), bloesemritten en natuurlijk ook aandacht voor
“de inwendige mens”: lekker lunchen en dinerritten.
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.
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zo 1
di 3
wo 4
do 5
vr 6
zo 8
di 10
wo 11
do 12
vr 13
zo 15
di 17
wo 18
do 19
vr 20
zo 22
di 24
wo 25
do 26
vr 27
zo 29
di 31

OVERZICHT MAART
Lunchrit Brasserie Zonnestraal, Hilversum
Kunstmuseum, Den Haag
Verrassingslunchrit Utrechtse Heuvelrug
Winkelen en rondneuzen in Den Bosch
Het Depot en Arboretum, Wageningen
Koffie&thee Regio: Wijk bij Duurstede
Ikea, Utrecht
Eten bij De Wiese, Schalkwijk
Museum Beelden aan Zee, Scheveningen
Rondrit Land van Heusden en Altena
Brunch bij Van der Valk, Breukelen
De Kringloper, Almere
Stedelijk Museum, Vianen
Eten bij Bregje, Nieuwegein
Rondrit langs Highlights van Amsterdam
Koffie&thee Regio: Culemborg
Kijk en Luistermuseum, Bennekom
Miniworld, Rotterdam
Reserve: bestemming nog te bepalen
Eten bij Asia, Nieuwegein
Een LEKkere lunchrit
Reserve: bestemming nog te bepalen

va 11
va 10
va 11
va 10
va 10
va 13
va 10
16.30-21
va 10
va 10
va 10.30
va 10
va 10
17-21
va 10
va 13
va 10.30
va 10
17-21
va 11

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.
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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.

Blijf FIT boek een RIT
telefoonteam@plusbushouten.nl of 06 105 77 815
Onze 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 na de 1e (bel)week teruggebeld/gemaild. In de
2e week verdelen wij de overige ritten en daarover wordt u aan het einde van
de 2e week teruggebeld of gemaild. Dit alles geldt voor de via email, voicemail
en telefonisch doorgegeven ritten.
"Help PlusBus Houten aan uw stem": op weg naar de uitslag
Als u dit leest is de stemperiode voorbij van de INGactie waarvoor de PlusBus één van de genomineerden
is. Onze hartelijke dank voor uw stem op de PlusBus.
En nu wachten we in spanning op de uitslag. Die
verwachten we op 21 maart a.s. We houden u uiteraard op de hoogte!

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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