
PROGRAMMA
OKTOBER 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. Ook uw eigen 
begeleider kan met u mee (begeleider mag jonger zijn, prijzen zijn hetzelfde 
als voor de abonnee). 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. 
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KennismaKing met het PlusBus-Bestuur

In dit nummer secretaris Geert van Raak
Ik ben sinds eind 2019 secretaris en ook lid van het PR-team. 
De periode dat ik secretaris ben heeft hoofdzakelijk in het 
teken gestaan van de aanschaf van de nieuwe bus en de 
Coronacrisis. 
Ik ben 68 jaar. Getrouwd en ik heb twee zonen. Ook een 
kleinzoon en een kleindochter. Ik ben geboren en getogen 
in Tilburg. In 1980 zijn wij in de Lobben in Houten komen 
wonen. In 2005 zijn wij vanwege mijn werk verhuisd 
naar Molenhoek in het noordelijkste puntje van Limburg. 
Na mijn pensionering zijn wij in 2018 weer teruggekeerd naar Houten en 
wonen nu aan de Hoorncamp. Hobby’s zijn naast het vrijwilligerswerk voor 
de PlusBus: Fietsen, wandelen, kamperen, lezen en het uitzoeken van mijn 
stamboom.
Ik ben opgeleid als weg- en waterbouwkundige en langzaam in de richting 
van de financiën gerold. Ik heb daar ook een opleiding voor gevolgd. Ik ben 
werkzaam geweest op het snijvlak van techniek en financiën.  
Ik ben actief geweest in diverse vrijwilligersfuncties zoals lid/penningmeester/
voorzitter ouderraden o.a. van de inmiddels opgeheven OBS De Regenboog, 
lid bestuur openbaar voortgezet onderwijs in de gemeente Utrecht, voorzitter 
bewonersraad dr Schaepman (thans Viveste) en lid/voorzitter Regionaal 
Huurdersberaad. 

Belangrijk: 
Het Bestuur wijst u er nogmaals op dat u gevaccineerd moet zijn om mee te 
kunnen op onze tochten. U moet uiterlijk vijf dagen voorafgaande aan de 
tocht uw vaccinatiebewijs mailen naar 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. 

Wij hopen u weer te zien bij één van onze uitstapjes! 

Het Bestuur
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RITTEN IN OKTOBER

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 3 oktober - Koffie-/theerit Parkhuys 
Rosarium Doorn 
Langs de Langbroekerwetering rijden we naar 
Doorn. We gaan koffie of thee drinken in het 
Parkhuys Rosarium in Doorn. Kosten PlusBus 
€ 10,00. Ophalen vanaf 13u. 

maandag 4 oktober - lady’s Day - Van der Klooster mode, Boskoop 
Een heerlijk dagje uit maar door de afsluiting van de A12 wel extra vroeg op!
Na koffie met gebak ziet u een uitgebreide modeshow met muziek en 
acces soires. Daarna krijgt u een lunch aangeboden en de middag wordt 
afgesloten met een gezellige bingo. En natuurlijk blijft er voldoende tijd over 

om uw garderobe uit te breiden met een nieuw 
kledingstuk dat u meteen al leuk vond toen u naar 
de show keek….er is deskundig advies aanwezig. 
We besluiten de middag met een advocaatje 
slagroom! Kosten PlusBus € 25,00,
inclusief koffie/thee gebak en een geheel 

verzorgde lunch! extra attentie: Ophalen vanaf 8u i.v.m. afsluiting A12.

Woensdag 6 oktober - Eten bij Asia In Nieuwegein
Voor velen van u een goede bekende: Chinees Indisch 
Restaurant Asia in Nieuwegein. Dit restaurant is naast 
een sfeervol onder komen voor iedereen, ook een gezellig 
familierestaurant waar al meer dan 45 jaar heerlijke Chinese en Indische 
maaltijden worden geserveerd die met passie en een glimlach zijn bereid. 
Goede kwaliteit voor een redelijke prijs. Door de corona maatregelen is er 
geen buffet maar u kunt wel uitstekend à la carte eten. Kosten PlusBus € 7,00. 
Ophalen vanaf 17u. Terug om ca 21u.

Vrijdag 8 oktober - landgoed groeneveld, Baarn
Het Landgoed Groeneveld heeft een rijke geschiedenis en kenmerkt zich 
door de Franse en Engelse stijl-elementen. Een moestuin met slangenmuur 
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en een ijskelder zijn de schatten van het 
landgoed. De rode beuken markeren 
de overgangen in het park. We kunnen 
wandelen over verharde paden. In het 
Grand-Café in het Kasteel Groeneveld 
gaan we lunchen. En dan is er vast 
nog wel tijd over voor een bezoek aan 
boerderijwinkel/-café Hoeve Ravenstein. 
Kosten PlusBus € 13,00. Ophalen vanaf 10u.

Zondag 10 oktober - Lunchrit Haastrecht 
Met een mooie rit langs de Hollandse IJssel rijden we naar Haastrecht, waar 
we gaan lunchen in “Het Witte Hof”. Na de lunch rijden we terug naar Houten 
via Schoonhoven en de Lek. Kosten PlusBus € 15,00. Ophalen vanaf 11u. 

Dinsdag 12 oktober - museum Beelden aan Zee, scheveningen
Bezoek museum Beelden aan Zee in Scheveningen en ontdek het bijzon dere 
museumgebouw, de veelzijdige collectie en tentoonstellingen en de museum-
winkel 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 € 16,00 museumkaart en Bgl-ViP 
gratis (er kan alleen gePINd worden!). Ophalen vanaf 10u.

Donderdag 14 oktober - 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 driegangen keuzemenu kost u 
slechts € 15,50. 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.
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Vrijdag 15 oktober - Cruquius museum heemstede
Verwonder je over de kracht van 
19de-eeuwse stoomtechnieken en 
de eeuwenlange strijd tegen het 
water. Cruquius Museum vertelt het 
verhaal over de droogmaking van het 
Haarlemmermeer, de “Delta-werken van 
de 19e eeuw”. Hoogtepunt van ieder 
bezoek vormt de demonstratie van de 
grootste stoommachine ter wereld. We 
gaan eerst lunchen in het naastgelegen Theehuis Cruquius om daarna het 
museum te bezoeken.
Na het museumbezoek rijden we langs de ringvaart, de Kager plassen en de 
Westeinder via een prachtige route naar huis.
Kosten PlusBus € 25,00. Toegang museum € 10,00. museumkaart gratis. 
Ophalen vanaf 10u.

Zondag 17 oktober - 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 € 12,00. Ophalen vanaf 13u.

Dinsdag 19 oktober - lunchen bij tante sjaar in rotterdam en dan de lucht in!

Twee hoogtepunten in Rotterdam: de Euromast en lunchen bij Tante Sjaar, 
de extra huiskamer van Charlois. Eerst gaan we lunchen in het gezellige 
huiskamerrestaurant Tante Sjaar. Na de lunch brengen de liften van de 
Euromast u in 30 seconden naar het platform op 100m hoogte. Hier geniet u 
van het prachtige uitzicht over de haven en de stad. 
Kosten PlusBus inclusief toegang Euromast € 32,00. Lunch voor eigen rekening. 
Ophalen vanaf 10u. 
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Donderdag 21 oktober - 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. Lunch in het museum! 
Kosten PlusBus € 15,00. 
Toegang € 9,50; Museumkaart gratis. Ophalen vanaf 10u.

Vrijdag 22 oktober - herfst in de 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.
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Zondag 24 oktober - Pannenkoeken eten in Leerbroek
We steken de pont over naar Culemborg en gaan dan via Zijderveld naar 
Leerbroek waar niet te versmaden pannenkoeken op ons wachten in “Onder 
de Pannen”. 
Kosten PlusBus € 12,00. Ophalen vanaf 11u.

Dinsdag 26 oktober - lunchrit langs de Vecht en loosdrechtse Plassen
De Vechtstreek is beroemd om zijn buitenplaatsen. Wel 200 van deze 
monumentale zomerhuizen werden aan de oevers van de Vecht gebouwd 

door Amsterdamse kooplieden die in de 17de eeuw 
hun fortuin in de handel hadden verdiend. Deze tocht 
voert u langs de buitenplaatsen tussen Oud Zuylen en 
Loenen. 
Onderweg maken we een stop voor een “bakkie” en 

lunchen bij eetcafé “De Eend” in Loosdrecht
Kosten PlusBus € 15,00. Afhalen vanaf 10u. 

Woensdag 27 oktober - De Gouden Koets in Amsterdam Museum 
De Gouden Koets is bedacht als cadeau voor de inhuldiging van de eerste 
vrouw op de Nederlandse 
troon, de toen achttienjarige 
koningin Wilhelmina. Al sinds 
zijn ontstaan kent de koets fans 
en critici. De Gouden Koets is 
dan ook veel meer dan alleen 
een voertuig. Het rijtuig staat 
symbool voor iets groters: het 
Oranjehuis, de democratie, 
de zelfbewuste hoofdstad Amsterdam De Gouden Koets wordt getoond in 
een glazen behuizing op de ruime meisjesbinnenplaats van het Amsterdam 
Museum. Bezoekers kunnen de gerestaureerde koets in alle rust van heel 
dichtbij bekijken. In zes museumzalen rondom de binnenplaats, met zicht 
op de Gouden Koets, worden uiteenlopende verhalen uitgelicht. Honderden 
cultuurhistorische objecten, schilderijen, Oranjesnuisterijen, kledingstukken, 
spotprenten, foto’s en bewegende beelden geven een veelzijdig beeld van de 
geschiedenis en het gebruik van de Gouden Koets.
De inwendige mens kan versterkt worden in het Museumcafé Mokum.
Kosten PlusBus € 17,00. Toegang Museum € 20,00. Museumkaart € 5,00. 
Ophalen vanaf 10u.
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DOOrKiJK naar nOVemBer 2021
Ook in november hopen wij u weer een gevarieerd programma te kunnen 
bieden. De dagen worden korter de Decembermaand komt er aan.
Tijd om een aantal kerstmarkten te bezoeken. Ook gaan we weer een  
“rondje .....” doen en is er deze maand sowieso tijd ingeruimd om in een  
gezellige sfeer de inwendige mens te versterken.
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.

Vrijdag 29 oktober - Boulevard en strand in Katwijk
Onze Topper! Lekker even naar zee! Uitwaaien, de zilte lucht opsnuiven, 
genieten van de zon, of 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.

Zondag 31 oktober - Koffie/theerit haarzuilens
Een korte middagrit. We gaan koffie en thee drinken in Haarzuilens, hét dorp 
van het Kasteel De Haar. Géén kasteelbezoek, maar wel genieten van een 
bakkie troost mét .. . 
Kosten PlusBus € 10,00. Ophalen vanaf 13u.

Geef eens een PlusBusCadeaubon cadeau!
Meer informatie via telefoonteam@plusbushouten.nl   of
bel op maandag en donderdag 10-12u        06 105 77 815

2,144 mm
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OVerZiCht OKtOBer

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 03-10 Koffie-/theerit Parkhuys Rosarium Doorn va 13u
 ma 04-10 Lady’s Day - Van der Klooster Mode, Boskoop va 08u
 wo 06-10 Eten bij Asia In Nieuwegein 17-21u
 vr 08-10 Landgoed Groeneveld, Baarn va 10u
 zo 10-10 Lunchrit Haastrecht va 11u
 di 12-10 Museum Beelden aan Zee, Scheveningen va 10u
 do 14-10 Eten bij Proeflokaal Bregje, Nieuwegein 17-21u
 vr 15-10 Cruquius Museum Heemstede va 10u
 zo 17-10 Koffie & thee Regio: Soestduinen va 13u
 di 19-10 Lunch bij Tante Sjaar in R’dam en dan de lucht in! va 10u
 do 21-10 Nederlands Zilvermuseum, Schoonhoven va 10u
 vr 22-10 Herfst in de Kaapse bossen, Doorn va 13u
 zo 24-10 Pannenkoeken eten in Leerbroek va 11u
 di 26-10 Lunchrit langs de Vecht en Loosdrechtse Plassen va 10u
 wo 27-10 De Gouden Koets in Amsterdam Museum va 10u
 vr 29-10 Boulevard en strand in Katwijk va 10u
 zo 31-10 Koffie/theerit Haarzuilens va 13u
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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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D E  R E G I O N A L E  N I E U W S V E R S P R E I D E R

Club Houten

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

2,144 mm


