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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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In dit nummer Frans van Rooijen 
Kort na mijn pensionering werd ik vrijwilliger bij de PlusBus. 
Begonnen als begeleider volgden al snel andere taken. Ik 
ben nu vrijwilligerscoördinator en lid van het PR-team. Ook 
bezorg ik programmaboekjes.
In mijn rol van vrijwilligerscoördinator maak ik vacatures 
bekend bij een breed publiek. Met nieuwe vrijwilligers 
bespreek ik hoe de PlusBus werkt zodat ze goed voorbereid 
starten. Vertrekkende vrijwilligers vraag ik naar ervaringen 
en tips. 
In het PR-team zorgen Geert van Raak en ik dat de PlusBus regelmatig in de 
publiciteit is.
Bijvoorbeeld in Het Groentje/Houtens Nieuws, bij Omroep Houten, via 
onze website en Facebook. Ook is de PlusBus aanwezig bij evenementen 
zoals de Activiteitenmarkt. We hebben contacten met sponsoren en andere 
organisaties. Verder schrijven we het maandelijkse Vrijwilligersbulletin. 

Naast mijn werk voor de PlusBus ben ik actief bij het Taalhuis. Daar helpen we 
mensen om de Nederlandse taal (beter) te spreken, te lezen en te schrijven. 
In mijn privé-tijd tennis ik graag, zit veel op de fiets en lees ik. En mijn partner 
Akkemijna en ik genieten samen volop van de oppasmomenten met vijf 
kleinkinderen.

KENNISMAKING MET VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR 
EN  PR-TEAM 

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


4

Dinsdag 1 november - Herfstrit over de Utrechtse Heuvelrug
In de herfst is de Heuvel-
rug op zijn mooist! 
We rijden via Zeist, Maarn, 
Amerongen en Elst naar 
een leuke lunchplek! 

Daarna in noordelijke richting langs o.a. Woudenberg en Oud Leusden weer op 
huis aan. Kosten PlusBus € 18,00. Ophalen vanaf 11u.

Woensdag 2 november - Shoppen bij Zwijnenburg mode, Meerkerk
Ruim 3.000 m2 winkelgenot 
in Meerkerk, de 100 mooiste 
modemerken en dat allemaal in een 
prachtig mooie omgeving. Heel mooi 
natuurlijk, maar uiteindelijk gaat het 
daar niet om. Het gaat om u! Het 
gaat erom dat u lekker ontspannen 
kunt winkelen. Dat u goed en gastvrij 

geholpen wordt. Dat uw kleding gratis 
vermaakt wordt om het perfect te 
laten passen. Dat u gezellig een kopje 
koffie tussendoor kunt drinken, of 
meteen even kunt lunchen. 
Kosten PlusBus € 10,00. 
Toegang gratis. 
Ophalen vanaf 10u.

RITTEN IN NOVEMBER
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. 



5
Donderdag 3 november - Arboretum en Het Depot, Beeldengalerij,  
Wageningen
We wandelen door de prachtige botanische tuin De Dreijen. Er staan 
sprookjesachtige en verbazingwekkende bomen. Zoals een boom vol witte 

“zakdoekjes” die bloemen blijken te zijn. De tentoonstelling in het Depot 
bestaat uit talloze torsen en fragmenten van het menselijk lichaam en 
beeldhouwwerk van hout. De lunch is in het bijhorende restaurant. Kosten 
PlusBus € 18,00. Toegang tuin en het Depot is gratis. Ophalen vanaf 10u.

Zondag 6 november - Pannenkoeken eten in Nieuwkoop
Restaurant de Suikerhoeve is gelegen midden in het Groene Hart aan de 

Nieuwkoopse Plassen. U kunt 
er genieten van de lekkerste 
pannenkoeken. Er is een rijke 
keuze beschikbaar. Maar u kunt 
natuurlijk ook een eigen pannenkoek 
samenstellen met de ingrediënten 
op de menukaart “Build your own 
pancake“ bij de Suikerhoeve! Naast 

pannenkoeken, kunt u er ook terecht voor diverse andere gerechten. Vanuit 
ons gezellige restaurant met terras heeft u prachtig uitzicht op natuurgebied 
de Ruygeborg. Kosten PlusBus € 10,00. Ophalen vanaf 11u.

Dinsdag 8 november - Bloemendaal aan Zee en Zandvoort! 
Een dagje naar zee! Wordt het uitwaaien of genieten van de zon? Of beiden? 
Deze keer naar Bloemendaal aan Zee en 
Zandvoort. Vanuit de bus een goed zicht 
op de duinen en de zee. Natuurlijk gaan 
we óók genieten van een overheerlijke 
lunch deze keer in restaurant Parnassia, 
aan zee! Kosten PlusBus € 25,00. 
Ophalen vanaf 10u.



6
Woensdag 9 november - Museum Spakenburg, Spakenburg

Aan de oude haven van Spakenburg ligt 
het Museum Spakenburg met traditionele 
klederdrachten, porselein en schilderijen. 
In het museum  
drinken we  
’s middags  
koffie of thee en  
eventueel met 
Spakenburgse  

lekkernijen, maar we gaan eerst in Spakenburg lunchen. Kosten PlusBus € 17,00. 
Toegang € 7,00. Museumkaart gratis. Ophalen vanaf 11u.
 
Vrijdag 11 november - Museum LAM, Landgoed Kasteel Keukenhof
Het LAM is hét foodart museum in de wereld, bomvol internationale 
topstukken die iets met eten, drinken of consumeren te maken hebben. 
Al gaat het museum in de kern toch vooral over u. U gaat het zien: herken 
jezelf in heel veel foodkunstwerken 
en ga op een nieuwe manier naar je 
eigen dagelijkse leven kijken. Foodart, 
wat moet ik me daarbij voorstellen? 
Denk aan een gigantische porseleinen 
installatie van een jaar lang eten en 
drinken, een jonge moeder met baby en 
boodschappen die zo lijkt weg te lopen, 
een zelfportret van suikerklontjes met 
de magie van LEGO en een drie meter lange tros beschimmelde druiven van 
fonkelende edelstenen en kralen. Laat je verrassen! Kosten PlusBus € 25,00. 
Toegang € 7,50. Ophalen vanaf 11u.
 

Zondag 13 november - Koffie/Theerit 
Regio: Beusichem aan de Lek
Deze keer gaan we naar Beusichem 
aan de Lek. Via het pontje bij 
Amerongen rijden we langs de rand 
van de Utrechtse Heuvelrug weer op 
huis aan.
Kosten PlusBus € 10,00. 
Ophalen vanaf 13u.
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Dinsdag 15 november - Bezoek aan Naturalis in Leiden
Verwonder je over het mooiste uit 
de natuur bij Naturalis in Leiden. Een 
bezoek aan Naturalis is een combinatie 

van zien, doen 
en beleven. 
In de indruk- 
wekkende  
museumzalen  
ontdek je meer 

over het vroegste leven op aarde, Nederland in de ijstijd en de oerkrachten 
van onze aarde. Je maakt kennis met de verrassendste versiertrucs van planten 
en dieren, staat oog in oog met een Afrikaanse olifant en T. rex Trix. Kosten 
PlusBus € 25,00. Entree € 16,00. Museumkaart gratis. Ophalen vanaf 10u.

Woensdag 16 november - 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.

Zondag 20 november - 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.
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Dinsdag 22 november - Almere Jungle 
In Dierenpark Almere Jungle leven vogels, 
zoogdieren, vissen, reptielen, insecten en ongewervelde dieren. Voorheen 
hield men enkel opvangdieren maar breiden ze steeds verder uit naar meer 
exotische dieren. De dieren krijgen hier een natuurlijk verblijf, voldoende 
verrijking, de juiste voeding en soortgenoten. Mede dankzij uw bezoek aan 
Almere Jungle kunnen zij de dieren een goed thuis geven en dagbesteding 
bieden aan een grote groep mensen! 
In botanische tuin Almere Jungle is een grote hoeveelheid bijzondere planten 
te bewonderen. De afgelopen twee jaar hebben zij als botanische tuin 
veel vooruitgang geboekt met de komst van vele exotische, beschermde 
en bijzondere planten zoals de Reuzenwaterlelie en nog veel meer andere 
soorten. Koffie en eenvoudige lunch gebruiken we in het Jungle café.
Kosten PlusBus inclusief toegangsbiljet € 29,00. Ophalen vanaf 10u.

Donderdag 24 november - Kerstshow Eurofleur in Leusden
De Kersttijd breekt weer aan 
en dan mag een bezoek aan 
een Kerstshow niet ontbreken. 
Geniet van de pracht aan
kleuren in de sfeervol 
gedecoreerde omgeving van 
Eurofleur in Leusden, het grootste tuincentrum van Midden-Nederland. Bij het 
ter perse gaan van dit programmaboekje was nog niet alle informatie over de 
kerstshow bekend. In principe nuttigen we de koffie en de lunch in het Eetcafé. 
Kosten PlusBus € 15,00. Afhalen vanaf 10u.
 
Vrijdag 25 november - 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.
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Zondag 27 november - Koffie- en theerit naar Caatje aan de Lek
De naam zegt het dus rijden we vandaag een mooie route die deels langs De Lek 

voert. Na de stop rijden we door een deel van de gemeente Vijfheerenlanden. 
Kosten PlusBus € 12,00. Afhalen vanaf 13u.
 
Maandag 28 november - Lady’s Day - Van der Klooster Mode, Boskoop
Een heerlijk dagje uit! Na koffie met gebak ziet u een uitgebreide modeshow 
met muziek en accessoires. Daarna krijgt u een lunch aangeboden en 
de middag wordt afgesloten met een gezellige bingo. En natuurlijk blijft 
er voldoende tijd over om uw garderobe uit te breiden met een nieuw 
kledingstuk dat u meteen al leuk vond toen u naar de show keek....er is 
deskundig advies aanwezig. We besluiten de middag met een advocaatje 
slagroom! Kosten PlusBus € 25,00, inclusief koffie/thee, gebak en een geheel 
verzorgde lunch! Let op! Ophalen vanaf 08:45u.

 

    

            

Gezellig samen op pad, dus... 
ga ook mee met de PlusBus !
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Thuiskomst is meestal tussen 16 en 17 uur. “va” = ophalen vanaf …

OVERZICHT NOVEMBER

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.

 di 01-11 Herfstrit over de Utrechtse Heuvelrug va 11u
 wo 02-11 Shoppen bij Zwijnenburg mode, Meerkerk va 10u
 do 03-11 Arboretum en Het Depot, Beeldengalerij, 
  Wageningen va 10u
 zo 06-11 Pannenkoeken eten in Nieuwkoop va 11u
 di 08-11 Bloemendaal aan Zee en Zandvoort!  va 10u
 wo 09-11 Museum Spakenburg, Spakenburg va 11u
 vr 11-11 Museum LAM, Landgoed Kasteel Keukenhof va 11u
 zo 13-11 Koffie/Theerit Regio: Beusichem aan de Lek va 13u
 di 15-11 Bezoek aan Naturalis in Leiden va 10u
 wo 16-11 Uitwaaien op Scheveningen va 10u
 zo 20-11 Lunchrit langs de Waal va 11u
 di 22-11 Almere Jungle  va 10u
 do 24-11 Kerstshow Eurofleur in Leusden va 10u
 vr 25-11 Visje eten in Harderwijk   va 10u
 zo 27-11 Koffie- en theerit naar Caatje aan de Lek va 13u
 ma 28-11 Lady’s Day - Van der Klooster Mode, Boskoop va 08:45u

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.
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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!

© Stichting PLUSBUS HOUTEN
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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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