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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  
(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. 
U moet in het bezit zijn van een geldige QR-code ivm corona.10. 
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KennismaKing met het PlusBus-Bestuur

In dit nummer penningmeester Anton van Woerkom
Sinds bijna drie jaar ben ik al vrijwilliger en bestuurs-
lid bij de PlusBus. Mijn hoofdtaak binnen het bestuur 
is het penningmeesterschap. Het is belangrijk dat de 
PlusBus een goede en overzichtelijke financiële basis 
heeft, dus ik steek veel tijd in het netjes verwerken 
van alle kosten en opbrengsten van de uitstapjes, 
abonnementen op de programmaboekjes en de kosten van de bus. Daarnaast 
ben ik betrokken bij diverse teams. Maar het leukst vind ik toch wel de uitstapjes 
met de bus met onze senioren, waarvoor ik afwisselend chauffeur en begeleider 
ben. Als de deelnemers aan een uitstapje een leuke dag hebben gehad, dan ben 
ik ook tevreden! Ik ben inmiddels een jaar of vijf met pensioen en heb naast de 
PlusBus ook nog andere hobby’s als het maken van websites en het vormgeven 
van boeken en van een aantal tijdschriften. Verder ga ik graag hardlopen en ga ik 
op vakantie het liefst naar Turkije, waar ik graag door het land trek om de natuur 
en historische plaatsen te bezoeken. Mijn echtgenote en ik hebben twee dochters 
en drie kleinkinderen waar we af en toe op moeten passen of die komen logeren.

BelangrijK “Qr-CODe”: 
Sinds 25 september 2021 gelden de gewijzigde regels rond Corona. Dit betekent 
voor deelnemers van de PlusBus het volgende: Voor veel van onze bestemmin-
gen, en zeker voor de horeca die wij bijna altijd bezoeken, is sinds 25 september 
een QR-code verplicht. Wij vragen u niet meer om een vaccinatiebewijs naar 
ons te mailen maar u moet voortaan wel een voor u geldig QR-code hebben. 
Voor de rit zal de begeleider controleren of u de QR-code bij u heeft en als dit niet 
het geval is, dan kunt u niet mee met de rit. Ook attenderen wij u erop dat u bij 
de check van de QR-code op de plaats van bestemming  ook een legitimatiebe-
wijs zult moeten laten zien. Daarnaast blijven de mondkapjes in de bus verplicht 
en vragen wij u om de hygiënische basismaatregen in acht te blijven nemen 
overeenkomstig de regelgeving. 
Komt u er niet uit, ook niet met behulp van buren, kinderen of andere 
hulpvaardige bekenden dan kunt u contact opnemen met het Telefoonteam om 
hulp in te schakelen. Eén van de bestuursleden belt u dan of komt dan langs om u 
te helpen. Wij hopen u weer te zien bij één van onze uitstapjes! 

Het Bestuur
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Dinsdag 2 november - glasblazerij en aquaZoo, leerdam
Beleef in de Glasblazerij hoe glasblazers op ambachtelijke wijze van heet 
vloeibaar glas prachtige glazen kunstobjecten maken! U kunt alles op de voet 
volgen vanaf de tribune. We lunchen in “Lunchcafé De Houtloods”.

Ontdek daarna de unieke onderwaterdierentuin Aqua Zoo in Leerdam. Beleef 
een weldadige rust. AquaZoo geeft een overzicht van de vele soorten vissen 
en lagere diersoorten afkomstig uit verschillende werelddelen: zoet- en zout-
watervissen, zoals haaien, piranha’s, zeesterren, anemoonvissen, discusvissen, 
enz., maar u ziet ook gifkikkers, zeepaardjes, schildpadden, kleurrijke koralen 
en anemonen.
Kosten PlusBus € 10,00. Toegang Glasblazerij & Aqua Zoo € 13,50 MK € 6,50. 
Ophalen vanaf 10u.

Woensdag 10 november - CODa museum, apeldoorn
CODA is gevestigd in het centrum van Apel-
doorn, in een open en transparant gebouw dat 
ontworpen is door Herman Hertzberger. Het 
museum, de biblio-
theek en het archief 
& kenniscentrum 
vormen samen een 

geïntegreerd CODA. De collectie van CODA Museum 
bestaat onder andere uit de verzameling heden-
daagse en moderne kunst en omvat een aantal 
deel collecties zoals schilderijen, sculpturen,  

RITTEN IN NOVEMBER
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. 
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grafieken, ex libris, kunstenaarsboeken en sieraden. Daarnaast beeldende 
kunst op en van papier en een grote collectie kleurrijk houten ADO speelgoed. 
Nu ook te zien CODA Paper Art 2021 en All that glitters. Spectaculaire mode-
sieraden uit de bijzondere, particuliere collectie van Jozef Wiggers. De lunch 
gebruiken we in het museum.
Kosten PlusBus € 20,00. Toegang: € 10,00; museumkaart gratis. 
Ophalen vanaf 10u.

Donderdag 11 november - Kerstmarkt, intratuin Duiven
Nu de Kersttijd weer aanbreekt gaan we de 
Kerstmarkt bezoeken bij de enorm grote  
Intratuin in Duiven. U kunt op eigen gelegen -
heid en in uw eigen tempo kerstinkopen doen, 
op uw gemak rondkijken en lunchen (voor  
eigen rekening). Kosten PlusBus € 20,00.  
Ophalen vanaf 10u.

Vrijdag 12 november - lunchrit gorinchem
Er weer eens even lekker op uit voor een lunch in Gorinchem. Met mooi 
uitzicht op passerende schepen. Met een mooie route heen en terug. Kosten 
PlusBus € 15,00. Ophalen vanaf 11u.

Zondag 14 november - 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 Raad-
huis”. Wellicht met iets lekkers er bij (dat 
bepaalt u zélf) en ondertussen met uw 
gezellige medepassagiers eens lekker bij-
praten.Kosten PlusBus € 10,00. 
Ophalen vanaf 13u.

Dinsdag 16 november - Verrassingsrit
Laat u vandaag verrassen met een rit met onbekende 
bestemming. De route weten wij wel maar u nog 
niet…… Gaat u het avontuur aan? 
Geniet van het landschap. Onderweg is er natuurlijk 
tijd voor koffie, thee en een lunch.
Kosten PlusBus € 20,00. Ophalen vanaf 10u.
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Woensdag 17 november - Lunchrit langs de Vecht en Loosdrechtse Plassen
Wegens grote belangstelling vorige maand zetten we deze rit nogmaals op  
het programma. 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 17e 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 we bij eetcafé “De Eend” in Loosdrecht.
Kosten PlusBus € 15,00. Afhalen vanaf 10u.

Donderdag 18 november - eten bij Bregje, haastrecht
Ook in Haastrecht is Proeflokaal Bregje te vinden. 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? Met een leuke 
route naar Bregje, dus we halen u wat eerder op! Kosten 
PlusBus € 15,00. Eten en drinken voor eigen rekening.  
Let op! Ophalen vanaf 15:30u. Thuis tussen 20 en 21u.

Vrijdag 19 november - marius van Dokkum museum harderwijk
Sinds 2018 is Harderwijk een museum rijker.  
Toen opende het Marius van Dokkum Museum 
de deuren. Daarmee kreeg Marius van Dokkum, 
door velen gewaardeerd, een eigen museum. 
Veel van Van Dokkums schilderijen bevatten 
milde maatschappijkritiek. Maar van cynisme is 
Marius van Dokkum wars, hij wil het publiek wel 
een (lach)spiegel voorhouden. Kosten PlusBus 
€ 20,00. Toegang museum € 10,00; museumkaart gratis. Ophalen vanaf 10u.
 
Zondag 21 november - Land van Maas en Waal

Eens een keer wat anders op 
zondag: vandaag een wat langere rit 
naar het Land tussen Maas en Waal. 
Na een koffiestop in Leerdam 
vertrekken we naar Herwijnen om 
de Maas over te steken en onze weg 
te vervolgen naar ons lunchadres ‘t 
Oude Veerhuis in Ammerzoden.  



7
Na de lunch rijden we nog een stukje langs de Maas om dan weer via de A2 
naar Houten terug te rijden.
Kosten Plusbus € 18,00. Afhalen vanaf 10u.

Dinsdag 23 november - een rondje “hoe dichter bij Dordt…..”
We rijden vandaag eerst naar Rotterdam. Na 
de koffie schepen we in op de Waterbus die 
u in een uur over het water naar de oudste 
stad van Holland: Dordrecht brengt. Dan is 
het tijd voor de lunch en wel met uitzicht op 
het drukst bevaren rivierenpunt van Europa!
Kosten PlusBus inclusief koffie in Rotterdam 
€ 25,00. Waterbus € 6,60, 65+ € 4,40;  
Ov-chipkaart € 5,06 met 65+ € 3,34. 
attentie: Aan boord van de Waterbus kunt u alleen pinnen. Afhalen vanaf 10u.

Woensdag 24 november - Country & Christmas Fair, haarzuilens
De 23ste editie van dit geweldige evenement bij Kasteel De Haar in Haarzuilens: 
de grootste kerstfair van de Benelux. Zodra u onder de entreepoort doorloopt, 
waant u zich in een sprookjesachtige omgeving vol lichtjes, kerstbomen en 
prachtige decoraties. Ruim 220 standhouders staan voor u klaar! Heerlijk 
kerstshoppen, prachtig kerstvermaak, lekker smikkelen. Kerstcadeaus, lifestyle 
artikelen, smakelijke en  
zalige delicatessen. Het 
terrein is niet overal  
rollatorvriendelijk (soms 
grind). Dit gaf in voorgaande 
jaren geen problemen. Het 
kasteel is tijdens de Fair te 
bezichtigen met apart ticket 
dat te koop is in het kasteel. 
Kosten PlusBus én toegang 
Fair samen € 25,00 (combi-
prijs). Ophalen vanaf 10u.

Donderdag 25 november - Country & Christmas Fair, haarzuilens
Voor beschrijving van deze rit zie Woensdag 24 november.
Kosten PlusBus én toegang Fair samen € 25,00 (combiprijs). 
Ophalen vanaf 10u.
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Vrijdag 26 november - eten bij asia in nieuwegein
Voor velen van u een goede bekende: Chinees Indisch 
Restaurant Asia in Nieuwegein. Dit restaurant is naast een 
sfeervol onderkomen voor iedereen, ook een gezellig  
familierestaurant waar al meer dan 45 jaar heerlijke Chinese en Indische maal-
tijden 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 € 7,50. 
Ophalen vanaf 17u. Terug om ca 21u.

Zondag 28 november -  
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 30 november - lunchrit reeuwijkse Plassen
Via Oudewater en Haastrecht rijden we naar Reeuwijk. Lekker genieten 
van een heerlijke lunch in Reeuwijkshout aan het water. Via Bodegraven en 
Woerden weer terug. Kosten PlusBus € 15,00. Ophalen vanaf 11u. 
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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

Verslag van de rit naar de reeuwijkse plassen 
Op 26 september was er een geslaagde lunchrit naar de Reeuwijkse plassen. 
De deelnemers en de vrijwilligers hebben genoten van het mooie weer en een 
gezellige lunch. Ook heen- en terugreis door het Groene Hart waren prachtig.
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OVerZiCht nOVemBer

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 …

 di 02-11 Glasblazerij en AquaZoo, Leerdam va 10u
 wo 10-11 CODA museum, Apeldoorn va 10u
 do 11-11 Kerstmarkt, Intratuin Duiven va 10u
 vr 12-11 Lunchrit Gorinchem va 11u
 zo 14-11 Koffie&thee Regio: Vreeswijk va 13u
 di 16-11 Verrassingsrit va 10u
 wo 17-11 Lunchrit langs de Vecht en Loosdrechtse Plassen va 10u
 do 18-11 Eten bij Bregje, Haastrecht 15:30-21u
 vr 19-11 Marius van Dokkum Museum Harderwijk va 10u
 zo 21-11 Land van Maas en Waal va 10u
 di 23-11 Een rondje “hoe dichter bij Dordt…..” va 10u
 wo 24-11 Country & Christmas Fair, Haarzuilens va 10u
 do 25-11 Country & Christmas Fair, Haarzuilens va 10u
 vr 26-11 Eten bij Asia in Nieuwegein 17-21u
 zo 28-11 Lunchrit Brasserie Zonnestraal, Hilversum va 11u
 di 30-11 Lunchrit Reeuwijkse Plassen va 11u

tussen 2 en 10 november worden er geen ritten gereden in verband met 
onderhoud aan de bus
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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
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