
PROGRAMMA
FEBRUARI 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


3

In dit nummer Willem van Eck 
Mag ik me even voorstellen? Willem van Eck is de naam.
Vrijwilliger bij de PlusBus Houten, een jaar voordat we 
geplaagd werden door het coronavirus.
Binnen de stichting mag ik twee functies uitvoeren: de ene 
als chauffeur en de andere als planner.
Het is mooi om mensen leuke uitjes te bezorgen daarom rij 
ik graag op de bus.
Als planner mag ik de chauffeurs en begeleiders iedere 
maand indelen. Dit doe ik samen met Steef Verhoef en daar zit best wel wat 
werk aan.
Naast mijn vrijwilligerswerk doe ik ook graag sporten in de sportschool om 
mijn conditie op peil te houden.
Ook ga ik graag naar het FC Utrecht stadion om naar het voetballen te kijken.
Maar mijn grootste trots zijn wel mijn kleinkinderen.
Een kleinzoon van 9 jaar en een kleindochter van 6 jaar oud.
Samen met mijn vrouw passen we regelmatig op de kleinkinderen. Ze komen 
ook graag bij ons logeren want we hebben een groot park voor de deur met 
veel speeltoestellen.
Als afsluiting hoop ik dat we allemaal nog heel lang gebruik mogen maken van 
de PlusBus Houten.

Tot ziens, Willem

KENNISMAKING MET HET ROOSTERTEAM 

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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mailto:kantoorteam@plusbushouten.nl


4

Woensdag 1 februari - IJsbeelden Zwolle  2e keer!
De beste ijskunstenaars 
ter wereld komen naar 
Zwolle! 
In een grote vrieshal 
gaan ze aan de slag 
met 275.000 kilo ijs en 
275.000 kilo 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! 
Afhalen vanaf 09:30u !!!!

Donderdag 2 februari - Lunchen in de Lage Vuursche
In een prachtige omgeving gaan we lunchen in restaurant 
“de Bosrand”. Natuurlijk kiezen we weer een mooie route 
en terug! Kosten PlusBus € 12,00. 
Ophalen vanaf 11u.

RITTEN IN FEBRUARI
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 3 februari - Lunchen “Bij Johannes” Zeist
“Bij Johannes” is een atelier, winkel en café. Johannes Montauban (1782-1876)
was een timmerman. Dat Johannes een vakkundig ambachtsman was, is wel 
duidelijk. Heel Zeist kende hem. Het team van Abrona “Bij Johannes” bestaat 

uit mensen met een licht verstandelijke beperking en of afstand 
tot de arbeidsmarkt. Zij doen er alles aan om je “Bij Johannes” 
in de watten te leggen en ja, dat kost tijd. Maar ach, weet je,

zo krijg jij de tijd om te genieten van onze heerlijke lunch voor een heel 
schappelijke prijs! Kosten PlusBus € 10,00. Ophalen vanaf 11u. 

Zondag 5 februari - Lunchrit “Land van Heusden en Altena”
Het Land van Heusden en Altena ligt tussen 
de grote rivieren in het rivierengebied. 
Het wordt begrensd door de Merwede, 
de Afgedamde Maas, de Biesbosch en de 
Bergsche Maas. De vestingstad Heusden 
heeft volledig gerestaureerde vestingwerken 
en veel monumentenpanden. U vindt er 
leuke winkels, mooie galerieën, havens 
en gezellige terrasjes. De Botermarkt en de Vismarkt zijn leuke straten met 
winkeltjes en eettentjes nabij de haven. Er staan twee mooie standerdmolens 
en een “Anton Pieck”-ophaalbrug. We lunchen aan de Vismarkt. 
Kosten PlusBus € 20,00. Ophalen vanaf 11u.

Woensdag 8 februari - Borduurmuseum “het losse steekje”, Barneveld
Het wordt ook wel schilderen met draad genoemd… borduren. Met 
evenveel zorg als waarmee schilderijen worden gemaakt, worden garen 
en zijde geselecteerd, in de naald gestoken en creëren vaardige handen de 
mooiste werken. Maar liefst 1.500 verschillende borduurwerken sieren de 
wanden van het borduurmuseum. Ook de nageborduurde “De Nachtwacht” 
van meesterschilder Rembrandt, is in het museum te bewonderen. Ook 
verschillende prenten van andere bekende kunstenaars zijn in geborduurde 
varianten te zien, onder andere Anton Pieck, Rembrandt en Vermeer. Het 
borduurmuseum heeft ook rekening gehouden met mannelijke bezoekers! Zij 
kunnen een complete afdeling met allerhande houtsnijwerk 
bezoeken. Voor het museumbezoek gaan we eerst lunchen. 
Kosten PlusBus € 18,00. Toegang museum € 10,- incl. kopje 
koffie of thee met koek en rondleiding! 
Museumkaart is NIET geldig. Ophalen vanaf 10:30u.
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Donderdag 9 februari - Lunch 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 lunch voor 
slechts € 9,75 inclusief 
2 drankjes! Het menu wisselt 
wekelijks. Bij het ROC kunt u 
alleen met de pinpas betalen. 

Kosten PlusBus € 7,00. Ophalen vanaf Let op! 10:30u.

Vrijdag 10 februari - Sneeuwklokjesfestijn, Wolfheze
Dit lentefeest is inmiddels uitgegroeid tot een “must” voor iedere liefhebber 
van bloeiende voorjaarsbollen, en 
vooral van sneeuwklokjes. Er zijn 
gespecialiseerde kwekers uitgenodigd 
met een uitgebreide collectie 
aan sneeuwklokjes, bijzondere 
bolgewassen en voorjaarsbloeiende 
heesters en vaste planten. Voordat 
we het festijn bezoeken gaan we 
eerst in de buurt lunchen. Kosten 
PlusBus € 20,00. Toegangsprijs € 4,00. 
Ophalen vanaf 10:30u.
 
Zondag 12 februari - Pannenkoeken Leerbroek
We steken de pont over naar Culemborg en gaan dan via Zijderveld naar 

Leerbroek waar niet te versmaden pannenkoeken op 
ons wachten in “Onder de Pannen”. Iedere keer weer 
een succes! Kosten PlusBus € 12,00. 
Ophalen vanaf 11u.
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Dinsdag 14 februari - Budget diner in “Robuust” Nieuwegein
Slapeloze nachten, in deze tijd komen ze helaas vaak voor. Kan ik nog uit eten? 
Ontspanning, een hapje eten, in moeilijke tijden niet vanzelfsprekend. Maar 
wel enorm belangrijk om je hoofd koel 
te houden. Nu belooft Robuust altijd 
dat ze is wat jij als gast nodig hebt, 
ontspanning, gezelligheid, maar bovenal 
warmte van mensen om je heen. Om 
te zorgen dat er nog steeds een heel 
grote groep van onze gasten kunnen 
blijven komen, en misschien wel een 
heel nieuwe groep meenemen die 
nooit konden komen, komt Robuust 
met “het voordeel-menu”. Voor- en hoofdgerechten en desserts voor een 
zeer aantrekkelijke prijs, waarbij je mag denken aan hoofdgerechten van rond 
de € 10!! Maar je mag natuurlijk ook à la carte eten. Kosten PlusBus € 10,00. 
Ophalen vanaf 17u.

Woensdag 15 februari - Zandsculpturen Garderen
Ieder jaar staan er weer prachtige zandsculpturen in Garderen op de Veluwe.
Het thema van dit jaar is “de Vaderlandse Geschiedenis”. Zie hoe men woonde
en werkte in de Middeleeuwen, hoe men handel dreef in Hanzesteden en
wordt zelf onderdeel van de Beeldenstorm. Nieuw is nu ook de tentoonstelling 
“Winterse Sferen” waar schitterende ijssculpturen te zien zijn! Dagelijks 
vinden er demonstraties plaats door de beste carvers ter wereld. Zij halen 
alles uit de kast om van ijsblokken ware kunstwerken te maken. Laat u zich 
ook meenemen in de winterse sferen bij onze nieuwste uitbreiding van de 
tentoonstelling in de vorm van het sfeervolle winters dorp. Hier bakt de oude 
bakker zijn brood in de houtgestookte oven en kunt u zelf genieten van warme 
chocomelk, vuurkorven, oliebollen en glühwein… alles onder begeleiding van 
sfeervolle muziek. 
Breng een bezoekje aan 
ons sneeuwlandschap 
en sta oog in oog met 
levensgrote ijsberen en 
pinguïns. 
Kosten PlusBus € 25,00. 
Toegang € 12,50. 
Ophalen vanaf 09:30u !!!!
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Vrijdag 17 februari - Visje eten in Harderwijk
Vrijdag! Visdag! Dus we gaan weer op pad om een lekker visje te scoren bij 
Dries van den Berg in het sfeervolle Harderwijk aan het Veluwemeer. 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 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 19 februari - Lunchrit naar Kamerik
Op een steenworp afstand van zowel Utrecht als Amsterdam en toch op het 
karakteristieke Hollandse platteland 
ligt Buitenplaats Kameryck - een 
ideale locatie om even aan de waan 
van alledag te ontsnappen. 
Het weidse uitzicht over de 
weilanden, de karakteristieke slootjes 
en het geluid van zangvogels die in 
de verte fluiten laten je genieten van 
ongekende rust en ruimte. Daar hoort 
vanzelf geen route of de snelweg bij….
Kosten PlusBus € 17,00. Afhalen vanaf 11u.

Dinsdag 21 februari - 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 in restaurant 
Parnassia aan Zee!
Kosten PlusBus € 25,00. 
Ophalen vanaf 10u.

Woensdag 22 februari - Terug in de tijd in Ons Jaren 50 Dorp
Vandaag een reis terug in de tijd. De oude pandjes roepen de sfeer op van 
vroeger. Ze nodigen uit om niet alleen een bezoeker te zijn, maar ook actief 
deel te nemen aan het dagelijks leven van Oma Appeltaart en Opa Klok.  
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Op deze manier wil men terug naar 
een stuk gezelligheid en aandacht 
voor elkaar, die we erg missen in 
de haastige tijd van tegenwoordig. 
Ze ontvangen daarom graag 
kleine groepen, zodat er sprake 
is van persoonlijk contact. We 

worden ontvangen met koffie/thee met Oma’s appeltaart gevolgd door een 
rondleiding door het dorpje (alles is binnen). Vervolgens genieten we van de 
lunch met soep en broodjes. ’s Middags gaan we onze hersenen kraken over 
de jaren 50 in de vorm van een quiz. Kosten PlusBus € 50,00 inclusief koffie/
thee, appeltaart, lunch en activiteiten. Let op! Ophalen vanaf 09u !!!!
 
Donderdag 23 februari - Museum Voorlinden, Wassenaar
Museum Voorlinden verzamelt, 
presenteert, bewaart, beheert, 
conserveert, restaureert en publiceert 
moderne en hedendaagse kunst, in en 
buiten het eigen gebouw. In museum 
Voorlinden krijgt deze kunst betekenis 
voor een breed samengesteld (inter)-
nationaal publiek. Het museum heeft voor ogen een ontmoetingsplaats te 
zijn waar mensen graag willen vertoeven. Voorlinden wil een oase van rust 
zijn in de drukke Randstad, waar mensen zich kunnen verwonderen en laten 
verrassen. In de manier van presenteren en het benaderen van de bezoekers 
staat de totaalbelevenis van kunst, natuur en architectuur centraal. 
Voorafgaand aan het museumbezoek drinken we koffie in het museum café. 
We lunchen in het Fletcher Hotel Duinoord aan de Wassenaarseslag.
Kosten PlusBus € 51,00 inclusief entree museum (Museumkaart is NIET geldig). 
Afhalen vanaf 09u.

Zondag 26 februari - Lunchen in het 
Spiegelhuys 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.
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Thuiskomst is meestal tussen 16 en 17 uur. “va” = ophalen vanaf …

OVERZICHT FEBRUARI

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.

 wo 01-02 IJsbeelden Zwolle  2e keer! va 09:30u
 do 02-02 Lunchen in de Lage Vuursche va 11u
 vr 03-02 Lunchen “Bij Johannes” Zeist va 11u
 zo 05-02 Lunchrit “Land van Heusden en Altena” va 11u
 wo 08-02 Borduurmuseum “het losse steekje”, Barneveld va 10:30u
 do 09-02 Lunch in ROC Lokaal Nieuwegein va 10:30u
 vr 10-02 Sneeuwklokjesfestijn, Wolfheze va 10:30u
 zo 12-02 Pannenkoeken Leerbroek va 11u
 di 14-02 Budget diner in “Robuust” Nieuwegein va 17-21u
 wo 15-02 Zandsculpturen Garderen va 09:30u
 vr 17-02 Visje eten in Harderwijk va 10u
 zo 19-02 Lunchrit naar Kamerik va 11u
 di 21-02 Bloemendaal aan Zee en Zandvoort va 10u
 wo 22-02 Terug in de tijd in Ons Jaren 50 Dorp va 09u
 do 23-02 Museum Voorlinden, Wassenaar va 09u
 zo 26-02 Lunchen in het Spiegelhuys in Nederhorst den Berg va 11u

Samen eten is gezellig, dus...
rij met ons mee in de PlusBus !

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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