
PROGRAMMA
AUGUSTUS 2021

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 kalender-
jaar. 
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

U bent ouder dan 55 jaar en zoekt één of meer dagtochten uit. 1. 
U2.  belt op ma of do 10-12u de PlusBustelefoon: 06 105 77 815. 
Of u mailt ons op elke dag van de week: 3. 
telefoonteam@plusbushouten.nl. 
U hoort van ons of u mee kunt op de door u gekozen rit. 4. 
U wordt thuis opgehaald en ook weer thuis teruggebracht. 5. 
Wij bellen u altijd enkele dagen vóór de rit of deze doorgaat. 6. 
Daarnaast bellen wij u op de dag zelf, wanneer we er aan komen. 7. 
De ritkosten betaalt u contant of met een cadeaubon op de dag zelf. 8. 
Eten, drinken, toegang zijn voor eigen rekening, tenzij anders vermeld. 9. 

2,144 mm

Foto hiernaast:
Fotografie: Jordy Schaap (https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Sypesteyn#/media/Bestand:Kasteel_Sypesteyn_tuin.jpg)
Licentie: CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
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VAN HET BESTUUR

Beste abonnee,
Eindelijk gaat het dan gebeuren. De nieuwe PlusBus gaat rijden! De bus heeft 
lange tijd in de schuur van één van onze vrijwilligers gestaan. Daarom is er 
eerst een proefritje gemaakt. Gelukkig is de bus good to go en startklaar om u 
weer naar de mooiste plekjes in Utrecht en omstreken te brengen. Bijgevoegd 
een mooie foto van één van onze bestemmingen: om alvast in de sfeer te 
komen! 
Belangrijk: Voor deelname aan een rit van de PlusBus moet u:

Minimaal 1x gevaccineerd•  zijn tegen het coronavirus. Wij vragen van u om 
voorafgaand aan uw eerste rit een bewijs van vaccinatie te scannen of te 
fotograferen en deze te mailen naar het bestuur: bestuur@plusbushouten.
nl. U hoeft dit maar 1x te doen. Voor alle volgende tochten die u maakt 
is dit dus niet nodig. Mochten u en/of uw familie/kennissen tegen 
problemen aan lopen met het maken van een kopie, dan kunt u contact 
opnemen met het Telefoonteam om hulp in te schakelen. Eén van de 
bestuursleden komt dan langs om u te helpen. 
Als u niet gevaccineerd bent, verwachten wij dat u een • negatieve test die 
niet ouder is dan 72 uur mailt naar het bestuur of deze kan laten zien op 
de dag van de betreffende rit aan de begeleider. 

Zonder één van bovenstaande bewijzen kunt u helaas niet mee op stap. Indien 
het vaccinatie- of testbewijs niet op tijd wordt aangeleverd, zijn wij helaas 
genoodzaakt om de ritkosten alsnog in betaling te brengen. Zorg daarom dat 
u tijdig een kopie van uw vaccinatie verstuurt óf dat u uw negatieve testbewijs 
op zak heeft. 

Tot slot: Voor de 
overige richtlijnen die 
wij hanteren kunt u 
de bijgevoegde flyer 
raadplegen. 
Wij hopen u te zien bij 
één van onze uitstapjes! 

Het Bestuur
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RITTEN IN AUGUSTUS
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 augustus 
Lunchrit langs de Lek naar Rhenen
Na een mooie rit langs de Lek 
lunchen we in Rhenen aan de rivier. 
Daarna rijden we terug via de 
Utrechtse Heuvelrug. Kosten PlusBus 
€ 15,00. Ophalen vanaf 10u.

Dinsdag 3 augustus – Eten bij Proeflokaal 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 € 7,00. 
Eten en drinken voor eigen rekening. Let op! Ophalen vanaf 17u. 
Thuis tussen 20 en 21u.

Donderdag 5 augustus – Biesbosch MuseumEiland met rondvaart
De Biesbosch is ontstaan na de St. 
Elisabeths-vloed van 1421. Het gebied 
is een ongekende inspiratiebron. In 
het museum kunt u ook exposities 
bekijken van vogels van allerlei 
pluimage. Het Biesbosch Museum 
laat vooral zien op welke wijze de 
mens vanaf 1421 tot heden zijn brood 
in het gebied verdiende en door 
zijn handelen het uiterlijk van de 
Biesbosch heeft bepaald. De lunch is 

in het Museumrestaurant. Daarna gaan we met een fluisterboot de Biesbosch 
in. Kosten PlusBus € 18,00. Toegang museum en fluisterboot € 19,25; met 
Museumkaart: € 10,75. Ophalen vanaf 10u.
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Vrijdag 6 augustus – “high tea” in Loosdrecht in kasteel “op Sypestein”
Een “high tea” op een toplocatie! 

Ook toegang tot de kasteeltuin! 
Kosten High Tea; € 19,00. 
Kosten PlusBus € 10,00. 
Ophalen vanaf 11u.

Zondag 8 augustus – 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 augustus – Veluws Zandsculpturenfestijn, Garderen
Ieder jaar staan er weer prachtige zand-sculpturen in Garderen op de Veluwe. 
Dit jaar is het thema: tweede wereldoorlog. Naast belangrijke veldslagen uit 
de Tweede Wereldoorlog, zoals de ‘Slag om Arnhem’ en ‘D-Day’, komen ook 
de bevrijding, het leven van Anne Frank, onze verzetshelden, de spotprenten, 
Radio Oranje en het Koningshuis volop aan bod. In het restaurant kunt u 
lunchen of een klein hapje eten. Kosten PlusBus € 20,00. Toegang € 10,00. 
Ophalen vanaf 10u.

Donderdag 12 augustus – Rondje Utrecht
Utrecht is de laatste jaren overal vernieuwd. De stad verandert daarmee 
enorm. We rijden langs een aantal bijzondere ontwikkelingen: Leidsche Rijn,
waar we starten bij 
Castellum Hoge Woerd 
met het romeinse 
schip. Dan rijden we 
door Utrecht: Zuilen, 
het stationsgebied, 
waar we een kijkje nemen vanaf de Moreelsebrug (ook wel “Rabobrug”).  
Ook rijden we een rondje langs de singel rond de oude stad: nu helemaal weer 
water! Natuurlijk is er onderweg tijd voor een koffiestop en ook voor een 
lunch in een bijzonder restaurant. Kosten PlusBus € 15,00. Ophalen vanaf 10u.
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Vrijdag 13 augustus – lunchen in “de Moestuin” in Utrecht oost

Op de 2,5 hectare grote tuinderij worden zo’n 60 verschillende 
(oude en bijzondere) gewassen geteeld, die deels worden 
verkocht in de aangrenzende Moestuinwinkel, en worden 
verwerkt in het Lunchcafé. De lunch bestaat uit een 
moestuinbordje met lekker belegde broodjes en een kop soep. 

Kosten lunch: € 12,00; Kosten PlusBus € 7,00. Ophalen vanaf 11u.

Zondag 15 augustus – 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 10u.

Dinsdag 17 augustus – Boulevard en Strand in Katwijk.
Lekker even naar zee! Uitwaaien, de zilte lucht opsnuiven gewoon “mensen 
kijken”. Boulevard en strand. En als het weer niet meewerkt: Katwijk 
verkennen, museum, lunch. 
Kosten PlusBus € 22,00. (toegangsprijs museum: € 6,50/Museumkaart gratis). 
Ophalen vanaf 10u.

Woensdag 18 augustus – Rondvaart op De Linge 
Vandaag gaan we varen en wel over één van Nederlands meest pittoreske 
riviertjes De Linge. In elk seizoen de moeite waard. 

We vertrekken vanaf Leerdam en varen 2 uur over De Linge. 
Onderweg nuttigen we een Betuws lunchbuffet.
Kosten PlusBus, lunchbuffet en rondvaart € 40,00 (Combiprijs).  
Ophalen vanaf 10u.
Attentie: dit uitje kan alleen doorgaan met het maximale aantal deelnemers.

De Halve Maan
Eet   afé
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Donderdag 19 augustus– Singer Museum, Laren

In samenwerking met Het Noordbrabants 
Museum organiseert het Singer Museum de 
tentoonstelling “De ontdekking van het heden” 
over de ontwikkelingen die rond 1900 zijn 
ingezet en nog steeds onze wereld kleuren met 
werk van Picasso, Dalí, Brancusi, Mondriaan, 
Miró, Klee, Léger, Delaunay, Van Dongen, 
Daniëls.

In verband met Corona hebben we een tijdslot om 13:00 moeten reserveren. 
Vooraf tijd voor een kopje koffie of een broodje in het Singer Café. 
Kosten PlusBus € 15,00. Toegang € 17,00 Museumkaart gratis. 
Ophalen vanaf 10u. 

Zondag 22 augustus – 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.

Dinsdag 24 augustus – Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem
Het Nederlands Openluchtmuseum 
in Arnhem vangt de geschiedenis. In 
authentieke gebouwen, voorwerpen 

en ware verhalen. Je wordt meegenomen op reis door de 
tijd. Van twee eeuwen geleden tot heel recent. Je komt 
er ogen te kort. De mensen van het museum lijken zo uit 
het verleden te zijn weggelopen. Trots op hun erfgoed, 
inspireren ze jou met hun verhalen. 
Nieuw is de de IJssalon van La Venezia uit het Utrecht van de jaren zestig. 
Dat wordt smullen! Lunch in het Museum Restaurant. 
Kosten PlusBus € 22,00. Toegang € 19,50; Museumkaart: gratis. 
Ophalen vanaf 10u. 
Attentie: Gezien de grootte van het park moet u wel redelijk goed ter been zijn.

Woensdag 25 augustus – Rondje Utrecht per boot 
Utrecht is de laatste jaren overal vernieuwd met als grote verandering dat de 
Catharijne singel weer in oude luister is hersteld. Dit maakt het weer mogelijk 
om een rondje Utrecht te varen. In 1,5 uur ervaart u de Middeleeuwen als 
we over de Oude Gracht varen en het heden als we onder het nieuwe Hoog 
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Catharijne varen. Varen op een lege maag doen we niet, dus voorafgaand aan 
de tocht gaan we lunchen bij restaurant Buurten in de Fabriek.

Attentie: Het vertrek- en 
eindpunt van de tocht ligt 
aan de Oude Gracht. Met de 
PlusBus kunnen wij u daar 
niet afzetten. We zullen 
daarom zo’n 300 meter 
moeten lopen. Om bij de 
boot te komen moeten we 
ook een behoorlijk steile 
trap af en aan het eind 
van de tocht ook weer 
op. Mensen die slecht 
ter been zijn of gebruik 
moeten maken van een 
rollator raden wij deze tocht 
sterk af. Kosten PlusBus 
en Rondvaart € 30,00 
(Combiprijs) 
Ophalen vanaf 11u.

Donderdag 26 augustus – Rondje Regio met koffie/thee in Italiaanse sfeer
Vanmiddag rijden wij een route door de Kromme Rijn streek 
met een stop voor koffie, thee of iets fris met bijvoorbeeld 
een heerlijke Italiaanse versnapering bij de landwinkel 
Landrucci, La Dolce Vita in Nederland, in Werkhoven. 
Kosten Plusbus € 10,00. Afhalen vanaf 13u.

Zondag 29 augustus – Lunchrit Zaltbommel
Met uitzicht op de river de Waal gaan we lekker lunchen bij Grand Café De 
Verdraagzaamheid in Zaltbommel. 

Op de terugweg rijden we een route binnendoor naar Houten.
Kosten PlusBus € 18,00. Ophalen vanaf 11u. 

GRAND-CAFE - BRASSERIE - RESTAURANT

DE VERDRAAGZAAMHEID
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DOORKIJK naar SEPTEMBER 2021

In de maand september proberen wij weer een gevarieerd ritten-programma 
aan te bieden. Cultuur, natuur 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.

Geef eens een PlusBusCadeaubon cadeau!
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OVERZICHT AUGUSTUS

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.

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

zo 1 Lunchrit langs de Lek naar Rhenen va 10u
di 3 Eten bij Proeflokaal Bregje, Nieuwegein va 17u
do 5 Biesbosch MuseumEiland met rondvaart va 10u
vr 6 “high tea” in Loosdrecht in kasteel “op Sypesteyn” va 11u
zo 8 Koffie&thee Regio: Wijk bij Duurstede va 13u
di 10 Veluws Zandsculpturenfestijn, Garderen va 10u
do 12 Rondje Utrecht va 10u
vr 13 Lunchen in “de Moestuin” in Utrecht oost va 11u
zo 15 Lunchrit De Meije va 10u
di 17 Katwijk/strand va 10u
wo 18 Rondvaart op de Linge va 10u
do 19 Singer Museum Laren va 10u
zo 22 Koffie/theerit Beusichem va 13u
di 24 Nederlands Openluchtmuseum Arnhem va 10u
wo 25 Rondje Utrecht: boottocht va 11u
do 26 Koffie/theerit Werkhoven: "Landrucci" va 13u
zo 29 Lunchrit Zaltbommel/Waal va 11u
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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. 

Sponsoren van PlusBus Houten: bedankt!
Sponsoren helpen om de dagtochten en uitjes van de PlusBus mogelijk te 
maken. We zijn daarom blij dat we hierover ook dit jaar weer afspraken 
konden maken. Sommige sponsoren steunen ons al langer, andere zijn dit jaar 
nieuw en heten we van harte welkom.
Ook vanaf deze plaats bedanken we al deze bedrijven en organisaties.  
Alle sponsoren staan met naam en logo op de achterkant van het programma-
boekje.
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www.smit-installa�e.nl 
Lagedijk 22   3998 KB   Schalkwijk   030 6011334   info@smit-installa�e.nl 

030-65 900 69
www.autototaalhouten.nl

De Bouw 7
Houten

Club Houten

ma en do van 10-12 u        06 105 77 815
voor ritten: telefoonteam@plusbushouten.nl
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