
PROGRAMMA
SEPTEMBER 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 PROGRAMMATEAM

in dit nummer Gerard Carbo
Sinds eind 2019 ben ik vrijwilliger voor de PlusBus als 
chauffeur. Een bijzondere ervaring want de contacten tijdens 
zo’n dagje uit vind ik heel leuk en erg gezellig.
In augustus 2021 ben ik begonnen met het vormgeven 
van de programmaboekjes. Hiervoor zit ik tevens in 
het programmateam. Paul Raaijmaker, Peter Romijn en 
Truus Tibben sturen mij de bestemmingen en de foto’s.  
Soms zoek ik logo’s op en ga die dan natekenen zodat ze 
scherp in het boekje komen. Grafische vormgeving is een hobby van mij en 
heeft te maken met mijn opleiding als graficus en mijn interesse in computers en 
diverse programma’s.
Overige hobby’s van mij zijn Scouting in Houten, conditietraining, hardlopen, 
en wandelen o.a. de Amsterdam Citywalk, de Amersfoortse 2-daagse en de 
Nijmeegse 4-daagse. Dit jaar heb ik voor de 5e keer een 4-daagse gelopen 
waarvan 3 keer de officiële Nijmeegse met een afstand van elke dag 40 km. 
Dit wandelen doe ik samen met een zwager van mij. In de coronajaren hebben 
wij een alternatieve 4daagse-route gelopen.
Mijn vrouw en ik hebben één dochter die sinds een aantal jaren in Middelburg 
woont met haar man. 

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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Donderdag 1 september - Rondrit 
Veluwe/Posbank
We maken een mooie rondrit over de 
Veluwe via o.a. Hoenderloo en Otterlo 
en we gaan lekker lunchen op de 
Posbank. Hopelijk staat de hei nog in 
bloei! Kosten PlusBus € 28,00. 
Ophalen vanaf 10u.

Vrijdag 2 september - Visje eten in harderwijk
In het sfeervolle stadje Harderwijk, gelegen aan het Veluwemeer, gaan we 
weer 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 € 20,00. Eten en drinken voor eigen rekening. Ophalen vanaf 10u.

Zondag 4 september - Koffie/theerit Oudewater 
Het pittoreske Oudewater “de oudste stad in het Groene Hart” is een bezoek 

meer dan waard. Het heeft veel 
monumenten. De binnenstad is voor 
een groot deel aangemerkt als 
beschermd stadsgezicht. Oudewater 
heeft in totaal ruim 300 historische 
panden en heeft daarmee de hoogste 
monumenten-dichtheid van Nederland. 
Heen en terug rijden we via een mooie 

route naar Oudewater. Kosten PlusBus € 14,00. Ophalen vanaf 13u.

Dinsdag 6 september - Rondrit Betuwe met lunch 
Geen bloesem, maar altijd mooi! Laat u verrassen door de 
chauffeur! Natuurlijk een lekkere lunch onderweg. 
Kosten PlusBus € 15,00. Ophalen vanaf 11u.

RiTTEn in SEPTEMBER
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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Woensdag 7 september - Beelden aan zee, Scheveningen
Bezoek dit fraaie museum en ontdek het bijzondere gebouw, de veelzijdige 

collectie en tentoonstellingen en de museum-
winkel. 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 Plusbus€ 25,00. Entree museum € 17,50 p.p. 
Met museumkaart gratis. Ophalen vanaf 10u. 

Vrijdag 9 september - Diner in de Blue Lotus, 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. Let op: thuis tussen 20 en 21u.

Zondag 11 september- Lunchrit naar Moeke Rhenen
We rijden naar Rhenen, waar we de lunch gaan gebruiken bij Moeke.
“Het borrelt en het bruist bij Moeke” staat er op hun site te lezen. Dat draagt 
vast bij aan een gezellige sfeer. Kosten PlusBus € 20,00.  Ophalen vanaf 11u.

Dinsdag 13 september - Museum JAn in Amstelveen
Museum JAN is een museum in Amstelveen voor beeldende kunst en blinkt 
uit in glaskunst. De eigen collectie bestaat uit unieke glasobjecten, bijeen 
gebracht door de oprichter Jan van der Togt. Hij verzamelde internationale 
topkunst en zocht naar wat hem esthetisch boeide. Naast 
deze karaktervolle collectie biedt Museum JAN een breed 
en aan sprekend tentoonstellingsprogramma. Momenteel 
is er de overzichtstentoonstelling  Saskia Boelsums - Liefde 
voor het landschap te zien. Deze toont schilderachtige 
landschappen, gefotografeerd en bewerkt door kunstenaar 
Saskia Boelsums. Zij creëert in haar kunstwerken haar eigen 
werkelijkheid. Ze maakt foto’s van landschappen die haar 
boeien, en is daarna weken, soms maanden bezig met de 
bewerking ervan. Pixel voor pixel.
Kosten PlusBus € 20,00. Entree museum € 11,50. MK gratis. Ophalen vanaf 10u.
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Donderdag 15 september - Bezoek Gouda met de Kaasmarkt en excursie 
Stroopwafelfabriek
Vandaag rijden we naar Gouda, waar we in het sfeervolle centrum de 
laatste Kaasmarkt van het seizoen kunnen meemaken. Voor de Goudse 
Waag onderhandelen, zoals eeuwenlang, de boeren met handelaren over 
de kaasprijs. Kazen worden aan- en afgevoerd op brikken en na de verkoop 
gewogen in de monumentale Goudse Waag. Een historisch schouwspel.

Na de lunch bezoeken we de 
stroopwafelfabriek van Gouda. Hier zie 
je de stroopwafelbakkers aan het werk, 
kun je in het hart van de oven kijken en 
zien hoe heden ten dage de stroopwafels 
worden gebakken. En natuurlijk wordt 
er ook geproefd! Wij adviseren luchtige 

kleding te dragen tijdens het bezoek. Het kan namelijk warm zijn in de 
stroopwafelfabriek. Kosten PlusBus € 20,00. Entree stroopwafelfabriek € 9,95. 
Ophalen vanaf 09:30u.

Vrijdag 16 september - Boulevard en Strand in Katwijk
Lekker even naar zee en genieten van 
een heerlijke lunch! Eventueel een kort 
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 museum: € 7,50, Museumkaart gratis. 
Ophalen vanaf 10u.
 
Zondag 18 september - Kijkdag Fruitcorso Tiel
Het Fruitcorso in Tiel is een waar spektakelstuk. Metershoge praalwagens van 
de meest fantastische voorstellingen, opgebouwd uit allerlei soorten fruit. 

In de dagen ná de grootse optocht kunnen 
we de praalwagens lopend van dichtbij 
gaan bekijken. Rustig kijken en uiteraard 
ook lunchen: we laten de drukke zaterdag 
dus aan ons voorbij gaan. Kosten PlusBus 
€ 18,00. Entree € 5,00 Ophalen vanaf 10u.
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Dinsdag 20 september - Kasteel Groeneveld, Baarn
Een van de mooiste 18e-eeuwse buitenplaatsen. 

Het kasteel is sinds de 17e eeuw een trekpleister 
om te genieten van rust, natuur en cultuur. Op de 
tweede etage is het oeuvre van Rien Poortvliet te 
zien, waarin zijn leven en werk onder de loep genomen wordt. Hij illustreerde 
vele boeken van literaire grootheden. Later is Rien Poortvliet ook onder eigen 
naam boeken gaan publiceren, waarbij hij zijn tekentalent aanvulde met 
teksten van eigen hand in zijn eigen handschrift. Lunch in het Grand Café van 
het kasteel. Kosten PlusBus € 14,00. Toegang € 6,50; Museumkaart niet geldig. 
Let op! Ophalen vanaf 11u.

Woensdag 21 september - Chips, iets totaal niEUWS in ons programma! 
Lunch bij het 3 rivierenpunt bij Dordrecht en op bezoek bij de boer die Chips 
bakt! We kennen allemaal wel de chips. Lekker bij de borrel of bij het kijken 
naar een goede film. Hoe worden die chips nu gemaakt? Dat gaan we zien bij 
de Hoeksche Hoeve in ‘s Gravendeel. Iedere dag bakken ze daar natuurlijke 
chips in 100% zonnebloemolie. Ze gebruiken alleen natuurlijke producten en 
geen kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen of conserveringsmiddelen. 
Voor de chips worden alleen eigen duurzaam geteelde aardappelen gebruikt. 
Door de beste aardappelen te kiezen en met schil te bakken, krijgen de chips 
de pure, authentieke aardappelsmaak. We krijgen een rondleiding en zien 
het hele productieproces. Uiteraard kunnen we ze ook kopen om thuis lekker 
te snacken. Vooraf gaan we lunchen in Dordrecht met uitzicht op het drukst 
bevaren rivierenpunt van Europa. Kosten PlusBus € 27,00. 
Rondleiding € 12,50. 
Ophalen vanaf 10u.
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Vrijdag 23 september - heen & Weer over de Lek en nederrijn 
Vandaag krijgen we het Heen & Weer! Om Drs. P. te citeren:

“We zijn hier aan de oever van een machtige rivier
De andere oever is daarginds, en deze hier is hier
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant
Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
En dit heet dan de overkant, onthoudt u dat dus goed
Want dit is van belang voor als u oversteken moet….”
(Bron: https://muzikum.eu/nl/drs-p/veerpont-songtekst) 

Maar liefst 4 keer steken we over naar de overkant. Zelfs met een veerdienst 
die al sinds 1487 bestaat. Uiteraard stoppen we voor koffie en een lunch.  
De kans bestaat dat i.v.m. een te lage waterstand er pontjes niet varen. Dan 
zullen wij de route aanpassen en waar nodig langs de Lek en Nederrijn rijden. 
Kosten PlusBus € 20,00. Ophalen va 10u.
 

Zondag 25 september - Koffie/theerit naar Nat. 
Bomenmuseum Gimborn, Doorn
Zo vlak bij bij huis ontdekken we in een 
parkachtig landschap van 29 hectare, 

doorsneden met vijvers die worden gevoed met helder kwelwater van de 
Utrechtse Heuvelrug, ruim 3.000 soorten bomen en struiken, afkomstig uit de 
hele wereld. Vele doorkijkjes, een grote heidetuin, een enorme boomhut en 
een natuurspeeltuin. Na aankomst nuttigen we eerst een bakkie. Vervolgens 
gaan we op pad. Er zijn diverse wandelingen mogelijk maar u hoeft niet te 
lopen want we gebruiken de golfkarren.
Kosten PlusBus € 20,00 inclusief entree en gebruik golfkar. Ophalen vanaf 12u. 

Woensdag 28 september - Dahlia Showtuin in Voorhout
De dahlia bloeit van half augustus tot eind oktober. Zo’n 20 kwekers uit de 
Duin- en Bollenstreek en omgeving zorgen ervoor dat u kunt genieten van 
meer dan 600 soorten dahlia’s die in bloei staan bij De Tulperij. U kunt uw 
ogen de kost geven. Er zijn zoveel soorten dahlia’s en zoveel kleuren en 
vormen. Je weet niet wat je ziet! Het is ook mogelijk (tegen betaling) om in de 
dahliapluktuin verschillende bloemen te plukken voor thuis en in het gezellige 
souvenirwinkeltje kunt u fleurige cadeautjes aanschaffen. 
Kosten PlusBus € 25,00. Ophalen vanaf 10u. 

https://muzikum.eu/nl/drs-p/veerpont-songtekst
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Donderdag 29 september - Flower Art Museum Aalsmeer
Weinig thema’s in de kunst bestrijken 
zo’n breed scala en inspireren 
zoveel uiteenlopende kunstenaars 
als de bloem. Dat verdient een 
bijzondere plek. Die plek is er in 
Aalsmeer, de bakermat van de 
Nederlandse sierteelt. In de zomer 
van 2018 is hier het Flower Art 
Museum geopend. Het museum 
organiseert tentoonstellingen met 
gerenommeerde kunstenaars en 
uitdagende thema’s, waarin de verbeelding van bloemen en planten in de 
hedendaagse kunst centraal staat. Op het buitenterrein van het museum is 
ook de 64 meter lange Wall of Flowers te bezichtigen, in 2020 vervaardigd in 
een gezamenlijk project met het Flower Art Museum. We lunchen eerst 
in Aalsmeer. 
Kosten PlusBus € 22,00. Entree € 6,00 MK € 3,00. Ophalen vanaf 10u. 
 
Vrijdag 30 september - Speciale Rondvaart in ‘s hertogenbosch met high Tea
Speciaal voor de PlusBussen in Nederland heeft rederij Wolthuis een rondvaart 
in ‘s-Hertogenbosch samengesteld. We vertrekken met de boot vanaf 
de Dommel aan de St. Janssingel en vervolgens varen we over de rivier de 
Dieze. Tijdens de rondvaart Den Bosch leert u de stad op een andere manier 
kennen. Daarnaast leer je ook nog eens wat de mooiste plekjes in Den Bosch 
zijn zoals De Citadel, De Oliemolen en de Smalle Haven. De rondvaart duurt 
2 uur. Onderweg genieten we van een heerlijke High Tea.
Kosten PlusBus € 20,00. Kosten rondvaart en High Tea € 33,00. 
Let op! Ophalen vanaf 09u.
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Thuiskomst is meestal tussen 16 en 17 uur. “va” = ophalen vanaf …

OVERZiChT SEPTEMBER

Annuleren 
U kunt uw aanmelding tot 72 uur kosteloos annuleren via
kantoorteam@plusbushouten.nl of telefonisch op 06 105 77 815. 
Wanneer u buiten onze kantoortijden van maandag en donderdag 10-12 uur
belt kunt u de voicemail inspreken. 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.

 do 01-09 Rondrit Veluwe/Posbank 10u
 vr 02-09 Visje eten in Harderwijk 10u
 zo 04-09 Koffie/theerit Oudewater  13u
 di 06-09 Rondrit Betuwe met lunch 11u
 wo 07-09 Beelden aan zee, Scheveningen 10u 
 vr 09-09 Diner in de Blue Lotus, Zeist 17-21u
 zo 11-09 Lunchrit naar Moeke Rhenen 11u
 di 13-09 Museum JAN in Amstelveen 10u
 do 15-09 Bezoek Gouda met de Kaasmarkt en 
  excursie Stroopwafelfabriek 09:30u
 vr 16-09 Boulevard en Strand in Katwijk 10u
 zo 18-09 Kijkdag Fruitcorso Tiel 10u
 di 20-09 Kasteel Groeneveld, Baarn 11u
 wo 21-09 Chips, iets totaal NIEUWS in ons programma! 10u 
 vr 23-09 Heen & Weer over de Lek en Nederrijn 10u
 zo 25-09 Koffie/theerit Nat. Bomenmuseum Gimborn, Doorn 12u
 wo 28-09 Dahlia Showtuin in Voorhout 10u 
 do 29-09 Flower Art Museum Aalsmeer 10u
 vr 30-09 Speciale Rondvaart in Den Bosch met High Tea 09u

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
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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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