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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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In dit nummer Steef Verhoef
Er was eens…. (zo rond september 2017)…. een oproep 
voor vrijwilligers voor de PlusBus Houten. Omdat ik al meer 
dan een jaar thuis was als “pensionado” leek het me wel 
wat om als chauffeur aan de slag te gaan. Temeer omdat je 
bij de PlusBus de oudere medemens een (vaak heel groot) 
plezier kan doen!
Sinds de succesvolle eerste PlusBusritten ga ik meestal  
1 (of 2) keer per maand mee als chauffeur. Als je dan een 
leuke rondrit hebt uitgestippeld (vaak na suggesties van het “programmateam”) 
en de gasten daar na afloop heel enthousiast over zijn, dan geeft dat veel 
voldoening! Onderweg hoor je ook best vaak iets als “Oh, wat is het hier 
mooi….”, en dat is leuk om te horen….
Na een tijdje chauffeur-zijn ben ik me ook gaan bezighouden met het maken 
van de maandelijkse roosters (het indelen van een chauffeur en begeleider 
voor elke rit). Op zich is dat ook leuk werk omdat ik niet van TV houd, en dan 
’s avonds toch niet zo veel te doen heb. Al zijn er wel eens periodes dat het 
maken van het rooster best een hoop puzzelwerk is. Maar – met de inzet van 
alle vrijwilligers (“oh, doe mij nog maar een extra ritje hoor!”) lukt het altijd 
weer! Dus bij deze ook nog eens dank aan alle collega’s! Voor het roosteren 
hebben we bij de PlusBus het roosterteam (dat doe ik samen met Willem).
Verder verzorg ik de laatste jaren ook de “eenvoudige kant” van de website 
van PlusBus Houten. Dat houdt onder andere in het plaatsen van nieuws dat 
door het bestuur of andere PlusBuscollega’s is aangeleverd, en ook moet 
maandelijks het nieuwe rittenprogramma (met de nog vrije plaatsen) op de 
website gezet worden. 
In mijn werkzame leven heb ik zo’n 40 jaar gewerkt in de computerhardware 
(het oplossen van storingen en later de ondersteuning van collega’s). Ik ben nu 
70 jaar, getrouwd met Christine, en heb 2 kinderen en 1 kleindochter van 3. 
Daar passen we 1 dag in de week op, en dat is een heel andere beleving! Heel 
interessante hobbies heb ik niet – een avondje volleybal, wat mooi-weer-
fietsen en wandelen, en ’s avonds ben ik vaak op de PC bezig met mijn foto’s 
en mijn verzamelde muziek. Ik reis ook graag, maar…. dat kost geld!
Ik wens de PlusBus nog een lang leven toe, en hoop nog vele mensen een fijne 
dag te kunnen bezorgen!

Tot ziens, Steef

KENNISMAKING MET HET ROOSTERTEAM 
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Donderdag 2 maart - Stadsmuseum Harderwijk
In een prachtig monumentaal pand in Harderwijk is het Stadsmuseum 

Harderwijk gevestigd. 
Naast de vaste collectie 
over de geschiedenis 
van Harderwijk is 
er de bijzondere 
tentoonstelling 

van fotografe/kunstenares Saskia Boelsums, met landschapsfoto’s als 
schilderijen zo mooi! Natuurlijk ontbreekt een lekkere lunch niet in dit 
bezoek aan Harderwijk! De begane grond met museumwinkel en - café en de 
tentoonstelling van Saskia Boelsums is gratis. Kosten PlusBus € 20,00. Museum 
(vaste tentoonstelling): € 10,00 Museumkaart gratis. Ophalen v.a. 10:30u.
 
Vrijdag 3 maart - 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.
 
Zondag 5 maart - Watersnoodmuseum Ouwerkerk, Zeeland
Het Watersnoodmuseum neemt je mee in de belevenissen van gewone 
mensen met een bijzonder Verhaal over Water. Over de Ramp van ’53, nu al 
weer 70 jaar geleden, over de wederopbouw en over de overstromingen die 
nog altijd, over heel de wereld, plaatsvinden. Dat doen we met ontroerende 

verhalen, indringende foto’s (ong. 20.000) en 
authentieke filmbeelden. We starten eerst met een 
lunch ter plekke en onderweg een bakkie! Het is een 
heel eind rijden!
Kosten PlusBus € 30,00. Toegang: € 12,50, 
Museumkaart gratis. Ophalen vanaf 09:30u!!

RITTEN IN MAART
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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Dinsdag 7 maart - Museum “Slager” Den Bosch met expositie Ans Markus
Museum Slager is een bijzonder museum. U krijgt als bezoeker een uniek 
inkijkje in het leven en werk van een schildersfamilie; de familie Slager in 
‘s-Hertogenbosch. Met acht schilders ziet u een interessante ontwikkeling 
in de schilderkunst gedurende drie generaties. En niet te vergeten, een 
boeiend beeld van het 
culturele en sociale leven in 
‘s-Hertogenbosch tussen 1840 
tot einde van de 20ste eeuw. 
In Museum Slager is nu ook de 
expositie “Verbonden Vrijheid” 
van Ans Markus te zien. De 
expositie toont vele werken, 
nieuwe en bekende, uit het 
grote en veelzijdige oeuvre 
dat Ans Markus als kunstenaar 
heeft opgebouwd en met als rode draad: diepe intermenselijke betrokkenheid. 
Aandachtstrekker is een groot schilderij met 150 olieverfportretten van 
150 jonge vrouwen en mannen. De gezichten op het schilderij stralen uit:  
welke geaardheid, welke huidskleur of welk geloof bij je hoort, wij zijn 
iedereen en wij verdienen het respect van iedereen. Maar eerst gaan we 
lunchen in brasserie “de Bank” op de Parade! Kosten PlusBus € 20,00. 
Toegang € 12,50 incl. koffie, Museumkaart gratis. Ophalen vanaf 10:30u. 
 
Zondag 12 maart - Lunchrit “de Klinker”, Noorden, bij Nieuwkoop
Lekker lunchen in het Groene Hart! Natuurlijk zorgen we voor een mooie route 
heen en terug. Kosten PlusBus € 15,00. Ophalen vanaf 11u.
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Woensdag 15 maart - Advocaatje ging op reis …
Een bekend kinderliedje 
maar we gaan dat niet voor u 
zingen.  
De reis voert vandaag naar ...? 
We houden het nog geheim. 
We rijden over Hollandse 
dijken en hollandse 
landschappen. Pontjes slaan 
we over vandaag. Een lekkere lunch mag natuurlijk niet ontbreken.  
Daarna gaan we een workshop doen met als toetje … 
Kortom ingrediënten voor naar wij hopen een gezellige en geslaagde dag.
Kosten PlusBus € 38,00. Eten en drinken niet inbegrepen. 
Ophalen vanaf 09u.

Donderdag 16 maart - Oude Ambachten en Speelgoedmuseum Terschuur
Het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum neemt u mee naar de tijd dat er 

geen elektriciteit was, de meeste 
arbeid nog met de hand werd 
gedaan en men afhankelijk was 
van familie, vrienden en buren. 
Ook beroepen die in de loop 
ter tijd verdwenen zijn, zult u 
hier aantreffen. Naast alle oude 
ambachten vindt u in het museum 

ouderwetse spelletjes, poppenhuizen, rijdende treinen, Dinky Toys, antieke 
beren, de oude meccanodozen, en nog veel meer. U gaat echt even terug in 
de tijd. Kosten PlusBus € 18,00. Toegang museum € 12,95, voor 65+ € 11,95, 
Museumkaart niet geldig. Ophalen vanaf 10u.

Vrijdag 17 maart - 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.
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Zondag 19 maart - Smikkelrit naar De Smickel, Soest

Zin in een oer-Hollandse pannenkoek? 
Met ruim veertig jaar ervaring bakken 
ze bij “De Smickel” in Soest de lekkerste 
pannenkoeken. Zoet, hartig, met of zonder 
ijs. Het water loopt je nu al in de mond…  
dus: Smickelen maar! En uiteraard met een 
mooie rit heen en weer terug. 
Kosten PlusBus € 13,00. Ophalen vanaf 11u.

Woensdag 22 maart - Lunchrit naar Kasteel Doorwerth
Via een mooie route over de 
Utrechtse Heuvelrug en langs de 
Nederrijn rijden we vandaag naar 
Kasteel Doorwerth. Het is een stoer, 
middeleeuws kasteel gelegen in 
een prachtig omgeving. Helaas is 
het kasteel zelf niet toegankelijk 
voor minder validen maar wel de 
mooie wandelpaden, de moestuin 
en de boomgaard met bijenstal. In 
de voorburcht is het gezellige en 
sfeervolle Kasteelcafé De Zalmen 
gevestigd, waar we de lunch gaan 
gebruiken. Terug nemen we een 
andere mooie route. Kosten PlusBus € 22,00. Ophalen vanaf 10u.

Donderdag 23 maart - 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 16:30u, terug ca 21:00u.
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Vrijdag 24 maart - Havenrondvaart Rotterdam
De haven van Rotterdam is met een oppervlakte van meer dan 12.600 hectare 
de grootste haven van heel Europa en de periode van groei is nog lang niet 

voorbij. Vandaag maken we een 
rondvaart door de haven, die u 
meeneemt in de geschiedenis 
en de huidige status van de 
Rotterdamse haven. Middenin het 
drukke verkeer van binnenvaart- 
en zeeschepen beleeft u een 
bijzondere rondvaart door één 
van de grootste zeehavens ter 
wereld. U ziet de indrukwekkende 
skyline met imposante gebouwen 

aan u voorbij glijden, gevolgd door een uniek uitzicht op werven, dokken en 
de hypermoderne overslag van duizenden containers. Tot slot vaart u langs het 
stoomschip Rotterdam, het voormalig vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn. 
Kosten PlusBus € 27,00. Kosten rondvaart € 15,10. Ophalen vanaf 09:30u.

Zondag 26 maart - Lunch bij De Eend in Loosdrecht
In Loosdrecht, met zicht op de 
Loosdrechtse plassen, ligt het 
sfeervolle eetcafé De Eend.
Hier rijden we vandaag naar 
toe voor een heerlijke lunch. 
Kosten PlusBus € 15,00. 
Ophalen vanaf 11u.

Dinsdag 28 maart - Museum Hilversum - Expositie De Zilveren Camera 2022
De Zilveren Camera is de meest 
prestigieuze prijs voor foto-

journalistiek en documentaire fotografie in Nederland. Jaarlijks kunnen 
beroepsfotografen met de Nederlandse nationaliteit (woonachtig in of 
buiten Nederland) en in Nederland gevestigde fotografen met een andere 
nationaliteit hun werk inzenden. De wedstrijd bestaat al sinds 1949 en  
heeft 10 categorieën met in totaal 16 winnaars die meedingen naar de 
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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

hoofdprijs: de Zilveren Camera. 
In 2021 won de beroemde foto 
“Positie Omtzigt, functie elders” 
de Zilveren Camera in de categorie 
“Nieuws nationaal”. Welke foto’s 
in het afgelopen jaar bekroond 
zijn ziet u in de expositie in 
Museum Hilversum. 
Kosten PlusBus € 13,00 
Entree museum € 8,50, 
Museumkaart gratis. Ophalen Vanaf 10u.

Donderdag 30 maart - Lunch bij De Kop van de Haven in IJmuiden
Aan de kop van de haven van IJmuiden ligt het visrestaurant met dezelfde 
naam als die plek. Terwijl u geniet van een heerlijke lunch kunt u genieten van 
het uitzicht op de haven, de sluizen, de ferry of de zee. De “Visbakmeesters 

van de Kop”, zoals ze zichzelf noemen, 
bereiden dagverse vis, belegde broodjes en 
diverse gebakken vis. Kortom: lekker vis eten 
op een bijzondere plek. 
Kosten PlusBus € 25,00. Ophalen vanaf 09:30u.

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

OVERZICHT MAART

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.

 do 02-03 Stadsmuseum Harderwijk va 10:30u
 vr 03-03 Eten bij Cindisch Soulfood Nieuwegein va 17-21u
 zo 05-03 Watersnoodmuseum Ouwerkerk, Zeeland va 09:30u
 di 07-03 Museum “Slager” Den Bosch met 
  expositie Ans Markus va 10:30u
 zo 12-03 Lunchrit “de Klinker”, Noorden, bij Nieuwkoop va 11u
 wo 15-03 Advocaatje ging op reis … va 09u
 do 16-03 Oude Ambachten en Speelgoedmuseum Terschuur va 10u
 vr 17-03 Uitwaaien op Scheveningen va 10u
 zo 19-03 Smikkelrit naar De Smickel, Soest va 11u
 wo 22-03 Lunchrit naar Kasteel Doorwerth va 10u
 do 23-03 Diner in ROC Lokaal Nieuwegein va 16:30-21
 vr 24-03 Havenrondvaart Rotterdam va 09:30u
 zo 26-03 Lunch bij De Eend in Loosdrecht va 11u
 di 28-03 Museum Hilversum - Expositie 
  De Zilveren Camera 2022 va 10u
 do 30-03 Lunch bij De Kop van de Haven in IJmuiden va 09:30u

Geef ons uw mening over een PlusBus trip
dan krijgt U op het programma ook wat grip !

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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