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PlusBus Houten 
Stichting PlusBus Houten is een vrijwilligersorganisatie en organiseert 
dagtochten voor senioren die in de gemeente Houten wonen. 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. 
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Daarnaast adviseert de overheid ook om geen handen te schudden, geef liever een 
hoofdknik, boks of elleboog.

Mondkapjes
Over het dragen van mondkapjes heeft het Bestuur naar aanleiding van de 
persconferentie op 15 maart 2022 advies gevraagd aan de GGD-Utrecht gezien de 
kwetsbare groep mensen die wij vervoeren. 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 maar 
het dus niet te verplichten. Het is hierbij belangrijk dat vrijwilligers 
en deelnemers het van elkaar respecteren dat het ieders vrije keuze 
blijft om wel of geen mondkapje te dragen. 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.

KEnnISMAKInG MET hET KAnTOORTEAM
In dit nummer Wilma Besamusca
Mijn naam is Wilma Besamusca. Sinds halverwege 2019 
ben ik vrijwilliger bij de PlusBus. Ik ben betrokken bij 
het Kantoorteam. Erg leuk werk om de deelnemers in te 
schrijven op hun uitgekozen ritjes en dan kunnen bevestigen 
dat ze meekunnen. Werk waar ik blij van word. Het is heel 
pril maar sinds februari 2022 ben ik ook betrokken bij het 
Bezorgteam. Naast de PlusBus ben ik ook actief als vrijwilliger 
bij Van Houten en Co.
Voor een ouderengroep verzorgen wij een leuke morgen, met koffie, spelletjes 
en een lunch. Mijn hobby’s zijn creatief bezig zijn met papier, waaronder origami 
(Japanse papiervouwkunst), wat zeker mijn passie is. De origami heeft ook een 
vereniging in Nederland waar ik de ledenadministratie voor doe. Bij mooi weer 
trek ik erop uit met mijn echtgenoot. In Nederland kan je heerlijk fietsen. Mijn 
favoriete provincies Drenthe. Verder lees ik graag en luister naar muziek.
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Zondag 1 mei - Lunch Almeerderhout en aansluitend rit met de Beverbus 

We rijden naar Buitencentrum Almeerderhout in Almere, waar u 
kunt genieten van een uitgebreid lunchbuffet. Na de lunch maakt 
u met de Beverbus een mooie rondrit over Stadslandgoed De 

Kemphaan en door de bosrijke omgeving. Wie weet komt u onderweg een ree, 
vos, buizerd of andere bewoner van deze stadsbossen tegen. 
Duur lunch: 1 uur, duur rondrit: 1 uur. Voor de rit: Kleed u op het weer en 
trek iets warms aan, u zit stil. 
Kosten PlusBus € 19,50, Lunch + rondrit Beverbus € 17,50. Afhalen vanaf 11u. 
Gaat alleen door bij min. 6 deelnemers in de bus!

Dinsdag 3 mei - Rondrit door de Bollenstreek bij Lisse e.o.
Al drie eeuwen toont de Bollenstreek in het voorjaar haar kleurrijke pracht. 
Rond Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout staan in de lente veel bloembollen 
in bloei en is er volop bedrijvigheid in de streek. De velden liggen erbij als 

kleurige bloementapijten. Leuk om 
langs te toeren en prachtig om te 
zien. We rijden een mooie route om 
alle mooie plekken in de Bollenstreek 
te ontdekken. We komen langs 
verschillende typisch Nederlandse 
landschappen in deze streek en langs 
strand, duinen en grote meren. 
Kosten PlusBus € 32,00. 
Afhalen vanaf 10u.

RITTEn In MEI
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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Vrijdag 6 mei - Vechtstreek Museum Maarssen

Het Vechtmuseum in Maarssen toont de 
geschiedenis van de rivier de Vecht van 

Utrecht tot Muiden. De ontstaansgeschiedenis van kastelen en buitenplaatsen 
langs de Vecht wordt belicht en ook het leven op een buitenplaats krijgt 
ruimschoots aandacht. Een unieke lichtjesplattegrond toont alle vroegere en 

nog bestaande kastelen en buitenplaatsen in de Vechtstreek. Daarnaast kunt 
u momenteel luchtfoto’s van de Vecht en de Angstel bekijken die gemaakt 
zijn met een drone-camera door fotograaf Gerard Hof. Een ware ode aan dit 
prachtige en bijzondere landschap! Voorafgaand aan het museumbezoek 
lunchen we in Maarssen. Kosten PlusBus € 12,00. Entree museum € 7,00. 
Museumkaart gratis. Afhalen vanaf 11u.

Zondag 8 mei - Lunch bij “Stadsjochies” in Utrecht
We lunchen vandaag op een 
bijzondere plek in Utrecht: 
in dit “kastaurant” worden 
zoveel mogelijk producten 
uit eigen kassen en tuin 
gebruikt. Hoe dit allemaal 
groeit kunt u ter plekke zien. 
Daarnaast kunt u de theetuin 
bekijken en een wandeling 
maken door de kruidentuin. 
Voordat u op huis aan gaat, 
kunt u nog even langs de 
winkel, waar alles wat u hebt 
gezien en geproefd te koop 
is. Kosten PlusBus € 8,00. 
Afhalen vanaf 11:30u.
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Dinsdag 10 mei - Rondvaart op De Linge 

We gaan 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. Vooraf gaan we lunchen in Leerdam. 
Kosten PlusBus en rondvaart € 27,00 (Combiprijs). 
Eigen keuze: koffie met gebak aan boord € 5,75. Lunch voor eigen rekening. 
Ophalen vanaf 10u.

Woensdag 11 mei - Eten bij De Wiese, Schalkwijk
Het kan weer! Een vast uitje in ons programma: genieten van een fijne 
maaltijd voor een schappelijke prijs: voor vervoer én 
het 3 gangenmenu met vooraf een drankje betaalt u 
€ 21,00. Voor extra drankjes zijn drankmuntjes bij 
De Wiese te koop voor € 1,50 per stuk (nb: géén PIn!). 
Let op: Ophalen vanaf 16:30u. Thuis om ca. 20u.

Donderdag 12 mei - Huifkartocht Otterlo 
Geniet van de rust en ruimte in de 
prachtige natuur om Otterlo. Op 
het ritme van de rustige tred van de 
paarden gaat u door uitgestrekte 
eeuwenoude bosgebieden en over 
heide- en zandverstuivingen. 
Voorafgaand lunchen we in de 
Harskamp. Gaat alleen door bij 
minimaal 6 deelnemers in de bus! 

Kosten PlusBus inclusief huifkartocht € 35,00. Afhalen vanaf 10u.

Zondag 15 mei - Lunchrit naar de Blaricumse hei
We gaan lekker lunchen op de rand van de hei bij Blaricum. Natuurlijk rijden 
we met een mooie route ernaartoe. Kosten PlusBus € 15,00. 
Ophalen vanaf 11u.
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Dinsdag 17 mei - Eten bij 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 is bij 
de ritprijs inbegrepen. Dat is exclusief drankjes; neem 
daarvoor gepast geld mee! 
Kosten PlusBus, incl. diner € 23,00. Ophalen vanaf 17u. 
Thuis tussen 20 en 21u.

Woensdag 18 mei - Lady’s Day - Van der Klooster Mode, Boskoop 
Een heerlijk dagje uit! Na koffie met gebak ziet u een uitgebreide modeshow 
met muziek en accessoires. 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! Let op! Ophalen vanaf 08:45u.

Vrijdag 20 mei - Biesbosch Museum Eiland 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 € 19,00. Toegang 
museum en fluisterboot € 19,75, 
met Museumkaart € 11,25. 
Ophalen vanaf 10u.
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Zondag 22 mei - 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 € 13,00. Ophalen vanaf 13u.

Dinsdag 24 mei - 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 € 25,00. 
Toegangsprijs museum: € 7,50. Museumkaart gratis. Ophalen vanaf 10u.

Woensdag 25 mei - Flipje & Streekmuseum Tiel
In het Flipje en Streekmuseum krijgt u van alles te 
zien over de historie van Tiel en de Betuwe. Van 
archeologie via de middeleeuwen en de overbekende 
fruitverwerkingsindustrie met haar icoon Flipje Tiel 
tot en met de canon van Tiel, er is genoeg te zien. 
Men heeft nu ook de mooiste werken uit het depot 
geselecteerd en daar een mooie tentoonstelling mee 
samengesteld. Vooraf gaan we lunchen in Tiel met 
uitzicht op de Waal.
Kosten PlusBus € 17,00. Toegangsprijs museum: € 5,00. 
Museumkaart gratis. Ophalen vanaf 10u.

Vrijdag 27 mei - Eten bij Asian Tower, nieuwegein

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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Zondag 29 mei – 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 € 17,00.
Ophalen vanaf 11u.

Dinsdag 31 Mei - Lunchrit langs de Lek en nederrijn naar Rhenen 
Na een mooie rit langs de Lek 
lunchen we in Rhenen aan de 
rivier. Daarna rijden we terug 
via de Utrechtse Heuvelrug. 
We slaan vandaag dus de 
pontjes over. 
Kosten PlusBus € 17,00. 
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
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Thuiskomst is meestal tussen 16 en 17 uur. “va” = ophalen vanaf …

OVERZIChT MEI

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.

 zo 01-05 Lunch Almeerderhout en aansluitend 
  rit met de Beverbus  11u
 di 03-05 Rondrit door de Bollenstreek bij Lisse e.o. 10u
 vr 06-05 Vechtstreek Museum Maarssen 11u
 zo 08-05 Lunch bij “Stadsjochies” in Utrecht 11:30u
 di 10-05 Rondvaart op De Linge  10u
 wo 11-05 Eten bij De Wiese, Schalkwijk 16:30-20u
 do 12-05 Huifkartocht Otterlo  10u
 zo 15-05 Lunchrit naar de Blaricumse hei 11u
 di 17-05 Eten bij Bregje, Nieuwegein 17-21u
 wo 18-05 Lady’s Day - Van der Klooster Mode, Boskoop  08:45u
 vr 20-05 Biesbosch Museum Eiland met rondvaart 10u
 zo 22-05 Koffie & Thee Regio: Beusichem aan de Lek 13u
 di 24-05 Boulevard en Strand in Katwijk 10u
 wo 25-05 Flipje & Streekmuseum Tiel 10u
 vr 27-05 Eten bij Asian Tower, Nieuwegein 17:30-21u
 zo 29-05 Lunchrit De Meije 11u
 di 31-05 Lunchrit langs de Lek en Nederrijn naar Rhenen 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



GASTEn, VRIJWILLIGERS En SPOnSOREn
maken de PLUSBUS mogelijk!
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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: kantoorteam@plusbushouten.nl
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