
PROGRAMMA
AUGUSTUS 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

mailto:kantoorteam@plusbushouten.nl
mailto:kantoorteam@plusbushouten.nl
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KEnniSMAKinG MET hET PROGRAMMATEAM

in dit nummer Peter Romijn
Sinds 3 jaar ben ik vrijwilliger bij de PlusBus. Ben 70 jaar. 
Geboren en getogen in Dordrecht, ben getrouwd met Marian 
en heb 2 zoons van 32 en 35. Heb altijd in de zakenreiswereld 
gewerkt en ben in de gelukkige omstandigheid geweest 
om veel te kunnen reizen. Met die achtergrond ben ik zo’n 
3 jaar geleden in contact gekomen met de PlusBus. Er waren 
toen vacatures voor chauffeurs en men zocht ook iemand 
voor het Programmateam. Meteen was mij duidelijk dat 
de PlusBus uit een heel enthousiaste groep mensen bestond, die graag een 
ander een gezellig dagje uit willen verzorgen. Graag wilde ik daar een steentje 
aan bijdragen. In de afgelopen jaren, ondanks de coronaperikelen, heb ik als 
chauffeur zo’n 15 keer een rit mogen rijden. 
Ben indertijd ook meteen lid van het programmateam geworden. Samen met 
Truus en Paul komen we regelmatig bijeen om weer leuke uitjes te bedenken 
naast de min of meer bekende tripjes. Dat is soms best wel een puzzel. Hoe 
rijden we erheen, waar kan de bus geparkeerd worden, is de bestemming/
uitspanning geschikt voor mensen die minder goed ter been zijn, wat zijn de 
openingstijden en de toegangsprijzen. We maken veelal ook de reserveringen. 
Uiteraard hopen we natuurlijk dat alle ritten vol worden geboekt maar als dat 
niet het geval is, zorgen we ook weer dat reserveringen worden geannuleerd. 
Om kort te gaan, we zijn er elke maand druk mee.
Naast de PlusBus heb ik ook nog een aantal hobbies waar ik heel graag tijd 
aan besteed. Muziek is wel de grootste. Niet alleen ben ik een passieve 
muziekliefhebber van jazz tot (licht) klassiek met een best wel uitgebreide LP 
en CD verzameling maar ben ik bovenal een actieve muziekbeoefenaar. Op mijn 
8e ben ik daar al mee begonnen spelend op een piccolo fluit bij het Tamboer 
en Pijperkorps Jubal uit Dordrecht. Later ben ik overgestapt naar het slagwerk 
en ben nu drummer in twee bands. Met PopEye spelen we lekkere rock en met 
de West Coast Bunch spelen we de wat rustigere mooiere pop/rock. Naast het 
muziek maken, speel ik ook al zo’n 30 jaar volleybal op recreatief niveau bij 
Taurus in Houten. Sinds corona speel ik elke maandagmiddag Footgolf rond de 
Imkersplas met een aantal gepensioneerde volleybalmaten! 
Ik hoop nog vele jaren met al die activiteiten mee te mogen blijven doen en 
hoop u op een van de ritten weer als chauffeur te mogen begroeten. 
Tot ziens aan boord van de PlusBus!
Peter Romijn
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Dinsdag 2 augustus - Boulevard en strand in Katwijk
Onze Topper! Lekker weer even naar 
zee! Uitwaaien, de zilte lucht opsnuiven, 
genieten van de zon, of 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 3 augustus - Spakenburgse dagen, Spakenburg. 2e keer!
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.

Vrijdag 5 augustus - ShiP iJmuiden
’s Werelds grootste zeesluis in IJmuiden is af!. Wat komt hier allemaal bij 
kijken en wat gebeurt er nog meer in het gebied van het Noordzeekanaal? In 
SHIP krijgt u een indrukwekkend overzicht van de bouw van de zeesluis. Een 
fraai staaltje Hollandse waterbouwkunde van wereldformaat! Met de nieuwe 
zeesluis bereidt het havengebied zich 
voor op de schepen van de toekomst. 
Een interessant en leerzaam uitje!  
Lunch mét fraai uitzicht op de binnen- en 
uitvarende schepen in Brasserie Ship. 
Kosten PlusBus inclusief rondleiding 
€ 30,00 (combiprijs). Lunch voor eigen 
rekening. Ophalen vanaf 10u.

RiTTEn in AUGUSTUS
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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Zondag 7 augustus - Lunchen in haarzuilens
We gaan genieten van een lekkere lunch in gasterij Hoeve Wielrevert. Vlakbij 

het prachtige landgoed Haarzuilens ligt 
Hoeve Wielrevelt die is omgetoverd 
van een traditioneel melkveebedrijf tot 
een eigentijds erf. Bezoekers van Hoeve 
Wielrevelt kunnen een bezoek brengen 
aan het restaurant Gasterij Wielrevelt, 
de cadeauwinkel, de moestuin, de 
speelbomen en een kijkje nemen bij 

de kippen en konijnen. In deze gezellige gasterij smul je van de huisgemaakte 
appeltaart en de lekkere verse broodjes en salades. Gastvrijheid, kwaliteit en 
duurzaamheid zijn hierbij de kernwoorden. Kosten PlusBus € 12,00. 
Ophalen vanaf 11u.

Woensdag 10 augustus - Spakenburgse dagen, Spakenburg. 3e keer!
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 11 augustus - Uitwaaien op Scheveningen
Nederlands grootste badplaats is altijd een bezoek waard. Zowel in de zomer 

als in de winter. De zee verveelt nooit. We 
delen vandaag de dag in samen met u. 
Een stukje wandelen over de boulevard 
en/of langs de strandtenten. Een lunch, 
een bakkie koffie en route, voor thuis een 
visje meenemen? Kortom we maken er 
een leuke dag van. Kosten PlusBus € 25,00. 
Ophalen vanaf 10u.
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Zondag 14 augustus - Lunchrit langs de Waal
We gaan lunchen bij de “3 zussen” in Meteren vlakbij Geldermalsen en rijden 
daarna langs de prachtige Waal richting Tiel en via Buren weer terug naar huis. 
Kosten PlusBus € 15,00. Ophalen vanaf 11u.

Dinsdag 16 augustus - Lunch-cruise op De Linge
Vandaag gaan we wederom varen en wel over één van Nederlands meest 
pittoreske riviertjes De Linge. In elk seizoen de moeite waard. We vertrekken om 

11.00 uur vanaf Leerdam en varen 3 uur over De Linge. Tijdens de vaart nuttigen 
we een Betuws lunchbuffet. Let op! Ophalen vanaf 09u. 
Kosten PlusBus, lunchbuffet en rondvaart € 48,00 (Combiprijs).  

Vrijdag 19 augustus - Met de Strandrups over het strand bij Ter heijde aan Zee
Vandaag gaan we iets compleet nieuws doen. We gaan met een rupsvoertuig 
over het strand van Ter Heijde (bij Monster in het Westland) rijden. Dit voertuig 
is speciaal ontwikkeld voor mensen die slecht ter been zijn en toch graag de 
strandervaring willen meemaken. De tocht duurt 2 uur en er is koffie aan boord. 

Wat let u! Duimen voor mooi weer! Belangrijk: Het valt de organisatie op dat  
regelmatig de mensen die meegaan onvoldoende warm zijn gekleed! Op het 
strand is het vaak frisser dan verwacht, extra kleding is geen overbodige luxe. 
Aan ‘boord’ zijn poncho’s, voor als het onverwacht gaat regenen. Denk bij 
warm weer ook aan hoofdbescherming! Voorafgaand aan de rit gaan we 
lunchen in de strandtent Moments Beach. Kosten PlusBus € 28,00. Kosten voor 
de strandrups zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en bedragen € 10,00, 
€ 12,00 of € 14,00 per persoon. Let op: Ophalen vanaf 09:30u.
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Zondag 21 augustus - Pannenkoeken eten in Vianen
Met uitzicht op de Lek gaan we vanmiddag 
lekker pannenkoeken eten (of iets anders) bij 
de Ponthoeve in Vianen. Heen rijden we via 
Culemborg en over de Lekdijk naar Vianen. 
Kosten PlusBus € 10,00. Afhalen vanaf 11u.

Woensdag 24 augustus - Molen en Merentocht over de Kagerplassen
Een mooie vaartocht over de Kagerplassen: 
een uitgestrekt merengebied in het 
Groene Hart dat zich kenmerkt door 
ondiepe plassen en poldereilanden. De 
eilanden worden nog steeds bemaald 
door 18 in werkende en gerestaureerde 
poldermolens. De meeste van deze 

molens ziet u gedurende de vaartocht. Kortom: Holland ten voeten uit! De 
kapitein informeert u gedurende de vaart over alle bezienswaardigheden. 
Bij mooi weer geniet u uiteraard ook aan het dek alwaar u een weids uitzicht 
heeft over de omgeving. Vooraf gaan we lunchen op een van de eilandjes in de 
Kager. Kosten PlusBus € 25,00 Kosten Rondvaart € 16,50. Afhalen vanaf 11u.

Vrijdag 26 augustus - Strandrups Langevelderslag
“Een onvergetelijke stranddag voor iedereen mogelijk maken, dat is ons doel !”
Dat schrijft de Stichting Outdoor4Disabled. Speciaal voor degenen die niet 
zo makkelijk zelf naar het strand kunnen 
gaan is een rit met de Strandrups een 
fijne mogelijkheid. Ineens kan je weer 
de zilte zeelucht opsnuiven, de zon zien 
ondergaan in de zee, het zand voelen of 
lekker uitwaaien. De Strandrups is speciaal 
ontworpen voor dat doel. 
In totaal mogen per rit acht gasten mee, dat is inclusief begeleiders. Op elke rit 
zijn steeds twee vrijwilligers aanwezig, een chauffeur en een gastheer/vrouw. 
Onderweg vertellen zij over de zee en de omgeving. De rit duurt ongeveer een 
uur. Halverwege stopt de Strandrups en kunt u uitstappen om pootje te baden 
of schelpen te zoeken, maar vooral om te genieten. Na afloop gaan we gezellig 
lunchen bij Fletcher Hotel De Witte Raaf in Noordwijk. Kosten PlusBus € 27,00. 
Kosten Strandrups € 15,00 bij 5 deelnemers of  € 12,50 bij 6 deelnemers. 
Let op! Ophalen vanaf 09u.
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Zondag 28 augustus - Concert in herman van Veen Arts Center in Soest
Wie thuis is in het Franse chanson kent ongetwijfeld Barbara. Met George 

Brassens en Jean Ferrat rekende 
Frankrijk haar vele jaren tot de top van 
het chanson. Ze debuteerde in 1950 
maar brak pas echt door in 1965. 
Haar introverte en bespiegelde karakter 
vertaalde zij in de teksten van haar 
chansons. Grote hits uit de jaren ‘60 en 

‘70 zijn o.a. Nantes, Une Petite Cantate, Göttingen en La Solitude.  
Gaëtane Bouchez, echtgenote van Herman van Veen, maakt een tour de chant 
door het bewogen leven van Barbara. 
Vooraf is er ruimte voor koffie met gebak en/of eenvoudige lunch.
Kosten PlusBus € 15,00 inclusief entree concert. Ophalen vanaf 12u.

Dinsdag 30 augustus - Een groot rondje Ankeveense en Loosdrechtse Plassen
In een wijde boog “ronden” we vandaag het plassengebied van Utrecht en 
Noord-Holland. We gaan eerst naar Harmelen voor een koffiestop. Daarna 
rijden we naar Breukelen en vervolgen de route langs de Vecht om via Loenen 
door te rijden tot aan Hinderdam. Wel eens van gehoord? Via Ankeveen gaan 
we naar ons lunchadres in Loosdrecht. Na de lunch gaan we door Nieuw 
Loosdrecht naar Westbroek en zo weer richting Houten. 
Kosten PlusBus € 20,00. Ophalen vanaf 10u.

Samen eten is gezellig, dus...
rij met ons mee in de PlusBus !
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VERSLAGJE VAn RiT nAAR 

ViSJE ETEn in hARDERWiJK

We zijn op 3 juni met de bus naar Harderwijk gereden om een visje te eten. 
Halverwege maakten we een stop voor koffie of thee bij Restaurant Zuiver in 
Leusden. Het was heerlijk op het terras met heel lekker weer. Daarna verder 
naar Visrestaurant Dries van den Berg in Harderwijk. Aangezien het daar deze 
dag aardig druk was heeft Ewoud de bestelling van iedereen opgenomen 
en is hij in de rij gaan staan. Het resultaat was een zeer gezellig en bijzonder 
smakelijke lunch, zie foto’s.
Bijzondere aanrader was het 12-uurtje waarvan we een close-up foto gemaakt 
hebben omdat het er zo lekker uit zag. Een lekker en gevarieerd bord gevuld 
met: Een garnalenkroket, gerookte palingfilet, gerookte Schotse zalm, 
zalmsalade, vers gebakken broodje, cocktailsaus, boter en een kommetje 
huisgemaakte vissoep. Nadat iedereen voldaan was zijn we met de bus naar 
het water gereden en hebben er 
zitten genieten van het uitzicht en 
van het lekkere weer. Vervolgens de 
weg terug naar Houten. Het eerste 
stuk reden we binnendoor tot voorbij 
Nijkerk en verder via de snelweg.
Iedereen was bijzonder tevreden 
over de dag.
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Thuiskomst is meestal tussen 16 en 17 uur. “va” = ophalen vanaf …

OVERZiChT AUGUSTUS

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.

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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 di 02-08 Boulevard en strand in Katwijk va 10u
 wo 03-08 Spakenburgse dagen, Spakenburg. 2e keer! va 10u
 vr 05-08 SHIP IJmuiden va 10u
 zo 07-08 Lunchen in Haarzuilens va 11u
 wo 10-08 Spakenburgse dagen, Spakenburg. 3e keer! va 10u
 do 11-08 Uitwaaien op Scheveningen va 10u
 zo 14-08 Lunchrit langs de Waal va 11u
 di 16-08 Lunch-cruise op De Linge va 09u
 vr 19-08 Met Strandrups over strand bij Ter Heijde aan Zee va 09:30u
 zo 21-08 Pannenkoeken eten in Vianen va 11u
 wo 24-08 Molen en Merentocht over de Kagerplassen va 11u
 vr 26-08 Strandrups Langevelderslag va 09u
 zo 28-08 Concert in Herman van Veen Arts Center in Soest va 12u
 di 30-08 Een groot rondje Ankeveense + Loosdrechtse Plassen va 10u

mailto:kantoorteam@plusbushouten.nl
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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.

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://www.plusbushouten.nl/
https://www.facebook.com/plusbushouten.nl
mailto:kantoorteam@plusbushouten.nl


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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