
PROGRAMMA
JANUARI 2023

ZIE PA G. 3

in
ca

ss
o A

bonnementsgeld 2023



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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INcASSO ABONNEMENTSGELD 2023 

We gaan in januari weer beginnen aan een nieuw jaar vol met mooie PlusBus-
uitjes, dus het is ook weer tijd voor de betaling van het abonnementsgeld. 
Dit zal in de eerste week van januari via automatische incasso van uw bank-
rekening worden afgeschreven. U hoeft dus zelf niets te doen.
Heeft u een brievenbus-abonnement dan wordt er € 24,00 afgeschreven, heeft 
u een e-mail-abonnement, dan is het bedrag € 15,00. Na de incassering is uw 
abonnement weer geldig tot en met 31 december 2023 en blijft u het pro-
grammaboekje van de PlusBus ontvangen zoals u gewend bent.
Mocht u uw abonnement per 1 januari 2023 willen beëindigen, laat u dat dan 
vóór 25 december aan het Kantoorteam weten?
Met vriendelijke groet, Anton van Woerkom, penningmeester

In dit nummer Sjaan van Dijk-Vermeulen
Door een oproep op Facebook vorig jaar van de PlusBus 
Houten voor vrijwilligers dacht ik dat dit wel iets voor mij 
zou kunnen zijn. Ik heb toen contact gehad met Frans. 
Als proef ben ik ter ondersteuning van Linda bij het 
coördineren van de bezorging van de programmaboekjes 
begonnen. Dit leerproces was maar kort, want helaas 
moesten alle ritten i.v.m. corona stopgezet worden. 
Gelukkig kon eind van het jaar de ritten weer geboekt 
gaan worden. Linda was intussen gestopt bij de PlusBus. Erg fijn dat Wilma 
erbij kwam als bezorgcoördinator. We doen deze taak samen, maar het 
belangrijkste is samen met de bezorgers. Dat zijn de stille krachten waar we 
iedere maand terecht kunnen om de boekjes af te leveren zodat zij door weer 
en wind er voor zorgen dat zij bij de abonnees in de brievenbus vallen. Naast 
mijn vrijwilligers werk bij de PlusBus ben ik ook actief bij het organiseren van 
de jaarlijkse Burendag. Ondanks dat ik al 3 jaar met pensioen ben werk ik toch 
nog 3 ochtendjes als voorbereider bij Post.nl. In de tijd die dan nog vrij is gaan 
we graag een paar dagen per maand naar ons plekje in Duitsland. En met we 
bedoel ik echtgenoot Hennie waar ik al 50 jaar mee getrouwd ben en waar ik 
sinds 14 jaar mee in Houten woon. De jaren daarvoor altijd in Schalkwijk.  
Wat mijn hobby’s betreft dat zijn er niet zoveel, namelijk af en toe een goed 
boek lezen en verder lekker genieten van de dingen die het leven mooi maken.

KENNISMAKING MET HET BEZORGTEAM 
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Dinsdag 3 januari - 
Uitwaaien in Scheveningen
Na al het feestgedruis weer even onze 
“klassieker”… 
Uitwaaien in Scheveningen en een 
lunch in “de Waterreus” op het 
strand! Kosten PlusBus € 25,00. 
Ophalen vanaf 10u.

Donderdag 5 januari - Lunchen in 
“eethuys-café de Generaal”, Baarn
In een oud stationsgebouw uit 1870 
op een prachtige locatie in Baarn 
lekker lunchen met natuurlijk weer 
een mooie route heen en terug. 
Kosten PlusBus € 15,00.  
Ophalen vanaf 11u. 

Vrijdag 6 januari - Hermitage Amsterdam
Nu te zien in de Hermitage: “Love stories: kunst, passie en tragedie”.  
De tentoonstelling is een ode aan de liefde in alle vormen. Van romantische 
liefde tot de obsessie van kunstenaars voor hun muze en van liefdestragedies 
tot de liefde die tegen alle verwach-
tingen in overwint. In meer dan 
100 portretten worden ’s werelds 
mooiste en meest spraakmakende 
liefdesverhalen verteld. Samen 
schetsen zij een ontroerend beeld 
van hoe liefde en verlangen de 
portretkunst door de eeuwen heen 
hebben beïnvloed; van zestiende-
eeuwse schilderijen tot hedendaagse fotografie. Kom oog-in-oog te staan met 
bekende liefdeskoppels als Oscar Wilde & Lord Alfred Douglas en John Lennon 
& Yoko Ono, en ontmoet beroemde kunstenaars als Anthony van Dyck,  

RITTEN IN JANUARI
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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Lee Miller, Ferdinand Bol en en David Hockney. Kosten PlusBus € 18,00. 
Toegang: € 19,50, MuseumKaart: gratis. Ophalen vanaf 09:30u.!!!!

Zondag 8 januari - IJsbeelden Zwolle
De beste ijskunstenaars ter wereld komen 
naar Zwolle! In een grote vrieshal gaan ze 
aan de slag met 275.000 kg ijs en 275.000 kg 
sneeuw. Zij vertalen het thema “WHAT A 
WONDERFUL WORLD” in een magische 
wereld van sneeuw- en ijssculpturen tot  
wel 6 meter hoog. Trek wat warms aan! 
Kosten PlusBus € 45,00. Combiprijs vervoer en toegang! Ophalen vanaf 09:30u.!!!!

Dinsdag 10 januari - Lunch in Molen “de Wieken” 
Bunschoten
Op een bijzondere plek in Bunschoten gaan we lunchen. 
Natuurlijk zorgen we voor een mooie route heen en terug! 
Als het weer het toelaat kunnen we nog even in Spakenburg 
een frisse neus halen… Kosten PlusBus € 15,00. 
Ophalen vanaf 11u.

 
Woensdag 11 januari - Textielmuseum, Tilburg
Het Textielmuseum is een dynamisch en creatief museum in bedrijf, gevestigd 
in een voormalige textielfabriek. Met inspirerende tentoonstellingen op het 
gebied van textielvormgeving, design, beeldende kunst en industrieel erfgoed 
is er voor iedereen wel iets te beleven. Kijk jij ook altijd vol bewondering 
naar de sierlijke dessins die bijna op magische wijze in strijklicht tevoorschijn 
komen op een met damast gedekte tafel? Hoe doen ontwerpers dit toch? In de 
tentoonstelling Damast Design - ontwerpen met licht en schaduw duiken we in 
het ontwerpproces van damast, van de eerste schets tot hét pronkstuk op tafel. 
De tentoonstelling Koninklijk borduren - verhalen en vakmanschap biedt een 
eenmalige kans om zowel de historische 
als nieuwe gordijnen van Paleis Huis 
ten Bosch - het woonpaleis van Koning 
Willem Alexander en Koningin Màxima 
te bewonderen. We lunchen in het 
Textiel Café. Kosten PlusBus € 27,00. 
Entree € 12,50. MuseumKaart: gratis. 
Ophalen vanaf 10u.
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Donderdag 12 januari - Dineren bij Proeflokaal Laeren
De leerlingen uit de derde en vierde klas van de vakroute Horeca, Bakkerij & 

Recreatie van College De Brink in Laren bereiden 
tijdens de praktijkvakken ‘s avonds in de keuken 
de lekkerste gerechten en serveren deze uit 
in hun gezellige schoolrestaurant. De perfecte 
manier om ervaring op te doen! En daar kunnen 
wij van genieten. Kosten PlusBus € 14,00; kosten 
3-gangenmenu, incl. een drankje en afsluiten 
met koffie of thee € 17,50. Let op: er kan alleen 
met Pin betaald worden! Ophalen vanaf 16:30u.

Zondag 15 januari - Lunchrit- Ammerzoden aan de Maas 
We maken een rit naar 
restaurant “Het Oude Veerhuis” 
in Ammerzoden, waar we, 
met uitzicht op de Maas, de 
lunch gebruiken. 
Langs de Waal rijden we weer 
naar Zaltbommel en op huis 
aan. Kosten PlusBus € 18,00. 
Ophalen vanaf 11u.

Woensdag 18 januari - Lunchrit naar Gasterij Stadzigt in Naarden
Gasterij Stadzigt ligt op een prachtige plek aan het Naardermeer. Hier rijden 
we vandaag heen voor een (h)eerlijke lunch. Eerlijke producten van eigen 
grond en uit de streek. Dat zijn de uitgangspunten van de menukaart van 

Gasterij Stadzigt. Ook kunt u de 
naastgelegen winkel Puur Genieten 
bezoeken. Hier vindt u een gevarieerd 
assortiment artikelen: producten op 
het gebied van eten en drinken en 
cadeau-artikelen. 
Kosten PlusBus € 17,00.  
Ophalen vanaf 11u.

Donderdag 19 januari - Kunstmuseum, Den Haag
Het Kunstmuseum is met 160.000 kunstwerken een van Europa’s grootste 
kunstmusea. Het museum heeft een toonaangevende collectie moderne 
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en hedendaagse beeldenkunst, mode en toegepast kunst. Naast de vaste 
collectie met werken van o.s. Mondriaan, Monet, Picasso en Kandinsky zijn 

er ook meerdere tijdelijke exposities te zien. Zo is er Balenciaga-Meesterlijk 
zwart, een eerbetoon aan de Spaanse mode-ontwerper Cristóbal Balenciaga. 
Daarnaast zijn er textielwerken te zien van de Rotterdamse kunstenares Anna, 
schilderijen van de New Yorkse kunstenaar Nicole Eisenman, werken van Anni 
en Josef Albers en “schenkers” van de Nederlandse ontwerper Aldo Bakker. 
We lunchen in het Grand Café van het museum. Kosten PlusBus € 25,00.  
Entree museum € 16,00, MuseumKaart gratis. Let op! Ophalen vanaf 09:30u.

Vrijdag 20 januari - Eten bij Blue Lotus in Zeist
Het is inmiddels een vertrouwd adres: de 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 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 22 januari - Rit langs Hollandsche IJssel met pannenkoekenlunch in 
Harmelen
Voorafgaan aan de pannenkoeken rijden we via 
IJsselstein om daar de Hollandse IJssel op te zoeken. Via 
Achthoven en Mastwijk rijden we naar Harmelen waar 
we bij restaurant Kort Jak gaan genieten van heerlijke 
pannenkoeken of een heerlijke burger. 
Kosten PlusBus € 15,00. Ophalen vanaf 11u.
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Dinsdag 24 januari - In the Black Fantastic, De Kunsthal, Rotterdam
De Kunsthal is in 1988-1989 ontworpen door de wereldberoemde architect 
Rem Koolhaas samen met projectarchitect Fuminori Hoshino van het 
Rotterdamse architectenbureau OMA (Office for Metropolitan Architecture). 
De architectuur trekt direct grote internationale aandacht door onder meer 

het vernieuwende materiaalgebruik, de situering van 
de ingang en de steile hellingbanen. Het stoere gebouw 
biedt zeven verschillende tentoonstellingshallen, een 
karakteristiek Auditorium en een sfeervol Kunsthalcafé.
In Hal 2 stapt u in een meeslepende ervaring, op het 
kruispunt tussen werkelijkheid en fantasiewerelden. In the 
Black Fantastic toont verleidelijke, 
weelderige en kleurrijke werken 
van elf hedendaagse kunstenaars 
uit de Afrikaanse diaspora. Met 
grenzeloze verbeeldingskracht en 

technische virtuositeit kaarten zij racisme en sociale 
ongelijkheid aan. De kunstenaars verbeelden nieuwe 
werelden en mogelijkheden en halen inspiratie uit 
folklore, mythe, sciencefiction, spirituele tradities 
en afrofuturisme. Ook in Hal 6 & 7 zijn ook mooie 
tentoonstellingen te zien. 
Kosten PlusBus € 22,00. Entree Museum € 16,50 (alleen PIN betaling mogelijk 
in museum). MuseumKaart gratis. Ophalen vanaf 09:30u.
 
Woensdag 25 januari - 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. We zoeken een leuk restaurant 
voor de lunch. 
Kosten PlusBus € 25,00. Entree museum € 9,50, met MuseumKaart gratis.
Ophalen vanaf 10u.

Vrijdag 27 januari - Nieuw en bijzonder: een dag Piet Mondriaan
Vandaag gaan we iets doen dat we nog niet eerder in ons programma hebben 
opgenomen. De hele dag staat in het teken van Piet Mondriaan. In 2022 
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was het alweer 150 jaar geleden dat Piet 
Mondriaan in Amersfoort werd geboren. 
Daarom brengen vandaag een bezoek aan 
Amersfoort en wel aan 2 musea. Allereerst 
gaan we naar het Flehite Museum waar 

we kunnen genieten  van het vroege werk van Piet Mondriaan in  Naar de 
natuur - Mondriaan en de Haagse School. naast de vaste collectie waarin de 
geschiedenis van Amersfoort centraal staat.  Na het Flehite Museum gaan we 
wandelend (200m) naar ons lunchadres. Na de lunch lopen we (300m) door 
naar het Mondriaanhuis, het geboortehuis van Mondriaan waar we veel te 
weten komen over het leven van Mondriaan. Kosten Plusbus € 14,00. 
Entree € 13,00 en € 6,50 (combinatievoordeel ticket)  Met MuseumKaart in 
beide musea gratis toegang (alleen PIN betaling mogelijk in musea). 
Let op! Afhalen vanaf 09:00u

Zondag 29 januari - Lunchrit Brasserie Zonnestraal, Hilversum
De longen van Hilversum? Die worden 
gevormd door rijksmonument Zonnestraal 
met haar landgoed van 120 hectare bos 
en heidegebied tussen Hilversum en 
Loosdrecht. Het beroemde complex, icoon 
van het nieuwe bouwen, is in verschillende 
fasen gerestaureerd. Nu is er een prachtige 
Brasserie waar we gaan lunchen. 
Kosten PlusBus € 15, 00. Ophalen vanaf 11u.
 

Dinsdag 31 januari - Panorama Mesdag Museum Den Haag
Op veler verzoek plannen we vandaag een bezoek aan een 
uniek museum. Het is 1881, je staat op het Seinpostduin, 

het hoogste duin in Scheveningen. Kijk 360º om je heen en zie de zee, de 
duinen en het oude vissersdorp Scheveningen. Een strandleven vol met 
bomschuiten, visserslui, paarden, strandliefhebbers en badkoetsen. 
Belangrijk: Het museum is gelijkvloers maar het panorama-platform (vanaf 
waar het Panorama schilderij te zien is) heeft een wenteltrap van 23 treden. 
De trap heeft wel aan beide kanten een leuning. Er is een traplift maar die mag 
maar door 2 personen per uur worden gebruikt en moet vooraf gereserveerd 
worden. Na het museumbezoek gaan we richting Scheveningen om een visje 
te eten. Kosten PlusBus € 25,00.  
Entree museum € 15,00. Met MuseumKaart gratis. Ophalen vanaf 09:30u.
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Thuiskomst is meestal tussen 16 en 17 uur. “va” = ophalen vanaf …

OVERZIcHT JANUARI

Annuleren 
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 03-01 Uitwaaien in Scheveningen va 10u
 do 05-01 Lunchen in “eethuys-café de Generaal”, Baarn va 11u
 vr 06-01 Hermitage Amsterdam va 09:30u
 zo 08-01 IJsbeelden Zwolle va 09:30u
 di 10-01 Lunch in Molen “de Wieken” Bunschoten va 11u
 wo 11-01 Textielmuseum, Tilburg va 10u
 do 12-01 Dineren bij Proeflokaal Laeren va 16:30-21
 zo 15-01 Lunchrit- Ammerzoden aan de Maas va 11u
 wo 18-01 Lunchrit naar Gasterij Stadzigt in Naarden va 11u
 do 19-01 Kunstmuseum, Den Haag va 09:30u
 vr 20-01 Eten bij Blue Lotus in Zeist va 17-21u
 zo 22-01 Rit langs Hollandsche IJssel  
  met pannenkoekenlunch in Harmelen va 11u
 di 24-01 In the Black Fantastic, De Kunsthal, Rotterdam va 09:30u
 wo 25-01 Boulevard en strand Katwijk, eventueel Museum va 10u
 vr 27-01 Nieuw en bijzonder: een dag Piet Mondriaan va 09u
 zo 29-01 Lunchrit Brasserie Zonnestraal, Hilversum va 11u
 di 31-01 Panorama Mesdag Museum Den Haag va 09:30u

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!
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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

2,144 mm

HIER UW RECLAME ?

Steun ons vrijwilligerswerk 
voor senioren !

Voor maar € 0,27 per dag
PRteam@plusbushouten.nl 

scan mij
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