
PROGRAMMA
APRIL 2022

De PlusBus Houten
vliegt weer uit !



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 kantoorteam@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.
kantoorteam@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



3
VAn hET BESTUUR

We gaan weer met de PlusBus op pad! Dat is goed nieuws. Wel blijft 
voorzichtigheid rond Corona belangrijk. Hieronder lichten we toe waarom en 
hoe we de ritten hervatten.

Kabinetsbeleid
Het kabinet heeft besloten dat alle verplichte coronamaatregelen waarmee de 
PlusBus te maken had per 25 februari 2022 zijn vervallen. Het kabinet heeft een 
grote omslag gemaakt in de corona-aanpak. Het kabinet legt de verantwoordelijkheid 
om besmettingen te voorkomen nu bij de kwetsbaren zelf neer. Tegelijk besloot het 
Kabinet om de onderstaande adviezen voor iedereen te handhaven. 

Het Bestuur gaat mee in deze omslag van het kabinet en ziet daarom geen reden meer 
voor verplichte gedragsregels. Het Bestuur adviseert wel om de basisadviezen die 
hierboven zijn genoemd op te volgen. 

Mondkapjes
Over het dragen van mondkapjes heeft het Bestuur advies gevraagd 
aan de GGD-Utrecht, omdat de PlusBus volgens de regelgeving geen 
openbaar vervoer is, en er alleen voor het openbaar vervoer een 
mondkapjesplicht blijft gelden. De GGD heeft geadviseerd om in de 
bus wel mondkapjes te dragen ondanks dat dit niet verplicht is. Het 
Bestuur neemt dit over en adviseert daarom om in de bus wel een 
mondkapje te dragen. Het is hierbij belangrijk dat vrijwilligers en deelnemers het van 
elkaar respecteren dat er wel of geen mondkapje wordt gedragen. Dit betekent ook 
dat iedereen zich vóór de aanmelding voor ritten moet afvragen of men het risico 
wil nemen dat er mensen in de bus zitten die ervoor kiezen om geen mondkapje te 
dragen.

Vaccinatiemails
Jullie hebben medio 2021 jullie vaccinatiebewijzen aan het Bestuur verstrekt. Voor 
de volledigheid melden we jullie dat deze vaccinatiebewijzen en de mails hierover uit 
privacy-overwegingen vernietigd zijn. Deze vaccinatiebewijzen en de QR-code zijn niet 
meer nodig bij o.a. de toegang tot horeca en musea.

Tot slot
Het bestuur wenst jullie veel plezier bij de herstart van de activiteiten vanaf 1 april a.s.
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Vrijdag 1 april - Visje eten in harderwijk
In het sfeervolle stadje Harderwijk, gelegen aan het Veluwemeer, gaan we 

een visje eten 
bij het bekende 
Visrestaurant 
Dries van den 
Berg. Hier hebt 
u een ruime 
keuze aan 

vis, van broodje vis tot vis-menu. Wie wil kan ook het naastgelegen, gratis 
toegankelijke, Palingmuseum bezoeken. Hier is, zoals het museum zelf zegt, 
“alles te zien is over het mysterieuze leven van de paling tot aan de verwerking 
van deze fijne delicatesse”. Kosten PlusBus € 22,00. Eten en drinken voor eigen 
rekening. Ophalen vanaf 10u.

Zondag 3 april - 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 5 april - 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 € 8,00. Eten en drinken voor 
eigen rekening. 
Let op! Ophalen vanaf 17u. Thuis tussen 20 en 21u.

RITTEn In APRIL
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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Donderdag 7 april - Oude Ambachten en Speelgoedmuseum Terschuur
Het Oude Ambachten en Speegoedmuseum neemt u mee naar de tijd dat 
er geen elektriciteit was, de meeste 
arbeid nog met de hand werd gedaan 
en men afhankelijk was van familie, 
vrienden en buren. Ook beroepen 
die in de loop ter tijd verdwenen zijn, 
zult u hier aantreffen. Naast alle oude 
ambachten vindt u in het museum 
ouderwetse spelletjes, poppenhuizen, 
rijdende treinen, Dinky Toys, antieke 
beren, de oude meccanodozen, en nog veel meer. U gaat echt even terug in de 
tijd. Kosten PlusBus € 17,00. 
Toegang museum € 11,95, voor 65+ € 10,95, Museumkaart niet geldig. 
Ophalen vanaf 10u.

Vrijdag 8 april - De Graanbuurt Giessenburg
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.

Zondag 10 april - 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 € 12,00. 
Let op! Ophalen vanaf 13u.
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Dinsdag 12 april - Lunch bij “de Stapelbakker” op 
Landgoed Mariënwaerdt in Beesd
Lekker lunchen in de prachtige omgeving van 
Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt bij Beesd. 
We bezoeken ook even de Landwinkel.
Kosten PlusBus € 12,00. Let op! Ophalen vanaf 11u.

Woensdag 13 april - Lunchrit een rondje Schoonhoven langs en over de Lek
Via de noordkant van de Lek rijden we naar Schoonhoven voor een lekkere 
lunch bij Rivero. Daarna varen we over naar 
Groot Ammers en rijden dan over de Lekdijk naar 
Vianen en zo weer terug naar Houten.
Kosten PlusBus € 15,00. Ophalen van 10u.

Donderdag 14 april - Orchideeënhoeve, Luttelgeest
Bezoek de geheel overdekte 
Orchideeënhoeve en ervaar verre 
werelddelen heel dichtbij. Dwaal door de 
tropische tuinen en laat u verrassen door 
de mooiste planten, bloemen en dieren. 
Bezoek Europa’s grootste vlindertuin, 
speel met de papegaaitjes en ga op 
avontuur in het Mangrovebos. Waar u op 

het ene moment nog midden in het Amazone Regenwoud staat, wordt u het 
andere moment meegezogen in een sprookjesachtige bloemenwereld. 
Kosten PlusBus € 37,00. Entree € 14,50. Ophalen vanaf 09:30u. 

Vrijdag 15 april - (Goede Vrijdag) Museum Beelden aan Zee, Scheveningen
Museum Beelden aan Zee te Scheveningen. Bezoek dit fraaie museum en 
ontdek het bijzondere gebouw, de veelzijdige collectie en tentoonstellingen 
en de museumwinkel. Koffie, thee en lunch zijn mogelijk 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 voor vervoer en 
begeleiding € 25,00 p.p. 
Ophalen vanaf 09:30u.
Entree museum € 17,50 p.p. 
Met museumkaart gratis.

S C H O O N H O V E N
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Dinsdag 19 april - Bakkerijmuseum in Hattem met poffertjes! 
Neem een kijkje achter de schermen 
bij de bakker, toen en nu, en laat je 
meevoeren door de rijke geschiedenis 
van brood en banket in het Nederlands 
Bakkerijmuseum Hattem. 
Vijf historische panden in een 
romantisch straatje vormen nu samen 
een klein openluchtmuseum over de 
geschiedenis van de bakkerij. Nieuw is 
de laatste uitbreiding van het museum: 
een volledig operationele poffertjessalon. 
Wat let ons om daar ook die lekker te 
proeven! 
Kosten vervoer incl. 15 poffertjes en 
1 drankje (koffie/thee/frisdrank) € 40,00. 
Entree museum € 8,50 (65+). 
Met Museumkaart gratis. Ophalen vanaf 09:30u.

Woensdag 20 april - Visje eten in 
Scheveningen
Het is weer tijd om even lekker te 
genieten van frisse zeelucht en het 
geluid van meeuwen! 
Natuurlijk ruimen we ook tijd in om 
een lekker visje te eten. 
Kosten PlusBus € 25,00. Eten en 
drinken voor eigen rekening. 
Ophalen vanaf 10u.
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Vrijdag 22 april - Bloesemrit door de Betuwe (west)

April en mei is de tijd van de 
bloesem. Waar beter dan 
in de Betuwe is dat te zien! 
De tocht gaat via Landgoed 
Heerlijkheid Mariënwaerdt 
(Beesd), Tricht, Buren, 
Erichem, Zoelen, Tiel en 
Ravenswaaij weer terug 
naar Culemborg en Houten. 
Onderweg genieten we een 

lekkere lunch in Buren! Kosten PlusBus € 20,00. Ophalen vanaf 10u.

Zondag 24 april - 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 april – Eten bij Asian Tower, nieuwegein nieuw!
Heerlijk eten in een langzaam ronddraaiend restaurant met steeds een ander 
uitzicht! U kunt hier uitstekend à la carte eten. Vaste prijs van een Chinees 
gerecht € 19,95. U kunt ook een combi bestellen van twee gerechten voor 
dezelfde prijs! Maar u kunt natuurlijk ook Japans of Sushi bestellen…. 
Kosten Plus-Bus € 6,00. Let op: Ophalen vanaf 17:30u. Terug om ca 21u.
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Donderdag 28 april - Bloesemrit door de Betuwe (oost)
Een tweede bloesemtocht!! 
De tocht gaat nu via Wijk bij 
Duurstede met de pont over de 
Lek naar Rijswijk. Vervolgens 
rijden we via Eck en Wiel naar 
de (pannenkoeken)lunch in 
Maurik. Na de lunch gaan we 
door naar Kesteren en keren 
via Zoelen en Beusichem terug 
naar Houten. Kosten PlusBus 
€ 20,00. Ophalen vanaf 10u.

Vrijdag 29 april - Wijk aan Zee
Een dagje naar zee! Er is altijd veel belangstelling voor ritjes naar de zee! 
Nu weer eens naar Wijk aan Zee en natuurlijk slaan we een lekkere lunch in 
“het Strandhuis” niet over. Om je op te verheugen.
Kosten PlusBus € 27,00. Ophalen vanaf 10u.

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

2,144 mm
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Thuiskomst is meestal tussen 16 en 17 uur. “va” = ophalen vanaf …

OVERZIChT APRIL

Annuleren
Uw aanmelding kunt u tot 72 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 72 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.

vr 01-04 Visje eten in Harderwijk 10u
zo 03-04 Lunchrit Brasserie Zonnestraal, Hilversum 11u
di 05-04 Eten bij Proeflokaal Bregje, Nieuwegein 17-21u

do 07-04 Oude Ambachten en Speelgoedmuseum Terschuur 10u
vr 08-04 De Graanbuurt Giessenburg 10u
zo 10-04 Koffie/theerit Haarzuilens 13u
di 12-04 Lunch bij “de Stapelbakker” op 

  Landgoed Mariënwaerdt in Beesd 11u
wo 13-04 Lunchrit, rondje Schoonhoven langs en over de Lek 10u
do 14-04 Orchideeënhoeve, Luttelgeest 09:30u
vr 15-04 (Goede Vrijdag) Museum Beelden aan Zee, 

  Scheveningen 09:30u
di 19-04 Bakkerijmuseum in Hattem met poffertjes! 09:30u

wo 20-04 Visje eten in Scheveningen 10u
vr 22-04 Bloesemrit door de Betuwe (west) 10u
zo 24-04 Pannenkoeken eten in Leerbroek 11u
di 26-04 Eten bij Asian Tower, Nieuwegein Nieuw! 17:30-21u

do 28-04 Bloesemrit door de Betuwe (oost) 10u
vr 29-04 Wijk aan Zee 10u
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Afmelding
Het wil wel eens voorkomen dat een van de deelnemers vrij laat afbelt.
Bedenk dat u uw medepassagiers een leuke dag onthoudt. Het kan dan zijn dat
er te weinig deelnemers aan het uitje overblijven, waardoor het uitje niet
door kan gaan. 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 kantoorteam@plusbushouten.nl. Wij bellen of mailen u dan terug op de 
dagen dat we bereikbaar zijn. 

Onze werkwijze voor het boeken van ritten
Na het uitkomen van het programmaboekje kunt u 2 voorkeursritten doorgeven 
en eventueel meerdere reserveritten. De voorkeursritten worden geboekt 
zolang er plaats is, anders wordt u voor die rit op de reservelijst geplaatst. Uw 
overige aanvragen noteren wij ‘onder voorbehoud’. U krijgt van ons een mail of 
telefoontje terug met informatie over uw boekingen.

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

vr 01-04 Visje eten in Harderwijk 10u
zo 03-04 Lunchrit Brasserie Zonnestraal, Hilversum 11u
di 05-04 Eten bij Proeflokaal Bregje, Nieuwegein 17-21u

do 07-04 Oude Ambachten en Speelgoedmuseum Terschuur 10u
vr 08-04 De Graanbuurt Giessenburg 10u
zo 10-04 Koffie/theerit Haarzuilens 13u
di 12-04 Lunch bij “de Stapelbakker” op 

  Landgoed Mariënwaerdt in Beesd 11u
wo 13-04 Lunchrit, rondje Schoonhoven langs en over de Lek 10u
do 14-04 Orchideeënhoeve, Luttelgeest 09:30u
vr 15-04 (Goede Vrijdag) Museum Beelden aan Zee, 

  Scheveningen 09:30u
di 19-04 Bakkerijmuseum in Hattem met poffertjes! 09:30u

wo 20-04 Visje eten in Scheveningen 10u
vr 22-04 Bloesemrit door de Betuwe (west) 10u
zo 24-04 Pannenkoeken eten in Leerbroek 11u
di 26-04 Eten bij Asian Tower, Nieuwegein Nieuw! 17:30-21u

do 28-04 Bloesemrit door de Betuwe (oost) 10u
vr 29-04 Wijk aan Zee 10u



GASTEn, VRIJWILLIGERS En SPOnSOREn
maken de PLUSBUS mogelijk!

© Stichting PLUSBUS HOUTEN
www.plusbushouten.nl            bestuur@plusbushouten.nl            fb plusbus houten

NL 05 RABO 0317 4725 26 t.n.v. Stichting PlusBus Houten. KvK 67 31 31 40

www.stichtingmazzel.nl

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: kantoorteam@plusbushouten.nl
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