
Stedelijk Museum, Vianen - Kaas & Boter Museum De Weistaar Maarsbergen - Kaasboerderij De Ossewaard in Werkhoven - Stadswandeling, 
Doesburg - Dorpsmuseum, Schalkwijk en Tull & ‘tWaal - Ontdek Houten & omstreken! - Museumwerf & Markt in Vreeswijk - Spoorwegmuseum - 
Markt in Breukelen - Catharijneconvent - Herfst op de Heuvelrug - Markt in Nieuwegein - Kerstmarkt Haarzuilens Country & Christmas Fair - Lange 
rondrit & lunch - Markt in Houten: ’t Rond - Korte Koffie- & Theerit Omgeving Houten - Museum Spakenburg - Kerstmarkt Soest - Kerstfair Fort a/d 
Korte Uitweg, Tull en ’t Waal - Zangkoor in Schoneveld- Houten - Kersthapjes maken en proeven, Houten - Lange Lunchrondrit Houten - Huizer 
Museum, Huizen - Lunchrit Lek &Linge, Buren en Tiel - Kröller Müller Museum, Veluwe - Tingieterij, Alphen a/d Maas (Gld) - DAF Museum, 
Eindhoven - Film Aan de Slinger, incl k/t & lunch! - Museum Speelklok, Utrecht - Bataviastad, Lelystad - Koffie/Theerit, Leersum - Rondrit op de 
Maasvlakte - Lunchrit naar Lunteren (Veluwe) - Centraal Museum, Utrecht - Koffie-en Theerit naar Oud Loosdrecht - Panorama Mesdag,  Den Haag 
- Lunchrit naar Plassengebied Nieuwkoop - Hortus Botanicus, Leiden - Breukelen, Rondrit naar Breukelen - Koffie- /Theerit, Hollandsche Rading 
- Maasvlakte, Presentatie & Bus tour - Vreeland, Pannenkoeken eten - Scheveningen, Omniversum - Fort bij Vechten, Waterliniemuseum - Houten, 
Workshop Brabantse Koffietafel - Cobramuseum, Amstelveen - Lunchrit naar Naarden Vesting - De Breierij, Beneden Leeuwen - Kookworkshop 
‘Lente op je bord’, Houten - Koffie/theerit De Blaauwe Kamer –Wageningen - Wandeling Buren en Flipje- en StreekMuseum, Tiel - Lunchrit naar 
Rhenen en de Heuvelrug - Bustour en boottocht Maasvlakte 2, Rotterdam - Kasteel Amerongen (tuinen), Amerongen - Madurodam, Den Haag - 
Dolfinarium, Harderwijk - Lunchrit Vreeland, Muiden - Nationaal Militair Museum, Soest - koffie/theerit Beusichem, Elst - Promenade en strand, 
Kijkduin - Koffie/theerit WijnFort Jutphaas, Nieuwegein - Koffie/theerit Reeuwijk - Koffie/theerit Beeldentuin ‘s-Graveland - Koffie/theerit 
Historische Theetuin Bartiméus, Doorn - Koffie/theerit Naarden - Luxe Picknick bij Goy’s Genieten - Middag Monumententocht Krommerijnstreek 
- Watersnoodmuseum, Ouwerkerk (Zeeland) - Fruitcorso, Tiel, parade met tribune-zitplaats - Museum BroekerVeiling, Broek op Langendijk - 
Oorlogsmuseum, Overloon - Een feestelijke picknick-lunch bij Goy’s genieten - Koffie/theerit Het Eiland van Maurik - Kunstmarkt en lunch, Wijk 
bij Duurstede - Stadsbezoek en museum, Elburg - Rondje “Utrecht vernieuwd” - Koffie/theerit Laren - Maasvlakte2, bus en boottocht, Rotterdam 
- Stadsbezoek en museum, Zutphen - Kröller Müller museum, Otterlo - Stadsbezoek en mosterdmuseum, Doesburg - Koffie/theerit Woerden - 
Euromast en lunch bij Tante Sjaar, Rotterdam - Koffie/theerit Soestdijk - Verrassingsrit met Lunch - Lunchrit Haastrecht - museum MORE|Kasteel 
Ruurlo, Ruurlo - Bezoek aan het BinnensteBuiten Festival op Fort Rijnauwen - Koffie/theerit Leerdam - Lunchrit Doorwerth - “Uitbuik”koffierit, 
Wijk bij Duurstede - Lunchrit, Ammerzoden a.d. Maas - Gemeentemuseum,  Den Haag - Nieuwjaars concert André Rieu (film), Houten - Koffie/
theerit, Veenendaal - Basiliek en dorp, Oudenbosch - Dorp, boulevard, (museum), Katwijk - Lunchrit, Bodegraven - Nederlands Watermuseum, 
Arnhem - Koffie/theerit Máximapark, Utrecht - Lunchrit Blauwe Kamer, Wageningen - lunchen in de Regio: Le Pont Bleu, Nieuwegein - 
Gemeentemuseum,  Den Haag - Omniversum,  Den Haag - Nederlands Onderwijsmuseum, Dordrecht - Koffie/theerit Schoonhoven - 
Pluimveemuseum, Barneveld - Rondrit  Den Haag - Keukenhof, Lisse - Lunchen in de Regio: Doorn - Bloesemrit door de Betuwe - Koffie&thee in 
de Regio: Vianen - Borduurmuseum, Barneveld - Botanische Tuinen, Utrecht De Uithof - Koffie/theerit, Eemnes - Tuinen van Appeltern, Appeltern 
- Rondvaart over de Linge, Leerdam - Amsterdamse Bos per bosmobiel - Lunch in de Regio, Driebergen-Rijsenburg - Fruit- en Streekmarkt, Buren 
- Koffie/theerit, Nederhorst den Berg - Koffie&thee in de Regio, thee/moestuin Bartimeus - Lunch in de Regio, Fort WKU Tull en ‘t Waal - Huifkartocht 
Leersumse Veld, Leersum - Boulevard&strand, Noordwijk aan Zee - Lunch in de Regio: IJsselstein - Koffie&thee in de Regio: Bunnik - Rondvaart 
en stad, Amersfoort - Noord-Veluws museum, Nunspeet - Vlinders aan De Vliet, Leidschendam - Volendam - Fruitcorso kijkdag, Tiel - Lunch in de 
Regio: Vianen - Jeroen Bosch 
Art Center,  Den Bosch - 
Lunchrit Huizen - Marius van 
DokkumMuseum en stad, 
Harderwijk - Lunch  in de Regio: 
Wijk bij Duurstede - Ontdek 
het Eiland van Schalkwijk - 
Koffie&thee in  de Regio: 
Austerlitz - High  Tea in de 
Regio: Utrecht - Frans Hals 
museum, Haarlem - Lunchrit 
Nijkerk - Koffie&thee in de 
Regio: Montfoort - Herfstrit 
Heuvelrug/Zuid Veluwe - 
Castellum Hoge Woerd, Utrecht 
- Koffie&thee in de Regio: 
Langbroek - De Hermitage, 
Amsterdam - Sinterkerst  en 
Nieuw markt, Culemborg - 
Kasteel Heeswijk, Heeschwijk-
Dinther - Koffie&thee in de 
Regio: Driebergen-Rijsenburg - 

Licht in Herinne-ring, Houten 
- Escher in het Paleis,  
Den Haag - Winter-paleis  Het 
Loo, Apeldoorn -  Winter Fair, 
Woerden - IJsbeelden Festi-
val,  Zwolle - Noordbrabants 
museum,  Den Bosch  -  
Concert Houtens Muziek 
Collectief, Houten - Textiel-
museum, Tilburg - Vrijheids-
museum, Groesbeek - Tapas 
in ‘t Goy - Koffie&theerit 
Haastrecht - Snerttram Rot-
terdam - Koffie&thee Regio:  
Fort Honswijk, Schalkwijk - 
Lunchrit Linge en Vijfheeren-
landen - Het Strandhuis, Wijk 
aan Zee - Sneeuwklokjesfeest, 
Wolfheze - Anton Pieck 
museum & Bakkerijmuseum, 
Hattem - Smikkelrit naar De 
Smickel, Soest - High Tea De 

Moestuin, Utrecht - Museum IJsselstein, IJsselstein - Stamppottencruise over de Vecht - Koffie&thee Regio / museum Oud Amelisweerd - China 
Light Festival, Rhenen - KAdE: Kunsthal Aan de Eem, Amersfoort - Kunstmuseum,  Den Haag - Verrassingslunchrit Utrechtse Heuvelrug - Het 
Depot en Arboretum, Wageningen - Rondrit Land van Heusden en Altena - Brunch bij Van der Valk, Breukelen - Rondrit langs Highlights van 
Amsterdam - Koffie&thee Regio: Culemborg - Miniworld, Rotterdam - Een LEKkere lunchrit - “high tea” in Loosdrecht in kasteel “op Sypesteyn” 
- Koffie&thee Regio: Wijk bij Duurstede - Lunchen in “de Moestuin” in Utrecht oost - Singer Museum Laren - Nederlands Openluchtmuseum 
Arnhem - Koffie/theerit Werkhoven: “Landrucci” - Lunchrit Zaltbommel/Waal - “Happy Paintings” in Museum More in Gorssel - Koffie/Thee rit in 
de regio - Rondrit “Van heinde en verre” naar de heide! - Winkelen en lunch bij Ikea, Utrecht - Koffie-/theerit Parkhuys Rosarium Doorn - Cruquius 
Museum Heemstede - Koffie & thee Regio: Soestduinen - Nederlands Zilvermuseum, Schoonhoven - Herfst in de Kaapse bossen, Doorn - 
Glasblazerij en AquaZoo, Leerdam - CODA museum, Apeldoorn - Kerstmarkt, Intratuin Duiven - Koffie&thee Regio: Vreeswijk - Eten bij Bregje, 
Haastrecht - Marius van Dokkum Museum Harderwijk - Een rondje “hoe dichter bij Dordt…..” - Lunchrit Reeuwijkse Plassen - De Kringloper 
Almere - Eten bij Asia, Nieuwegein - Kerstshow Eurofleur Leusden - De Gouden Koets in Amsterdam Museum - Boerengolf Boerderij De Weistaar, 
Maarsbergen - Beatrix in Beeld, Vianen - Koffie & thee Regio: Theeh. Het Oude Paard, Soest - Lunchrit Veenendaal - Kerstmarkt en high tea bij de 
Schouw, Houten - Kerst-appeltaart concert - Winkelen en rondneuzen in  Den Bosch - Kijk en Luistermuseum, Bennekom - Uitwaaien aan zee, 
Scheveningen -  Oude Ambachten en Speelgoedmuseum Terschuur - De Graanbuurt Giessenburg - Koffie/theerit Haarzuilens - Lunch bij “de 
Stapelbakker” op Landgoed Mariënwaerdt in Beesd - Lunchrit, rondje Schoonhoven langs en over de Lek - Orchideeënhoeve, Luttelgeest - 
Museum Beelden aan Zee, Scheveningen - Visje eten in Scheveningen - Lunch Almeerderhout en aansluitend rit met de Beverbus - Rondrit door 
de Bollenstreek bij Lisse e.o. - Vechtstreek Museum Maarssen - Lunch bij “Stadsjochies” in Utrecht - Rondvaart op De Linge - Huifkartocht Otterlo 
- Lunchrit naar de Blaricumse hei - Eten bij Bregje, Nieuwegein - Lady’s Day, Van der Klooster Mode, Boskoop - Biesbosch Museum Eiland met 
rondvaart - Koffie & Thee Regio: Beusichem aan de Lek - Flipje & Streekmuseum Tiel - Lunchrit De Meije - Lunchrit langs de Lek en Nederrijn naar 
Rhenen - 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 - Lunch Vliegveld Hilversum - 
Singer museum, Laren - Strand&Boulevard, evt. museum, Katwijk aan Zee - KersenFestival, Cothen - Lunchrit Loosdrechtse Plassen - Lunchrit 
naar de Ginkelse Heide/Planken Wambuis - Uilen- en dierenpark De Paaij in Beesd - Lunchrit Brasserie Zonnestraal, Hilversum - Lunch 
Almeerderhout en rit met de Beverbus - Rondvaart door het Groene Hart - Pannenkoeken eten in Leerbroek - Veluws Zandsculpturenfestijn, 
Garderen - Lunchrit Gorinchem - Spakenburgse dagen, Spakenburg - Vlindertuin Passiflorahoeve, Harskamp - SHIP IJmuiden - Lunchen in 
Haarzuilens - Lunchrit langs de Waal - Lunch-cruise op De Linge - Met Strandrups over strand bij Ter Heijde aan Zee - Pannenkoeken eten in 
Vianen - Molen en Merentocht over de Kagerplassen - Strandrups Langevelderslag - Concert in Herman van Veen Arts Center in Soest - Een groot 
rondje Ankeveense + Loosdrechtse Plassen - Rondrit Veluwe/Posbank - Visje eten in Harderwijk - Koffie/theerit Oudewater - Eten bij Blue Lotus 
in Zeist - Lunchrit naar Moeke Rhenen - Museum JAN in Amstelveen - Bezoek Gouda met de Kaasmarkt en excursie Stroopwafelfabriek - Kijkdag 
Fruitcorso Tiel - Kasteel Groeneveld, Baarn - Chips, iets totaal NIEUWS in ons programma! - Heen & Weer over de Lek en Nederrijn - Koffie/theerit 
Nat. Bomenmuseum Gimborn, Doorn - Dahlia Showtuin in Voorhout - Flower Art Museum Aalsmeer - Speciale Rondvaart in  Den Bosch met High Tea



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. 

2,144 mm

253.114_Beeldsamenvatting_27 Coronaregels 15 februari 2022_druk_WT.indd   1

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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In dit nummer onze duizendpoot Paul Raaijmakers 
Vanaf het begin ben ik betrokken geweest bij de oprichting 
van de PlusBus. Achter de schermen gebeurt er heel veel 
om u een leuke dag te bezorgen. Er zijn nu veel vrijwilligers 
die daarbij een belangrijke rol vervullen. Gelukkig maar, 
want in de eerste twee jaar was het wel erg veel werk voor 
weinig mensen! 
Ik maak nu met Truus en Peter de maand-programma’s en 
Gerard Carbo maakt er dan weer iets heel moois van! 
Ook doe ik met drie andere vrijwilligers het “busbeheer”. ’s Morgens komen 
de chauffeur en begeleid(st)er de sleutels en bus spullen halen en die brengen 
einde van de middag de spulletjes weer terug. Het is dankbaar werk! 
De mooiste opmerking die ik ooit hoorde na een van de ritjes die ik zelf ook 
doe (“rondje Utrecht”) was: …..oh mijnheer!, ik heb vandaag voor het eerst 
weer gevoeld dat ik leef!.... Nou, daar kan je mee thuis komen toch? 
Ja, ook heb ik hobby’s…. racefiets, schaatsen (alleen in de winter, dat dan wel 
weer….) en muziek. Net als Peter, de programma-maker zit ik in de muziek 
(gitaar) en speel ik nog iedere week in een band. Forever young…. 
De grootste hobby nu is, samen met Diane, oppassen op onze kleinzoon 
James! Wat een heerlijk jochie! 
Ik hoop nog lang voor u leuke dagjes te kunnen organiseren!

KENNISMAKING MET HET PROGRAMMATEAM 
EN TEAM BUSBEHEER

5 JAAR PLUSBUS HOUTEN
Plusbus Houten rijdt alweer 5 jaar! U heeft het waarschijnlijk al op de 
voorkant van dit boekje gezien. En in onze kraam op de Activiteitenmarkt op 
3 september?  

Na een jaar van vooral veel overleggen, stond de 
bus op 1 september 2017 eindelijk in Houten! Na 
een maandje proefrijden is het dan op 1 oktober 
2017 echt begonnen en ook met het eerste 
programmaboekje. Het boekje ziet er overigens nog 
net zo uit als toen!

We hebben rond dit jubileum nog meer in petto. 
Daar hoort u later meer over! 
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Zondag 2 oktober - Kunstmarkt Wijk bij Duurstede
Art Dorestad is de nieuwe kunstmarkt in het mooie centrum van Wijk bij 
Duurstede. Op de Markt staan ca 30 - 40 kramen met een grote diversiteit aan 
kunst. Kunstenaars uit heel het land 
tonen een exclusief aanbod van allerlei 
vormen van kunst met een diversiteit 
in disciplines. Schilderijen van 
portretten, landschappen tot abstract. 
Maar ook beeldhouwwerken, brons, 
glas, keramiek, hout, etc. In de Open 
Hof is tevens de tentoonstelling  
“Wijk in beeld” te zien. Uiteraard is er tijd voor koffie en een lunch. 
Kosten PlusBus € 10,00. Ophalen vanaf 11u.

Dinsdag 4 oktober - “Langs de Amstel” en Vecht
We maken een mooie rit langs 
Haarzuilen, Wilnis en Uithoorn naar 
de Amstel. Langs het water rijden we 
naar Ouderkerk a/d Amstel waar we 
in de tea-room van Bakker Out lekker 
gaan lunchen. Langs de Vecht rijden 
we weer op huis aan. Kosten PlusBus 
€ 25,00. Ophalen vanaf 11u.

Donderdag 6 oktober - Diner in ROC Lokaal Nieuwegein 
In het restaurant van het Horeca & Toerisme College leren de studenten in de 
praktijk. Ze serveren heerlijke gerechten, helemaal zelfgemaakt. Samen met 
ervaren docenten bezorgen zij u een 
leuke, culinaire beleving, een drie-
gangen menu voor € 17,50 exclusief 
drankjes. Het menu wisselt wekelijks. 
Bij het ROC kunt u alleen met de 
pinpas betalen. Kosten PlusBus € 8,00. 
Ophalen vanaf 17u, terug ca 21:00u.

RITTEN IN OKTOBER
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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Vrijdag 7 oktober - Aviodrome, Lelystad 
In Lelystad staat het Aviodrome: 
100 oude en nieuwe toestellen; 
filmtheater; een kijkje in een 
747 Jumbojet!; een uitkijkplatform 
waar de inkomende en uitgaande 
(sport-) vliegtuigen te zien zijn en nog 
veel meer. Ter plekke kunt u lunchen en 
op weg erheen stoppen we voor een 
kopje koffie. Kosten PlusBus € 28,00, 
incl. een kopje koffie onderweg. 
Toegang museum € 17,95. Museumkaart gratis. Ophalen vanaf 10:30u.

Zondag 9 oktober - Lunchen in het 
Spieghelhuys in Nederhorst den Berg
Lekker lunchen op een leuke locatie in 
het centrum van Nederhorst den Berg. 
Natuurlijk zorgen we weer voor een 
mooie rit heen en terug! 
Kosten PlusBus € 15,00. 
Ophalen vanaf 11u.

Dinsdag 11 oktober - Nederlands Tegelmuseum in Otterlo
Het Nederlands Tegelmuseum toont de grootste en meest veelzijdige collectie 
Nederlandse wandtegels en tegeltableaus vanaf de late Middeleeuwen tot 
hedendaagse keramiek. De collectie van het Nederlands Tegelmuseum is 
divers. U vindt indrukwekkende tegeltableaus die eeuwenlang paleizen, 
kerken, scholen, winkels en huizen versierden. Van Hollandse renaissance naar 
barok, van tegels in Art Nouveau en Art Decostijl naar kunstwerken van onder 
meer Maurits Escher en Karel Appel. Naast de vaste collectie is er momenteel 
de tentoonstelling “Vreemde Vogels” te zien. In deze tentoonstelling ontdek 
je tegels met pauwen en kalkoenen, kanaries, papegaaien en struisvogels 

gecombineerd met uitvergrotingen van tekeningen en schilderijen. We 
lunchen in Otterlo, waarna we het museum bezoeken. Kosten PlusBus € 22,00. 
Entree € 7,50. Museumkaart gratis. Ophalen vanaf 10u.
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Woensdag 12 oktober - Mauritshuis Den Haag
In het hart van historisch en politiek Den Haag ligt het Mauritshuis. Een 
klein museum van wereldformaat, met een collectie wereldberoemde 

Nederlandse en Vlaamse 17e-eeuwse schilderkunst, 
waaronder Meisje met de parel van Johannes Vermeer en 
de Anatomische les van dr. Nicolaes Tulp van Rembrandt. 
Maar wat gebeurt er als nieuwe meesters verder gaan 
waar oude meesters gebleven waren? Dat is te zien 
in de fotografietentoonstelling FLASH/BACK. Zestien 
topfotografen, waaronder Erwin Olaf, Rineke Dijkstra 
en Anton Corbijn lieten zich inspireren door de 17e-
eeuwse schilderijen uit het museum. Zestien nieuwe 

meesterwerken hangen, staan en liggen tussen hun inspiratiebronnen. Door 
deze nieuwe meesters kijk je nooit meer hetzelfde naar Vermeer, Rembrandt 
en Jan Steen. Kosten PlusBus € 25,00. Entree € 17,50. Museumkaart gratis. 
Ophalen vanaf 10u.

Vrijdag 14 oktober - 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.

Zondag 16 oktober - Koffie/Thee rit 
naar Key West Beachhouse aan  
de Haarrijnse Plas
Key West is een authentiek strand-
paviljoen waar de elementen van de 
zee aanwezig zijn. Het hele jaar kan  
je genieten van een unieke plek aan  
het water waar niks moet, maar  
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alles mag. Hier rijden we naar toe om te genieten van een “lekker bakkie” 
koffie of thee. Kosten PlusBus € 12,00. Ophalen vanaf 13u.

Dinsdag 18 oktober - Fotomuseum Rotterdam
Naast de vaste expositie “Eregalerij 
van de Nederlandse Fotografie”, 
waarin de ontwikkeling van de 
fotografie in Nederland is te zien, 
vindt u er nu de tentoonstelling 
“Typisch Nederland”. Fotograaf des 
Vaderlands Jan Dirk van der Burg 
rekent in deze tentoonstelling vrolijk 
af met het idee dat Nederland zo normaal is. Van het polderboeddhisme tot 
het vermommen van kliko’s en de vindingrijkheid voor de onderhoudsarme 
voortuin. Typisch Nederland is een droogkomische reflectie en een unieke kijk 
op de alledaagsheid. Kosten PlusBus € 23,00. 
Entree € 14,00. Museumkaart gratis. Ophalen vanaf 10u.

Woensdag 19 oktober - Eten bij Cindisch Soulfood Nieuwegein
Bij Cindisch Soulfood kunt u genieten van de vele 
smaken die de Indonesische keuken te bieden 
heeft. Met pure ingrediënten worden, volgens 
traditionele recepten met een moderne twist, 
authentieke specialiteiten of uitgebreide rijsttafels 
geserveerd. Kosten PlusBus € 8,00. 
Ophalen vanaf 17u, terug ca 21:00u.

Vrijdag 21 oktober - Herfstrit over Utrechtse Heuvelrit en rond Nationaal 
Park De Hoge Veluwe
Vandaag begint de astronomische herfst! Reden temeer op er op uit te 
trekken. Geniet vandaag van een mooie rit door de bosrijke omgeving van de 
Utrechtse Heuvelrug in herfstsfeer. 
Na een pannenkoeken (of iets anders) 
stop in Bennekom vervolgen we onze 
rit naar een wellicht nog mooiere 
omgeving: het Nationaal Park De Hoge 
Veluwe waar we helemaal omheen 
rijden. Kosten PlusBus € 29,00. 
Ophalen vanaf 10u.
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Zondag 23 oktober - Lunchrit naar Huizen
Een nieuwe bestemming. Binnendoor 
rijden we naar Huizen waar we bij 
restaurant Laguna aan de jachthaven 
van Huizen de lunch gaan gebruiken. 
Bij Laguna geniet u van overheerlijke 
Italiaanse pastagerechten die vers en 
met de hand voor u bereid worden. 
Culinair genieten met het gevoel alsof 
u in Italië bent. Terug zal de chauffeur 
weer een leuke route bedenken. Kosten PlusBus € 18,00 Ophalen vanaf 11u.

Dinsdag 25 oktober - Een rondje Rotterdam 
Dit keer doen een andere route dan de rit in juni. We beginnen in Rotterdam 
Zuid. We nemen een kijkje bij het bezoekerscentrum van de Maastunnel 
waar je een magnifiek uitzicht hebt op de Nieuwe Maas. We gaan door de 
Maastunnel richting het centrum. De Euromast, De Kubuswoningen en de 
Markthal slaan we niet over. Ook pikken we een blik op de Van Nelle Fabriek 
mee. We zien de eerste wolkenkrabber van Nederland en de hoogste van dit 
moment. We gaan lunchen bij de “Ballentent” van Rotterdam. Kortom we 
maken er een gezellige dag van. Kosten PlusBus € 28,00. 
Ophalen vanaf 09:30u.

Woensdag 26 oktober - Bingomiddag in ‘t Goy
Ga met ons mee naar een 
ouderwetse Bingo-middag 

in Restaurant en Zalen-complex Den Eng in ‘t Goy. U wordt gastvrij ontvangen 
met een kop koffie met gebak. En de eerste 2 bingokaarten zijn bij de prijs 
inbegrepen! Gezelligheid, hilariteit en mooie prijzen winnen onder het genot 
van een versnapering. 
Kosten PlusBus € 15,00 incl. kop koffie/thee met gebak en 2 bingokaarten. 
Extra bingokaarten kosten € 2,00 per stuk. 
Ophalen va 12:30u.
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Donderdag 27 oktober - Rembrandt en de Meesters van het Zuiden in 
Het Noordbrabants Museum
In de maand oktober staat u in Het Noordbrabants Museum oog in oog 
met De Vaandeldrager (1636). Rembrandts 
ambitieuze meesterstuk is namelijk op tournee! 
De Vaandeldrager hangt naast een aantal 
sleutelwerken uit de vaste collectie van het 
museum. Hierdoor krijgt u een goed beeld van de 
Nederlandse schilderkunst uit de 17de eeuw: een 
periode waarin volop ideeën en inspiratie werden 
uitgewisseld tussen kunstenaars uit de Noordelijke 
en Zuidelijke Nederlanden. 
Maar wat is nu een bezoek aan Den Bosch zonder 
Bossche Bol? Vooraf aan het museum-bezoek 
koffie met een echte Bossche Bol bij Jan de Groot, dé Bossche Bol bakker van 
Nederland. Voor de lunch kunt u terecht in de Brasserie van het Museum.
Kosten PlusBus € 20,00. Entree Museum € 15,00. Museumkaart gratis. 
Ophalen vanaf 10u.

Zondag 30 oktober - Koffie/Thee rit naar Soestduinen
Met de bomen in herfsttooi rijden we vandaag richting Soestduinen, gelegen 
tussen de twee delen van zandverstuiving de Soester Duinen: de “Lange 
Duinen” en de “Korte Duinen”. 
De bebouwing van Soestduinen bestaat voornamelijk uit villa’s en is dan ook 
een van de rijkste stukjes Nederland. Heen en terug rijden via een mooie route 
door het Utrechts Landschap. Onderweg natuurlijk een stop voor thee of iets 
anders in Soesterberg.  
Kosten PlusBus € 15,00. Ophalen van 13u.

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

mailto:kantoorteam@plusbushouten.nl
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Thuiskomst is meestal tussen 16 en 17 uur. “va” = ophalen vanaf …

OVERZICHT OKTOBER

Annuleren    Let op!  Voorwaarden aangepast.
U kunt uw aanmelding tot 72 uur voor de rit 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. Annuleert u BINNEN 72 UUR voor vertrek, 
dan brengen wij u altijd de ritkosten (zoals vermeld in het programmaboekje) 
in rekening. Ook als er al kosten zijn gemaakt (bijvoorbeeld betaalde tickets 
voor een evenement), dan betaalt u die alsnog, tenzij uw plaats wordt 
ingenomen door iemand van de reservelijst. Als u voor een rit “reserve” 
bent en bij nader inzien bent verhinderd of wilt afzien van deelname, wilt u 
ons ook dan tijdig informeren.

 zo 02-10 Kunstmarkt Wijk bij Duurstede 11u
 di 04-10 “Langs de Amstel” en Vecht 11u
 do 06-10 Diner in ROC Lokaal Nieuwegein 17-21u
 vr 07-10 Aviodrome, Lelystad 10:30u
 zo 09-10 Lunchen in het Spieghelhuys in Nederhorst
  den Berg 11u
 di 11-10 Nederlands Tegelmuseum in Otterlo 10u
 wo 12-10 Mauritshuis Den Haag 10u 
 vr 14-10 Speciale Rondvaart ‘s Hertogenbosch met High Tea 09u
 zo 16-10 Koffie/Thee rit naar Key West Beachhouse aan 
  de Haarrijnse Plas 13u
 di 18-10 Fotomuseum Rotterdam 10u
 wo 19-10 Eten bij Cindisch Soulfood Nieuwegein 17-21u 
 vr 21-10 Herfstrit over Utrechtse Heuvelrit en rond 
  Nationaal Park De Hoge Veluwe 10u
 zo 23-10 Lunchrit naar Huizen 11u
 di 25-10 Een rondje Rotterdam  09:30u
 wo 26-10 Bingomiddag in ‘t Goy 12:30u 
 do 27-10 Rembrandt en de Meesters van het Zuiden in 
  Het Noordbrabants Museum 10u
 zo 30-10 Koffie/Thee rit naar Soestduinen 13u

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 bent u 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.

2,144 mm

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
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Club Houten

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