PROGRAMMA
JUNI 2022

PlusBus Houten
brengt samen en verder!

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 kalenderjaar.
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
2,144 mm

ZO GAAT U MEE MET DE PLUSBUS
1. U bent ouder dan 55 jaar en zoekt één of meer dagtochten uit.
2. U belt op ma of do 10-12u de PlusBustelefoon: 06 105 77 815.
3. Of u mailt ons op elke dag van de week:
kantoorteam@plusbushouten.nl.
4. U hoort van ons of u mee kunt op de door u gekozen rit.
5. U wordt thuis opgehaald en ook weer thuis teruggebracht.
6. Wij bellen u altijd enkele dagen vóór de rit of deze doorgaat.
7. Daarnaast bellen wij u op de dag zelf, wanneer we er aan komen.
8. De ritkosten betaalt u contant of met een cadeaubon op de dag zelf.
9. Eten, drinken, toegang zijn voor eigen rekening, tenzij anders vermeld.
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Kennismaking met het Kantoorteam
In dit nummer Truus Tibben
In het Kantoorteam help ik sinds juli 2021 mee de aanmeldingen te verwerken en de deelnemers én chauffeurs en
begeleiders van informatie over de ritten te voorzien. Daarnaast werk ik mee in het Programmateam, waarin de uitjes
bedacht en georganiseerd worden. Het is een uitdaging om
steeds nieuwe ritten te bedenken. Mocht u suggesties hebben:
schroom niet om ze met ons te delen. Ik lees en wandel
graag en zing met veel plezier in een koor. Maar mijn passie is
verhalen vertellen. Verhalen verbinden mensen, kunnen soms “alleen” plezier of
ontspanning brengen, maar hebben ook vaak een onderliggende boodschap.
Ik zoek altijd naar verhalen die mij op de een of andere manier raken. Ik vertel
ze op podia zoals Vertelcafé’s, bij evenementen als Gluren bij de Buren of bij
instanties die daarom vragen. Dus wie weet komen we elkaar bij zo’n gelegenheid
ooit eens tegen. Maar ik kan u natuurlijk ook treffen in contacten via de PlusBus,
want bij deze geweldige organisatie hoop ik nog lang betrokken te zijn!

RESPECTEER DE BASISADVIEZEN
Adviezen
voor
iedereen

Was vaak je handen

Hoest en nies
in je elleboog

Klachten? Blijf thuis
en doe een test

Zorg voor voldoende
frisse lucht

Daarnaast adviseert de overheid ook om geen handen te schudden, geef liever
een hoofdknik, boks of elleboog.
Het Kabinet heeft besloten dat er met ingang van 19 april 2022 geen
mondkapjesadvies meer geldt voor plaatsen waar het druk is. Daarbij vermeldt
het Kabinet wel dat mensen die zich zorgen maken over hun gezondheid
natuurlijk nog altijd een mondkapje kunnen dragen. Gelet op deze nieuwe
Advies van GGD:
op in PlusBus
situatie meent het Bestuur dat het aan deelnemers en Mondkapje
vrijwilligers
zelf is om te
besluiten of zij wel of geen mondkapje gebruiken. Het is hierbij belangrijk dat
vrijwilligers en deelnemers het van elkaar respecteren dat het ieders vrije keus
is om wel of geen mondkapje te dragen.
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RITTEN IN JUNI

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.
Donderdag 2 juni - De Highlights van Rotjeknor met lunch op de ss Rotterdam
Maak kennis met het hedendaagse Rotterdam. Juist voor degenen die
Rotterdam niet kennen is dit een uitgelezen mogelijkheid om kennis te maken
met een aantal bezienswaardigheden van Rotterdam. We rijden o.a. langs
de Euromast, Delfshaven, het ultramoderne en zeer bijzondere Depot van
Museum Boymans van Beuningen. We wandelen door de unieke Markthal en
gaan lunchen bij het vlaggenschip van Rotjeknor de ss Rotterdam. Na de lunch
rijden we, hoe kan het ook anders, langs het Feijenoord stadion naar Houten.
Kosten Plusbus € 26,00. Kosten lunch niet inbegrepen. Afhalen vanaf 10u .
Vrijdag 3 juni - 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 over het mysterieuze leven van de paling tot
aan de verwerking van deze fijne delicatesse”.
Kosten PlusBus € 20,00. Eten en drinken voor eigen
rekening. Ophalen vanaf 10u.
Dinsdag 7 juni - Rondrit door De Alblasserwaard
Deze tocht was als verrassingstocht een groot succes daarom gaan we hem
graag nog eens doen maar dan in een ander jaargetijde.
Na een koffiestop in Meerkerk gaan we het gebied in dat tienduizend jaar
terug bestond uit een zandvlakte met duinen uit de ijstijd (Holoceen). Door
de tijd heen is het gebied omgevormd naar een veenweide gebied. Door
het eeuwenlang afsterven van bomen, struiken en
planten ontstond een metersdikke veenlaag.
Op sommige plaatsen is die wel 14 meter
dik. Tijdens opgraving zijn veeneiken
gevonden die dateren van 2.700 voor Chr.
De geografische begrenzing van de
Alblasserwaard wordt gevormd door het
k
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omliggende water. Daar komt ook het woord “waard” vandaan: “door water
omgeven”. Samen de naam van het veenriviertje De Alblas is ook gelijk de
samenstelling van de naam verklaard: De Alblasserwaard (eerste vermelding
in het jaar 1383). Daarvoor werd de waard ook aangeduid als het “Land tussen
Lek en Merwede”. Uiteraard ruimen wij een lunchstop in halverwege de tocht
in Groot Ammers. Kosten Plusbus € 16,00. Afhalen vanaf 10u.
Woensdag 8 juni - Eten bij De Wiese, Schalkwijk
Een vast uitje in ons programma: genieten van een
fijne maaltijd voor een schappelijke prijs: voor vervoer
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 9 juni - Het Museum van de 20e Eeuw: Een feest der herkenning!
Het Museum van de 20e Eeuw in Hoorn vertelt aan de hand van honderden
voorwerpen en tientallen interieurs over het leven in de vorige eeuw. Hoe
woonden onze (groot)ouders? Met
welk speelgoed speelden kinderen?
Wat voor winkels waren er? Hoe
werd gekookt? Wat deed men in de
Feest der
vrije tijd? Wat was er op radio of
herkenning...
televisie te beleven? Op dit soort
vragen krijg je in dit nostalgische
museum antwoorden. Tevens is er een speciale tentoonstelling onder de titel
“De Henny Huisman Show”. Aan de hand van talloze kleding- en decorstukken,
foto’s en prijzen wordt een portret getoond van de Noord-Hollander die
ooit begon als drummer van de popgroep Lucifer maar in de jaren ’80 en ’90
van de vorige eeuw vooral bekend werd als bedenker en presentator van de
Playbackshow en Soundmixshow.
Kosten PlusBus € 29,00. Entree museum is € 10,00 met MK gratis.
Vertrek 09:30u.

Museum

Zondag 12 juni - Koffie en Thee rit in de regio: Harmelen
Een gezellige korte rit naar de Kloosterhoeve in Harmelen voor een lekkere
kop koffie of thee. We rijden langs de Leidsche Rijn
naar Harmelen en terug langs kasteel Haarzuilens.
Kosten PlusBus € 12,00. Ophalen vanaf 13u.
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Dinsdag 14 juni - Rondje Utrecht ONZE TOPPER !
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, Zuilen,
het (centraal) stationsgebied, waar we een kijkje nemen vanaf de

Moreelsebrug (ook wel “Rabobrug”), Hoog Catharijne, De Uithof. En langs
bijzondere plekken die u aangeeft, bijvoorbeeld uw vroegere woonadres !
In de bus krijgt u uitgebreid informatie over alle ontwikkelingen. Natuurlijk is
er onderweg tijd voor een koffiestop en ook voor een lunch in een bijzonder
restaurant. Kosten PlusBus € 15,00. Ophalen vanaf 10u.
Woensdag 15 juni - Rondvaart door het Groene Hart
We rijden naar Alphen aan Den Rijn, waar we eerst de lunch gebruiken.
Aansluitend maken we een authentiek Hollandse rondvaart
van 75 minuten langs polders en molens door het prachtige
Groene Hart van Zuid Holland. We varen door Natuurgebied
De Hemmen en over het Braassemermeer.
Kosten PlusBus en rondvaart € 32,50 (Combiprijs). Ophalen vanaf 10u.
Donderdag 16 juni - Eten bij Blue Lotus in Zeist
Dit gezellige restaurant is bekend om zijn authentieke Chinese en Thaise
gerechten, die de koks met veel liefde voor het vak voor u bereiden en die
smakelijk én smaakvol worden opgediend. Tijdens uw verblijf kunt u genieten
van het prachtige zee-aquarium met speciale koraal- en anemoonformaties en
kleurrijke vissen die u meestal alleen in een dierentuin ziet. Kortom: lekker eten
in een sfeervolle omgeving. Kosten PlusBus € 10,00.
Ophalen vanaf 17u. Thuis tussen 20 en 21 u.
Vrijdag 17 juni - Openlucht Museum Arnhem
Het Nederlands Openluchtmuseum staat vol met allerlei authentieke en
bijzondere gebouwen. Ieder gebouw heeft zijn eigen boeiende geschiedenis
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en interessante verhaal. Je kunt ze van buiten én van binnen bekijken! Op
die manier komt de geschiedenis dichterbij en kun je het verleden opnieuw
beleven. De activiteiten in het museum en de ambachtslieden brengen de
historische gebouwen tot leven. Dit jaar staat het thema Vrijheid centraal in
het museum. Op allerlei locaties kom je erachter wat vrijheid betekent voor

mensen van vroeger én nu. Ontdek de tradities van Bevrijdingsdag, Keti Koti en
de Ontzet-feesten in de tent van de Vrijheidsfeesten. Kosten PlusBus € 21,00.
Entree museum € 19,50; Museumkaart gratis. Ophalen vanaf 10u.
Zondag 19 juni - Lunch Vliegveld Hilversum
Op veler verzoek gaan we deze zondag lunchen bij Restaurant Vliegveld
Hilversum. Het restaurant is prachtig gelegen aan het vliegveld van Hilversum,

het kan dan ook zomaar gebeuren dat u een helicopter ziet, er parachute
gesprongen wordt of dat er (zweef)vliegtuigen opstijgen of landen!
Kosten PlusBus € 15,00. Ophalen vanaf 11u.
Dinsdag 21 juni - Eten bij Bregje Nieuwegein
Proeflokaal Bregje biedt heerlijke gerechten, met zorg samengesteld en
vergezeld door een brede selectie bieren en wijnen. Een drie-gangenmenu is
bij de ritprijs inbegrepen; dit is exclusief de drankjes;
neem daarvoor gepast geld mee!
Kosten PlusBus, incl. diner € 23,00.
Ophalen vanaf 17u. Thuis tussen 20 en 21 u.
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Woensdag 22 juni - Singer museum, Laren
In het Singer Museum is een prachtige
collectie kunst te bezichtigen. Het
bestaat uit bijna 700 schilderijen, 180
sculpturen, 2000 werken op papier
en zo’n 300 werken van toegepaste
kunst. De kunstwerken komen uit het
modernisme, kubisme, expressionisme en
de geometrische abstractie. De kunst is
voornamelijk afkomstig uit Nederland en
Frankrijk. En natuurlijk een lekkere lunch in het Singer Café. Kosten
PlusBus € 15,00. Toegang € 17,00; Museumkaart gratis. Ophalen vanaf 10u.
Vrijdag 24 juni - Strand&Boulevard, evt. museum, Katwijk aan Zee
Voorjaar! Lekker even naar zee! Lunch in Katwijk. Bij slecht weer eventueel
bezoek aan het Katwijks Museum. Het museum combineert een bijzondere

collectie schilderijen van buitenlandse en Nederlandse schilders met een
fraaie verzameling lokale en streekgebonden bezienswaardigheden. Kosten
PlusBus € 25,00. Toegangsprijs: € 7,50, Museumkaart gratis. Ophalen vanaf 10u.
Zondag 26 juni - KersenFestival, Cothen
Op het KersenFestival in de Kersentuin van
Cothen vindt u een gevarieerd aanbod van
streekproducten, sieraden, hoeden, tassen
en … kersen! Koffie en thee met kersengebak
zijn verkrijgbaar en natuurlijk vers geplukte
kersen. Na het bezoek aan de Kersentuin
maken we nog een verrassingsritje … Kosten
PlusBus € 12,00. Toegang Festival: gratis.
Ophalen vanaf 12u.
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Dinsdag 28 juni - Paleis het Loo
Het Paleis is weer open!
We bezoeken de westvleugel: “het
huis van Wilhelmina”. Wilhelmina
is de overgrootmoeder van koning
Willem-Alexander en woonde haar
hele leven op Paleis Het Loo. Het was
haar favoriete paleis. Gidsen Ziarah
en Mark stappen in haar wereld en
vertellen over het leven in het paleis
in de 19e en 20e eeuw. Wilhelmina is de hoofdpersoon, maar het verhaal
gaat ook over haar ouders koning Willem III en Emma, haar echtgenoot
Hendrik en haar dochter Juliana en schoonzoon Bernhard. Je leert hen een
beetje kennen in de kamers waar ze thuis waren. De knusse kamer van Emma,
de jachtsouvenirs van Hendrik en de ontvangkamer van Bernhard. Ook de
man-vrouwverhoudingen aan het begin van de 20e eeuw komen aan bod:
Wilhelmina was namelijk de eerste
koningin en Hendrik de eerste prinsgemaal in de Oranje-geschiedenis. Een
unieke kans om het Paleis van binnen
te zien! Er zijn diverse plekken voor
de lunch. Kosten PlusBus € 25,00.
Toegang: € 19,50; museumkaart gratis.
Huur Audio apparaat voor rondleiding
met uitleg € 2,50. Ophalen vanaf 10u.
Donderdag 30 juni - Lunchrit Loosdrechtse Plassen
Zin in een mooie rit in het Plassengebied van Loosdrecht en de Vecht?
Een lekkere lunch hoort hier natuurlijk bij! Kosten PlusBus € 15,00.
Ophalen vanaf 10u.
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OVERZICHT JUNI
do 02-06
vr 03-06
di 07-06
wo 08-06
do 09-06
		
zo 12-06
di 14-06
wo 15-06
do 16-06
vr 17-06
zo 19-06
di 21-06
wo 22-06
vr 24-06
zo 26-06
di 28-06
do 30-06

Highlights van Rotjeknor + lunch op de ss Rotterdam
Visje eten in Harderwijk
Rondrit door De Alblasserwaard
Eten bij De Wiese, Schalkwijk
Het Museum van de 20e Eeuw:
Een feest der herkenning!
Koffie en Thee rit in de regio: Harmelen
Rondje Utrecht ONZE TOPPER !
Rondvaart door het Groene Hart
Eten bij Blue Lotus in Zeist
Openlucht Museum Arnhem
Lunch Vliegveld Hilversum
Eten bij Bregje Nieuwegein
Singer museum, Laren
Strand&Boulevard, evt. museum, Katwijk aan Zee
KersenFestival, Cothen
Paleis het Loo
Lunchrit Loosdrechtse Plassen

10u
10u
10u
10-20u
09:30u
13u
10u
10u
17-21u
10u
11u
17-21u
10u
10u
12u
10u
10u

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

Blijf FIT boek een RIT

kantoorteam@plusbushouten.nl of

06 105 77 815
2,144 mm

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.
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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.

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

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 programmaboekje.

GASTEN, VRIJWILLIGERS EN SPONSOREN
maken de PLUSBUS mogelijk!

Club Houten

DE

REGIONALE NIEUWSVERSPREIDER

www.stichtingmazzel.nl

ma en do van 10-12 u
06 105 77 815
voor ritten: kantoorteam@plusbushouten.nl
2,144 mm
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