
 

Maandprogramma +BUS april 2019 
Uitstapjes van deur tot deur 

 
Alstublieft: het programma voor de komende maand! 
Voor meer informatie en aanmelding kunt u inspreken 
[op ons antwoordapparaat] op 06 53 89 81 27. Wilt u 
bij het inspreken duidelijk de volgende gegevens 
vermelden: 

-       Uw naam 
-       Uw telefoonnummer 
-       De datum van de gewenste rit 
-       De bestemming van de gewenste rit 
 

Voor de maand april  kunt vrijdag 22 maart  na 9 uur 
1 rit opgeven. Op zondag 24 maart  kunt u na 9 uur 
nog 2 ritten opgeven.   
Over uw opgave(n) wordt u enkele dagen na de 
tweede beldag teruggebeld. Vervolgens krijgen 
degenen, die een e-mailadres opgegeven hebben, een 
bericht met de openstaande ritten. Wie geen e-mail 
heeft, kan natuurlijk ook nog eens bellen.  
 
 

 

 
 
 
 

Mede mogelijk gemaakt door:   
 
 

Datum Overzicht bestemmingen Prijs Met MuseumKaart 

Ma 1 apr Kastelenrit in het Krommerijngebied 13,00   

Di 2 apr Jan Sluijters in het Noordbrabants Museum in Den Bosch 34,00 18,00 

Wo 3 apr Tekenen/schilderen bij de Delerij in Driebergen 40,00  

Do 4 apr Museum More in Gorssel 41,00 25,50 

Vrij 5 apr Museum Jan Cunen in Oss 27,50 18,00 

Za 6 apr Duivelsberg in Berg en Dal 14,50  

Zo 7 apr Drieringenconcert in Amersfoort 9,00  

Ma 8 apr Eten bij Bregje in Veenendaal(korte rit) 28,50  

Di 9 apr Rondvaart in Breda 25,50  

Do 11 apr Tuincentrum Abbing(korte rit) 7,00  

Vrij 12 apr Opera in Figi Zeist 41,50  

Za 13 apr Met de Beverbus door het Almeerderhout 17,50  

Zo 14 apr Muziek op landgoed Parc Broekhuizen 57,00  

Ma 15 apr Rembrandt in het Rijksmuseum 38,00 20,00 

Di 16 apr Tijd voor Max in Hilversum(korte rit) 10,00  

Do 18 apr Rondvaart in Gouda 25,50  

Vrij 19 apr Bollenrit in Noord- en Zuidholland 15,50  

Za 20 apr Mattheus Passion in Utrecht 54,00  

Di 23 apr Beeld en Geluid in Hilversum 32,50 15,50 

Wo 24 apr Bollenrit in de Noordoostpolder(lange rit) 23,50  

Vrij 26 apr Varen op de Linge met lunch aan boord 48,00  

Zo 28 apr Bloesemrit in de Betuwe 14,00  

Ma 29 apr Jachtslot Sint Hubertus in Park de Hoge Veluwe 33,50  
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Ma 1 apr, Kastelenrit in Krommerijn gebied 
De kastelen zijn helaas niet te bezoeken. 
 
Di 2 apr, Jan Sluijters in het Noord 
Brabantsmuseum in Den Bosch 
De Wilde Jaren laat zien hoe de Sluijters als 
jongeman in Parijs kennis maakte met de avant-
garde kunst uit die periode. Ongeveer 15 jaar lang 
experimenteert Sluijters met bijna alle nieuwe 
kunststromingen die hij in Parijs leerde kennen. 
Dat blijkt essentieel voor zijn kunstenaarschap. 
Het Noordbrabants Museum toont naast het 
werk van Sluijters ook enkele kunstwerken van 
zijn inspiratiebronnen en gelijkgestemden als 
Kees van Dongen, Georges Braque en Leo Gestel. 
Daarmee wordt het vroegere werk van Sluijters in 
de context van de nationale en internationale 
moderne kunst geplaatst. 
 
Wo 3 apr, Teken-/en schilderles in Driebergen 
Vanaf 15.00 uur zijn we uitgenodigd om, onder 
professionele leiding, aan een tekenles deel te 
nemen. U bent als beginner of gevorderde 
hartelijk welkom in “de Delerij” en u leert op een 
leuke manier met potlood of houtskool om te 
gaan. Naast koffie/thee en een aperitief, geniet u 
na afloop van een ter plaatse gemaakte warme 
maaltijd. 
 
Do 4 apr, Museum More in Gorssel 
De gebroeders Barraud zijn waarschijnlijk het best 
bewaarde geheim van Zwitserland. Vier broers in 
de kunst. Vier zeer getalenteerde schilders binnen 
één familie. Een geluks-klavertje-vier? Museum 
MORE wil laten zien dat er veel meer kwaliteit en 
variatie is in de moderne Zwitserse kunst dan de 
usual suspects zoals Giacometti en Hodler. De 
Barrauds zijn het waard om ontdekt te worden 
buiten Zwitserland, omdat hun schilderijen 
belangrijke vertegenwoordigers zijn van het 
Europese realisme uit de jaren ’20 en ’30.  
  
Vrij 5 apr, Museum Jan Cunen in Oss 
Naakt of bloot? Deze vraag vormt de rode draad 
van de tentoonstellingen. Het vrouwelijk naakt in 
de Nederlandse schilderkunst 1875-1925 en het 
vrouwelijk naakt in de hedendaagse kunst. 
Naakten van George Hendrik Breitner, Isaac 
Israels en Jan Sluijters gaan een dialoog aan met 
werk van hedendaagse kunstenaars als Lita 
Cabellut, Bart Hess en Carla van de Puttelaar. Het 
museum voelt zich geroepen om de tegenstelling 
die in de huidige samenleving ten aanzien van 
naakt is ontstaan, zichtbaar en bespreekbaar te 
maken. Want waar we aan de ene kant 

krampachtig en preuts omgaan met bloot, 
worden we er aan de andere kant voortdurend 
mee overladen. 
 
Za 6 apr, De Duivelsberg in Berg en Dal 
Via een leuke route brengen we u naar de oude  
herberg midden in het prachtige natuurreservaat 
de Duivelsberg. Het oorspronkelijke boerderijtje 
(en later herberg) is gebouwd in Oudhollandse 
stijl. U kunt een pannenkoek eten of kiezen voor 
poffertjes, soep, salade of brood.   

Zo 7 apr, Drie Ringen Concert in Amersfoort 
De Lionsclub in Amersfoort organiseert  dit 
concert weer in de Bergkerk en wij zijn ook 
uitgenodigd.  Het wordt een optreden van het 
koor "Fluente Sono". Tijdstip: van 15 tot (ca.) 16 
uur. 
 
Ma 8 apr, Eten bij Bregje in Veenendaal 
Proeflokaal Bregje staat voor lekker én betaalbaar 
eten. De heerlijkste gerechten, met zorg 
samengesteld. Het diner is wel en de drankjes zijn 
niet inbegrepen bij de prijs. U wordt in de loop 
van de middag gehaald. 
 
Di 9 apr, Rondvaart in Breda 
De tocht start in de Nieuwe Haven in het 
centrum. Onze schipper vaart u een rondje 
rondom de kerk en het stadscentrum. U bevaart 
hierbij de Singels van Breda langs vele historische 
bezienswaardigheden. Zo vaart u vanuit de 
Nieuwe Haven onder andere langs 't 
Spanjaardsgat, 't Kasteel van Breda, de KMA, het 
Valkenbergpark en de Koepelgevangenis.  
Gedurende deze mooie en verrassende tocht 
vertelt onze schipper u de ins-en outs langs de 
route. Benieuwd wie er ontsnapte uit de koepel, 
waar het kleinste pand van Breda staat of hoe de 
vuurtoren bij het Valkenbergpark terecht is 
gekomen? Tijdens deze rondvaart komt u er 
achter. 
 
Do 11 apr, Tuincentrum Abbing(korte rit) 
U kunt genieten van de duizenden planten en 
voorjaarsbloemen zowel binnen als buiten en 
eventueel advies vragen. 
 
Vrij 12 apr, Polyhymnia in Figi Zeist 
Voor het eerst in de Nederlandse 
theatergeschiedenis is Die Schöpfung van Haydn 
niet alleen te beluisteren maar ook te bekijken. 
Zie de woeste golven over het toneel rollen, hoor 
de leeuw brullen en geniet van de dans van de 
vogels…..Uit chaos en leegte ontstaat een 
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fantastische wereld. In de bijzondere, 
adembenemende voorstelling is het alsof het 
publiek midden in de schepping zelf staat! 
 
Za 13 apr, Met de Beverbus door het 
Almeerderhout 
Ontdek het Almeerderhout vanuit de Beverbus. 
De gids van Staatsbosbeheer kan u alles vertellen 
over dit jonge natuurgebied in Flevoland. Houdt u 
fototoestel bij de hand, want als u geluk hebt, 
schiet u onderweg misschien wel een mooi 
plaatje van een ree, vos, bever of ijsvogel. 
 
Zo 14 apr, Muziek op Landgoed Parc 
Broekhuizen 
In het koetshuiswordt een compacte versie van 
de klassieke opera Orpheus en Eurydice, 
genaamd Orfeo vorm gegeven door The Fat Lady. 
Er klinkt niet alleen muziek van Glück, maar onder 
ander ook van Theodorakis. 
 
Ma 15 apr, Rijksmuseum in Amsterdam 
2019: het Jaar van Rembrandt  
Ter gelegenheid van zijn 350-ste sterfjaar in 2019 
presenteert het Rijksmuseum voor de eerste keer 
in de geschiedenis een overzichtstentoonstelling 
van alle schilderijen, etsen en tekeningen van 
Rembrandt uit de eigen collectie. 
 
Di 16 apr, Tijd voor Max in Hilversum 
U woont de live-uitzending van dit programma 
bij. Martine van Os en Sybrand Niessen praten 
met boeiende bekende en onbekende 
Nederlanders over actuele gebeurtenissen, 
interessante ontwikkelingen en persoonlijke 
ervaringen. 

Do 18 apr, Rondvaart in Gouda 
Het is een grachtentocht door de monumentale 
binnenstad van Gouda. De schipper vertelt 
onderweg historische wetenswaardigheden en 
vermakelijke anekdotes.  
 
Vrij 19 apr, Bollenrit in Noord-en Zuidholland 
De ANWB heeft wegwijzers voor een autoroute 

door de Bollenstreek geplaatst in een traject van 

ongeveer 60 km. De aanblik van de bont 

gekleurde velden is zeer de moeite waard.    

Za 20 apr, Matthäus Passion – JANSKERK 
Utrecht.  
Middagconcert van J.S. Bach’s meest 
indrukwekkende werk, de beroemde Matthäus 
Passion. Uitvoerenden: koor, solisten (o.a. Olga 

Zinovieva) en de internationale musici van het 
Bach Choir & Orchestra. De toegang is inclusief 
programmaboekje en een CD of DVD van het 
concert. U krijgt goede plaatsen! 
 
Di 23 apr, Beeld en Geluid in Hilversum 
Bijtend, baanbrekend of luchtig? Waar mag je nu 
wél en waar mag je nu geen grappen over maken 
in satire? Waar ligt de grens van de spot? Bezoek 
de tentoonstelling Serieus grappig en ontdek hoe 
satire je laat grinniken of gieren, terwijl het 
serieuze onderwerpen aan de kaak stelt en 
waarom juist satire zo belangrijk is. 

Wo 24 apr, Bollenrit in de Noordoostpolder 
De Noordoostpolder is uitgegroeid tot één van de 
belangrijkste teeltgebieden voor bloembollen. De 
bollenroute is de langste en kleurrijkste route van 
Nederland. Dit is een langere rit dan die op 19 
april! 
 
Vrij 26 apr, Varen op de Linge 
Aan boord gebruiken we de lunch en hopen we te 
genieten van de bloesem. 
 
Zo 28 apr, Bloesemrit in de Betuwe 
Na een feestelijke dag maken we met de bus een 
rit door de bloesemlanderijen van de Betuwe. 
 
Ma 29 apr, Jachtslot Sint Hubertus in Park de 
Hoge Veluwe 
Architect H.P. Berlage ontwierp het totale 
exterieur, interieur en de omgeving voor één van 
de belangrijkste monumenten van ons land. In 
het Jachthuis worden rondleidingen verzorgd 
door de vijf belangrijkste vertrekken. Tijdens de 
rondleidingen wordt verteld over de 
geschiedenis, de architectuur en de kunst in het 
Jachthuis. 
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Spelregels 

 

Reserveren 

• Vanaf de startdatum voor aanmelding 

kunt u telefonisch 1 rit opgeven. 2 dagen 

later kunt u nog 2 ritten opgeven. Daarna 

wordt u teruggebeld over uw boekingen. 

• U kunt maximaal één gast meenemen. 

• U kunt zich aanmelden tot twee dagen 
voorafgaande aan het uitstapje, tenzij 
anders vermeld.   
• Als u zich hebt aangemeld voor een 
rit, wordt u twee dagen van te voren 
gebeld door de chauffeur of begeleider. 
Zij spreken met u het tijdstip af, waarop 
u (ongeveer) wordt opgehaald. Wij 
verzoeken u vriendelijk om op het 
afgesproken tijdstip klaar te zijn voor 
vertrek.   
• Als u de dag vóór de rit niet bent 
gebeld: bel dan  06 53 89 81 27.  
 
Annulering  

• Het kan voorkomen dat u wegens 
overmacht moet annuleren.Dit kan 
telefonisch via 06 53 89 81 27, bij geen 
gehoor a.u.b. de voicemail Wij 
verzoeken u dit minimaal 2 dagen voor 
de rit te doen. (06 53 89 81 27). U mag 
ook zelf een vervanger regelen en aan 
ons doorgeven.   
• Heeft u geannuleerd voor een rit 
waarbij vooraf entreebewijzen gekocht 
moesten worden en er is geen 
vervanger, dan zullen wij de gekochte 
 
 

De+BUS wordt o.a.  
gesteund door: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
entreebewijzen bij u in rekening 
brengen. U krijgt hiervan een factuur. 
• Hebt u korter dan 48 uren van tevoren 
(of helemaal niet) geannuleerd, dan zijn 
wij genoodzaakt de ritkosten en 
eventueel gekochte entreebewijzen 
bij u in rekening te brengen. U krijgt 
hiervan een factuur.  
• Het uitstapje gaat door bij minimaal 4 
deelnemers. Als een rit door ons wordt 
geannuleerd, nemen wij telefonisch 
contact met u op. Bij 7 deelnemers is de 
bus helaas vol.  
 
Prijs en betaling   
• U betaalt met het draagbare PIN 
apparaat, dat de chauffeur/ begeleider 
bij zich heeft. U betaalt zo de ritprijs en 
de eventuele entreeprijs. Zorg er 
dusvoor dat u uw PIN pas bij u heeft. 
De prijzen zijn exclusief consumpties, 
tenzij anders vermeld.  
• Als u een Museumkaart (MK) heeft, 
dan raden wij u aan deze mee te nemen 
bij een museumbezoek. U betaalt dan 
de lagere prijs, zoals vermeld in het 
maandprogramma.  
• Dikwijls is het gedurende een uitstapje 
tijd voor de lunch. Samen met de 
deelnemers en begeleiders gaat u dan 
voor eigen rekening een hapje eten. 
Natuurlijk bent u ook vrij om uw eigen 
lunch mee te nemen. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Voorwaarden voor deelname 
• Deelname aan de uitstapjes geschiedt 
op eigen risico. 
• De Stichting kan niet aansprakelijk 
gesteld worden voor zoekgeraakte of 
beschadigde eigendommen. 
 
Begeleiding  
• Van deelnemers wordt verwacht dat 
zij zelfstandig kunnen in- en uitstappen 
en naar de wc kunnen.  
• Chauffeur en begeleider zijn graag 
bereid u een handje te helpen en te 
begeleiden. 
• Uw rollator kan mee in de bergruimte; 
in de bus is een opvouwbare rolstoel 
aanwezig. 
 
Opmerkingen, tips, ideeën  
• Als u een klacht heeft of een 
probleem heeft ervaren, dan hopen wij 
dat u ons dat laat weten. Als u tips en 
suggesties heeft horen wij dat ook graag 
via 06 53 89 81 27 of via de site 
www.plusbusuh.nl . 
• U kunt een abonnement nemen op dit 
maandprogramma: een abonnement 
kost € 15 per jaar. U ontvangt dan het 
programma per post of e-mail voordat 
het algemeen bekend wordt gemaakt. 
Opgave voor een abonnement via  06 
53 89 81 27.  
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