
PROGRAMMA
JULI 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 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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Advies van GGD:
Mondkapje op in PlusBus

Was vaak je handen Hoest en nies
in je elleboog

Klachten? Blijf thuis
en doe een test

Zorg voor voldoende
frisse lucht

Adviezen
voor
iedereen
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KEnnISMAKInG MET hET KAnTOORTEAM

In dit nummer Diane hasken
Bijna vanaf het begin ben ik betrokken bij PlusBus Houten, 
eigenlijk vanaf het moment dat we de bus op 1 september 
2017 in Duiven konden ophalen. Om Paul Raaijmakers en 
Hetty Zwamborn te ondersteunen heb ik toen meegeholpen 
met het werven van vrijwilligers en het opzetten van een 
eerste aanzet voor een boekingssysteem om alle ritten te 
verwerken. Tevens hoorden de financiën, het telefoonverkeer 
én het busbeheer erbij! Ook reden we regelmatig alleen 
of samen op de bus totdat er voldoende vrijwilligers er waren om het over te 
nemen. We waren heel blij met zoveel hulp, zodat we meer tijd hadden om 
andere “PlusBuszaken” op de achtergrond te doen. Inmiddels zijn er zoveel 
vrijwilligers dat ik alleen voor het Kantoorteam bezig ben. Hier kunnen we wel 
wat meer versterking gebruiken – weet u iemand? Neem gerust contact met ons 
op!
Verder ben ik samen met Paul eenmaal per maand in Schoneveld waar er 
gekookt wordt voor bijna 35 personen – inclusief de vrijwilligers! Ook ben ik 
actief voor mijn eigen wijk: De Wakkere Akkers, daar zit ik in een klusgroep voor 
de senioren die kleine klussen willen laten doen waar geen bedrijf voor komt, zo 
kan men langer thuis blijven wonen. Behalve tussendoor wat lezen, tuineren en 
andere hobby’s passen we 1 dag per week op kleinzoon James van bijna 2, hij is 
een wondertje en hier geniet ik heel veel van. 

PLUSBUS   CADEAUBON

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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Zondag 3 juli - Lunchrit naar de Ginkelse heide/Planken Wambuis
De lunchrit gaat deze keer naar het gebied van de Ginkelse Heide/Planken 
Wambuis, tussen Ede en het Nationale Park De Hoge Veluwe. De Ginkelse 

Heide is een prachtig natuurgebied. Op de Ginkelse Heide is in de Tweede 
Wereldoorlog gevochten voor onze vrijheid. Op 17 september 1944 landden 
hier zo’n 2.200 geallieerde parachutisten. De operation Market Garden 
was een poging om de bruggen bij Arnhem te veroveren en de oorlog 
te beëindigen. Planken Wambuis is een natuurgebied op de Veluwe dat 
grotendeels is begroeid met bos en heide. Een deel bestaat nog uit open 
stuifzand. In het gebied liggen ook oude landbouwgronden, enkele grafheuvels 
en het gehucht Mossel. We lunchen bij Restaurant De Planken Wambuis. 
Kosten PlusBus € 21,00. Ophalen vanaf 11u.

Dinsdag 5 juli - Uilen- en dierenpark De Paaij in Beesd
Uilen- en dierenpark de Paay is open sinds augustus 2000.  
Het park is ongeveer een hectare groot en biedt plaats aan  
zo’n 78 verschillende diersoorten Alle dieren zijn gehuisvest op zeer korte 
afstand van de paden waardoor de bezoeker een prima contact heeft met 
elk dier. Echt bijzonder is de kangoeroeweide. Hier wonen een aantal Benett 
Wallaby’s, een klein soort kangoeroe. Zij lopen vrij rond in de weide net als de 
bezoekers en daardoor is er een rechtstreeks contact mogelijk. De caviaweide 
biedt net zoiets. Rondlopen tussen al deze dieren is een unieke ervaring. De 
teksten op de infoborden met bijbehorende foto geven u een extra stukje 
informatie. Afhankelijk van het weer, zoeken we rustpunt voor koffie en lunch.  
Kosten PlusBus € 12,00. Toegang € 7,50. Ophalen vanaf 10u.

RITTEn In JULI
LET OP: De vermelde toegangsprijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen! 
Eten en drinken zijn altijd voor eigen rekening. 
Thuiskomst is meestal tussen 16 en 17 uur, tenzij anders vermeld. 
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Donderdag 7 juli - Biesbosch Museum Eiland met rondvaart
Helaas moest in mei deze trip i.v.m. de slechte weersverwachtingen 
geannuleerd worden. Hopelijk werken de weergoden nu wel mee. 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.

Zondag 10 Juli - 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.
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Woensdag 13 juli - Lunch Almeerderhout en aansluitend rit met de Beverbus

We rijden naar het in de bossen gelegen Buitencentrum 
Almeerderhout in Almere, waar u kunt genieten van een 
eenvoudige lunch. 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 rondrit: 1 uur. 
Voor de rit: Kleed u op het weer en trek iets warms aan, u zit stil.
Kosten PlusBus inclusief Beverbus € 22,50. Afhalen vanaf 11u.

Vrijdag 15 juli - Rondvaart door het Groene hart
Toen we deze rit in juni planden, moesten we veel mensen teleurstellen. 

Daarom deze maand nogmaals naar 
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.

Zondag 17 juli - 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.
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Dinsdag 19 juli - Uitwaaien in Scheveningen
Een dagje strand is altijd fijn. 
Deze keer nemen we u mee naar 
Scheveningen, waar we kunnen 
flaneren op de boulevard, (bij goed 
weer) kunnen genieten van een terras 
en bij een strandpaviljoen gezellig de 
lunch gebruiken. Gaat u mee?
Kosten PlusBus € 25,00. 
Ophalen vanaf 10u.

Vrijdag 22 juli - Veluws Zandsculpturenfestijn, Garderen
Ieder jaar staan er weer prachtige zandsculpturen in Garderen op de Veluwe. 
Het thema van dit jaar is “de Vaderlandse Geschiedenis”. Zie hoe men woonde 
en werkte in de Middeleeuwen, hoe men handel dreef in Hanzesteden en 
wordt zelf onderdeel van de Beeldenstorm. Naast zandsculpturen is er een 

prachtige tuin aangelegd en zijn er vele unieke diorama’s die onze geschiedenis 
op een verrassende manier weten uit te beelden. In het restaurant kunt u 
lunchen of een klein hapje eten. Kosten PlusBus € 20,00. Toegang € 12,50. 
Ophalen vanaf 10u.

Zondag 24 juli - Lunchrit Gorinchem
Lekker lunchen aan de oever van de 
Waal in Gorinchem! Heen via Meerkerk 
en Arkel; terug via de Waaldijk. Kosten 
PlusBus € 17,00. Ophalen vanaf 10u.
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Woensdag 27 juli - Spakenburgse dagen, Spakenburg
Beleef de cultuurhistorie van Spakenburg en geniet van 
een grootse braderie. De schilderachtige Oude Haven 
ligt vol botters, de musea zijn op hun best, naast de 
vrouwen ook veel mannen en kinderen in klederdracht, 
dans, muziek, visveilingen, scheepsmodellen, oude 
ambachten, warenmarkt: origineel, levendig, warm, zonnig. Er is voldoende 
horeca voor de versterking van de inwendige mens.
Kosten PlusBus € 17,00. Toegang gratis. Ophalen vanaf 10u.

Donderdag 28 juli - Vlindertuin Passiflorahoeve, Harskamp
De Passiflorahoeve is uitgeroepen tot meest complete Vlindertuin ter wereld. 
U wordt in vijf soorten vlindertuinen en een vlindermuseum omringd door 
schoonheid. Een dagje verwondering ! In de lunchroom zijn broodjes, 
huisgemaakte soep en andere versnaperingen verkrijgbaar.
Kosten PlusBus € 20,00. Toegang € 10,00. Ophalen vanaf 10u.

Zondag 31 juli - Lunchrit Zaltbommel
De lunch gebruiken we deze keer weer in Zaltbommel aan de Waaldijk! De rit 
erheen gaat eerst naar Culemborg en Waardenburg aan de Waal; terug langs 
de Waaldijk-noord langs Haaften, Herwijnen en via Leerdam weer op huis aan! 
Kosten PlusBus € 17,00. Ophalen vanaf 10u.
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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.
Het was erg gezellig en het weer zat ook heel erg mee.
We hebben zelfs een strandwandeling gemaakt.

VERSLAGJE VAn RIT nAAR 
BOULEVARD En STRAnD In KATWIJK

Geef ons uw mening over een PlusBus trip
dan krijgt U op het programma ook wat grip !
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Thuiskomst is meestal tussen 16 en 17 uur. “va” = ophalen vanaf …

OVERZIChT JULI

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

 zo 03-07 Lunchrit naar de Ginkelse Heide/Planken Wambuis 11u
 di 05-07 Uilen- en dierenpark De Paaij in Beesd 10u
 do 07-07 Biesbosch Museum Eiland met rondvaart 10u
 zo 10-07 Lunchrit Brasserie Zonnestraal, Hilversum 11u
 wo 13-07 Lunch Almeerderhout en rit met de Beverbus 11u
 vr 15-07 Rondvaart door het Groene Hart 10u
 zo 17-07 Pannenkoeken eten in Leerbroek 11u
 di 19-07 Uitwaaien in Scheveningen 10u
 vr 22-07 Veluws Zandsculpturenfestijn, Garderen 10u
 zo 24-07 Lunchrit Gorinchem 10u
 wo 27-07 Spakenburgse dagen, Spakenburg 10u
 do 28-07 Vlindertuin Passiflorahoeve, Harskamp 10u
 zo 31-07 Lunchrit Zaltbommel 10u



11
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.

U kunt ook ná het doorgeven van uw voorkeursritten nog contact opnemen 
met het Kantoorteam of er nog plaats is op andere ritten.
Ook op www.plusbushouten.nl onder “Programma” en onze Facebookpagina 
staat steeds een overzichtje met actuele informatie.

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

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

© Stichting PLUSBUS HOUTEN
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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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