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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. 

2,144 mm

Heb je klachten? Blijf 
thuis en doe een zelftest.

Adviezen
voor
iedereen

Heb je corona?
Ga in isolatie.

Haal een (herhaal)prik
tegen corona.

mailto:kantoorteam@plusbushouten.nl
mailto:kantoorteam@plusbushouten.nl
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PlusBus Houten bestaat in 2022 vijf jaar. Dat werd op woensdag 5 oktober 
gevierd met een jubileum-verrassingsuitje. Zeven deelnemers die al vanaf 2017 
met de PlusBus meegaan waren hiervoor uitgenodigd. Het liefst hadden we 
alle deelnemers gevraagd, maar de bus heeft nu eenmaal niet méér dan negen 
stoelen. Het feest begon ’s morgens in ’t Bouwhuys bij Gezinshuis De Grote Geer. 
Kort vóór 11 uur kwam de bus met de deelnemers daar aan. Er werd genoten van 
de gezelligheid en de koffie met gebak. Bestuurslid Geert hield een kort praatje. 
Omroep Houten maakte een mooie film van deze bijeenkomst, zie 
omroephouten.nl/1e-lustrum-PlusBus-houten en ook ’t Groentje/Houtens Nieuws 
publiceerde er over. 
Na deze geslaagde start zwaaiden enkele aanwezige vrijwilligers de bus met 
feestgangers uit. De verrassingsrit ging door de Vijfheerenlanden, mooi 
aansluitend bij de “5” van het jubileum. De plaatsen Leerdam, Meerkerk, 
Ameide, Lexmond en Vianen werden aangedaan, met onderweg een lekkere 
lunch. Het was alles bij elkaar een zeer geslaagd en feestelijk uitstapje.

Geslaagd jubileumuitje PlusBus op 5 oktober

https://tinyurl.com/OmroepHouten
https://tinyurl.com/groentje
https://tinyurl.com/OmroepHouten
https://tinyurl.com/groentje
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Donderdag 1 december - Warme witte winterweken. Kerst in Soest
Bij de kerstshow KerstNostalgie in tuincentrum Vaarderhoogt kom je voor 
de sfeer, de kerstdecors, de duizenden kerstartikelen en kerstdecoraties, de 

winkeltjes op het “plein”, de lekkernijen 
bij het Smulpunt maar natuurlijk ook 
voor de vele aanbiedingen. Op het 
terrein is een centrale plek ingericht waar 
u terecht kunt voor lekkere winterse 
versnaperingen. Oliebollen, poffertjes, 
het beroemde broodje worst. Kopje koffie 
erbij, een dampende chocomel of een 
verfrissend drankje. De glühwein van 

’t Vaarderhoogt is wereldberoemd in de regio. Smaakt altijd naar méér. 
Kosten PlusBus € 12,00. Afhalen vanaf 11u.

Vrijdag 2 december - Museum Arnhem
Museum Arnhem is het museum voor (inter-)nationale moderne en 
hedendaagse kunst en vormgeving van de stad Arnhem. De hoogwaardige 
collectie bevat realistische kunst uit de 20e eeuw, hedendaagse sieraden en 
vormgeving, met extra aandacht voor 
vrouwelijke kunstenaars. Ook is er 
een beeldentuin, museum winkel en 
“café Pierre”, waar u iets te eten en 
drinken kunt kopen.
Kosten PlusBus € 20,00. Toegang: € 15,00
Museumkaart gratis. Afhalen vanaf 10u. 

RITTEN IN 
DECEMBER
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. 

Het Bestuur en alle vrijwilligers 
van de PlusBus wensen U fijne 
feestdagen en heel veel ‘samen’ 
en gezelligheid in 2023.
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Zondag 4 december - Koffie/Theerit 
Vreeswijk
Even lekker een bakkie doen met wat 
lekkers? In brasserie “het Raadhuis” aan 
de Lek en de Oude Haven van Vreeswijk 
bent u van harte welkom! 
Kosten PlusBus € 10,00. Afhalen vanaf 13u.

Dinsdag 6 december - Cobra Museum, Amstelveen
Het Cobra Museum voor Moderne Kunst stelt de kunst en het gedachtegoed 
van de Cobra-beweging centraal. Cobra behoort tot de canon van de 

kunstgeschiedenis, maar de “geest” van 
Cobra is nog springlevend. Het belang van een 
alternatieve cultuur, gebaseerd op internationale 
solidariteit en creativiteit, is in onze huidige 
wereld belangrijker dan ooit. Het Cobra Museum 
verbindt de collectie en de geschiedenis 
van Cobra dan ook actief aan hedendaagse 
kunstenaars, moderne kunststromingen en 
de actualiteit. Speciaal te zien nu is werk van 

Corneille. Met een poëtische beeldtaal plaatste hij figuratie, zoals vrouw, vogel 
en hemellichamen in een paradijselijke, kleurrijke wereld. Kosten PlusBus 
€ 18,00. Toegang: € 17,50, Museumkaart € 2,50. Afhalen vanaf 10u.

Woensdag 7 december - Sinterklaas Surprise Diner……..
De feestdagen zijn met Sinterklaas begonnen. 
Laat u verrassen door mee te gaan naar 
een verrassend diner in ……. Spannend! 
Kosten PlusBus € 25,00 incl. diner! 
Afhalen vanaf 17u. 
Let op: thuis tussen 20 en 21u. 

Vrijdag 9 december - Lunchrit de Blaauwe Kamer, Wageningen
Panorama-restaurant de Blaauwe Kamer 
biedt een altijd weer leuke locatie om lekker 
te gaan lunchen, in combinatie met een 
mooie rit over de Utrechtse Heuvelrug en het 
rivierenlandschap.
Kosten PlusBus € 18,00. Afhalen vanaf 11u.
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Zondag 11 december - Pannenkoekenlunch in Woudenberg
Vanmiddag rijden wij over de Utrechtse Heuvelrug naar Woudenberg.  
Bij Restaurant Bergzicht gaan we van lekkere pannenkoeken genieten.  
Men vindt het belangrijk om altijd goede 
kwaliteit te bieden. Daarom wordt iedere dag 
op ambachtelijke wijze eigen beslag gemaakt 
dat samengesteld is uit speciaal geselecteerde 
granen, verse eieren uit de streek en andere 
natuurlijke ingrediënten. Zo krijgt u altijd 
heerlijke pannenkoeken of poffertjes. Smullen maar! Kosten PlusBus € 12,00. 
Afhalen va 11u.

Dinsdag 13 december - Singer Museum in Laren
We kunnen gaan genieten van twee mooie tentoonstellingen.
De Nieuwe Vrouw
Veranderende posities van vrouwen in spraakmakende kunst. De Nieuwe Vrouw
vertelt het verhaal van veranderende maatschappelijke posities van vrouwen,
gereflecteerd in de Nederlandse kunst vanaf eind 19de eeuw. In de schijnwerpers
staan vrouwen die de barricade op gaan, nieuwe werkvelden betreden, meester-
werken scheppen, collecties aanleggen, een sigaret opsteken, met hun korte 
(of lange) coupe flaneren of op de fiets springen. Vrouwen die - keer op keer -
tornen aan de ideeën van wat typisch “vrouwelijk” of “mannelijk” is, die met 
conventies breken en grenzen verleggen.
Impressionisme & modernisme in Nederland
Hierin worden permanent hoogtepunten getoond van Nederlands 
impressionisme en modernisme. Singer Laren is daarvoor bij uitstek de 
geschikte plek, omdat veel van de kunstenaars in kwestie op “de heilige grond” 
van Laren en Blaricum gewerkt hebben. Gedurende het laatste kwart van 
de 19de eeuw komt de Nederlandse schilderkunst opnieuw tot grote bloei. 
Kunstenaars als Jozef en Isaac Israëls, H.J. Weissenbruch, Anton Mauve en 

George Hendrik Breitner vieren zowel 
nationaal als internationaal grote 
successen. Hun onderwerpen zijn 
de natuur en de mens in het nieuwe 
grootsteedse leven. En natuurlijk een 
lekkere lunch in het Singer Café.
Kosten PlusBus € 15,00. 
Toegang € 17,00; Museumkaart gratis. 
Afhalen vanaf 10u.
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Woensdag 14 december - Royal Christmas Fair in Den Haag
De Royal Christmas Fair is gesitueerd in het historisch hart van Den Haag op 
het Lange Voorhout. Met vele tientallen kersthuisjes, duizenden led-lichtjes, 
sfeervolle vuurtjes, glühwein en een bezoek van 
de enige echte Kerstman spreekt deze kerstmarkt 
velen tot de verbeelding. Ook maakt de bijzondere 
programmering met kinderactiviteiten, kerstacteurs, 
(kinder)koren, voorstellingen, een Christmas Sing 
Along en een Gospel Night deze kerstmarkt een 
bezoek meer dan waard! 
Attentie: het wordt slenteren langs de kramen daarom is deze rit minder 
geschikt voor mensen met een beperkte mobiliteit. 
Kosten PlusBus € 25,00. Toegang Christmas Fair is gratis. Afhalen va 10u.

Donderdag 15 december - Uit eten bij The Blue Lotus in 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 zeeaquarium 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. Afhalen vanaf 17u. Let op: thuis tussen 20 en 21u. 

Zondag 18 december - Koffie/Thee bij Het Oude Paard in Soest 
Na een mooie rit gaan we naar Theehuis Het Oude Paard in Soest. Binnen in 
een van de knusse kamers geniet u van een vers gezet kopje koffie of thee. 
Naast een bezoek aan Theehuis Het Oude Paard is het erf van Boerderij 
Het Gagelgat absoluut een bezoekje waard. In deze geheel gerestaureerde 
boerderij kunt u bijvoorbeeld een interactieve rondleiding volgen, waarmee 
u kennismaakt met het boerenleven van vroeger. In de moestuin zijn verse 
groenten te koop, en in het winkeltje kunt u terecht voor allerlei leuke 

cadeauartikelen en streekproducten. 
Natuurlijk maakt u op deze locatie van 
De Paardenkamp ook kennis met een 
aantal van de oudere paarden van de 
stichting. Na het bezoek rijden we via 
een andere mooie route terug naar 
Houten. Kosten PlusBus € 14,00. 
Afhalen vanaf 13u.
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Dinsdag 20 december - Nederlands Volksbuurtmuseum oftewel  
Wijk C Museum in Utrecht
In het Nederlands Volksbuurtmuseum ervaar je het dagelijkse leven van 

gewone mensen in de Volksbuurt 
in de 19de en 20ste eeuw.
De geschiedenis van de 
Utrechtse Wijk C komt hier 
tot leven. Je beleeft hoe het 
was om in de armoedige 
omstandigheden van rond 1920 
te moeten leven en je wordt aan 
het denken gezet over de (voor)
oordelen over volksbuurten. 
Met de interactieve steeg, 
animaties, straatmuziek, 
karretjes van straatventers, 
verhalen van oud-bewoners 
én geuren komt de historische 
volksbuurt weer tot leven. 
Oordeel zelf of het wel die 
“goeie oude tijd” is. 
We drinken een bakkie en 
lunchen in het gezelligste 

(zeggen ze zelf!) café van Utrecht bij de Ouwe Dikke Dries. Kosten PlusBus € 10,00.
Entree Museum € 6,00 met Museumkaart gratis. Afhalen vanaf 10u. 

Woensdag 21 december - High Tea in ’t Veerhuys in Leerdam
Restaurant ‘t Veerhuys is prachtig gelegen aan de Linge in Leerdam. Via een 
mooie route rijden we er naar toe, 
om vervolgens te genieten van een 
overheerlijke High Tea. Mini scones, 
room, lemon curd, jam, zoetigheden  
uit de eigen Veerhuys-keuken en nog 
veel meer lekkers, uiteraard geserveerd 
met een grote pot thee, zorgen ervoor 
dat u zich verwend én helemaal uit 
voelt! Kosten PlusBus € 14,00, 
Kosten High Tea € 14,50. 
Afhalen vanaf 13u.
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Vrijdag 23 december - Museum of Comic Art Noordwijk
Kijkt u in de krant ook altijd het eerste naar de strips? Dan is dit een kans om 
te zien hoe deze strips gemaakt worden. Sinds het ontstaan van de strip aan 

het eind van de negentiende eeuw hebben miljarden mensen het genre in 
hun hart gesloten. Als eerste in de kranten (waar het altijd het eerste was waar 
mensen naar keken), later in tijdschriften, losse comics of gebundeld in boeken. 
Het MoCA, het eerste Nederlandse stripmuseum, is volledig gewijd aan alle 
aspecten van de Negende Kunst. Originele tekeningen rechtstreeks van de 
tafel van de tekenaar laten zien hoe strips gemaakt worden en waarom ze over 
de hele wereld geliefd zijn. De huidige tentoonstelling heeft als titel “70 jaar 
Vrolijk Weekblad Donald Duck”. In het MoCA is een overzicht te zien van meer 
dan 50 originelen van meer dan 30 tekenaars. Als dit bekeken is kunnen we, als 
er nog tijd is, ook nog even uitwaaien aan het strand. Kosten PlusBus € 26,00.  
Entree museum € 8,00, met Museumkaart € 6,00. Afhalen vanaf 10u.

Donderdag 29 december - Boulevard en strand Katwijk, eventueel Museum
Zee, strand en boulevard zijn altijd in trek. Op mooie dagen om te flaneren 
langs de boulevard, op iets koelere dagen om een frisse neus te halen en de 
wind door onze haren te voelen. Na 
de feestdagen, waarbij u wellicht veel 
binnen hebt gezeten, plannen wij een 
ouderwets dagje Katwijk: genieten van 
zee en strand én de mogelijkheid om 
naar Museum Katwijk te gaan, waar 
altijd wel een interessante expositie te 
zien is. Kosten PlusBus € 25,00. Entree 
museum € 7,50, met Museumkaart gratis. 
Afhalen vanaf 10u.
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Thuiskomst is meestal tussen 16 en 17 uur. “va” = ophalen vanaf …

OVERZICHT DECEMBER

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

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.

 do 01-12 Warme witte winterweken. Kerst in Soest va 11u
 vr 02-12 Museum Arnhem va 10u
 zo 04-12 Koffie/Theerit Vreeswijk va 13u
 di 06-12 Cobra Museum, Amstelveen va 10u
 wo 07-12 Sinterklaas Surprise Diner…….. va 17-21u
 vr 09-12 Lunchrit de Blaauwe Kamer, Wageningen va 11u
 zo 11-12 Pannenkoekenlunch in Woudenberg va 11u
 di 13-12 Singer Museum in Laren va 10u
 wo 14-12 Royal Christmas Fair in Den Haag va 10u
 do 15-12 Uit eten bij The Blue Lotus in Zeist va 17-21u
 zo 18-12 Koffie/Thee bij Het Oude Paard in Soest va 13u
 di 20-12 Nederlands Volksbuurtmuseum oftewel 
  Wijk C Museum in Utrecht va 10u
 wo 21-12 High Tea in ’t Veerhuys in Leerdam va 13u
 vr 23-12 Museum of Comic Art Noordwijk va 10u
 do 29-12 Boulevard en strand Katwijk, eventueel Museum va 10u

mailto:kantoorteam@plusbushouten.nl
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


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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