
 

Maandprogramma +BUS mei 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 mei kunt u woensdag 24 april na 9 
uur 1 rit opgeven. Op vrijdag 26 april 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 

Wo 1 mei Pontjes rondrit 20,00   

Do 2 mei Lunchconcert Muziekgebouw aan het IJ 15,50  

Vrij 3 mei Limburgs Museum in Venlo (lange rit)    47,00 34,50 

Za 4 mei Airborne Museum in Oosterbeek 29,50 18,50 

Zo 5 mei Bloemmozaieken in Limmen 20,00  

Ma 6 mei Van Goghmuseum in Amsterdam 40,50 21,50 

Di 7 mei Kasteel Huis Bergh in ‘s Heerenbergh 34,00 20,50 

Wo 8 mei Glasblazerij in Leerdam 21,00 13,00 

Do 9 mei Elisabeth Weeshuismuseum in Culemborg 21,00 13,00 

Vrij 10 mei Museum Lunteren 13,50  

Za 11 mei Rondrit met markt in Spakenburg 12,00  

Zo 12 mei Boottocht vanuit Tolkamer 27,50  

Ma 13 mei Zandsculpturen in Garderen 24,00  

Di 14 mei Rondleiding 2de kamer in Den Haag    29,50  

Wo 15 mei Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam 40,00 32,50 

Do 16 mei Lunchconcert Muziekgebouw aan het IJ 15,50  

Vrij 17 mei Met de Zonnetrein door de Schoorlse Duinen (lange rit) 63,00  

Za 18 mei Tuincentrum Leusden (korte rit) 8,50  

Zo 19 mei Natuurgebied de Blauwe Kamer in Rhenen 9,50  

Ma 20 mei Fort Hoofddijk in Utrecht (korte rit) 18,50 11,50 

Di 21 mei Pannenkoeken eten in Buuren 9,50  

Wo 22 mei Kasteel Cannenburgh in Vaassen 29,00 19,50 

Do 23 mei Biesboschmuseum en varen 35,50 26,00 

Vrij 24 mei Avondconcert van Excelsior in Hilversum (korte rit) 11,00  

Za 25 mei Met de Ecokar door de Oostvaardersplassen 40,00  

Zo 26 mei Japanse tuin in Den Haag 15,00  

Ma 27 mei Lezing in het Van Gogh Museum (middagrit) 27,50  

Vrij 31 mei Arboretum Belmonte en Het Depot in Wageningen 11,00  



Bezoek voor het laatste nieuws de website www.plusbusuh.nl. 
Om u gemakkelijker te kunnen bereiken,ontvangen we graag uw e-mail adres op info@plusbusuh.nl 

Wo 1 mei, Pontjes rondrit 
Diverse pontjes over de Lek, Waal en Maas gebruikt 
de chauffeur om er een leuke rit van te maken. 
 
Do 2 mei, Lunchconcert Muziekgebouw aan het IJ in 
Amsterdam 
Leerlingen van het conservatorium Amsterdam 
brengen gevarieerde muziek ten gehore.  
 
Vrij 3 mei, Limburgs Museum in Venlo 
Met de unieke overzichtstentoonstelling '50 jaar 
Thielen - De ogen van de meester'. Evert Thielen 
(Venlo, 1954) maakt kunst die je overrompelt: 
gigantische schilderijen waar jarenlang aan is gewerkt. 
Nooit eerder was er zoveel werk van deze bekende en 
gewaardeerde kunstenaar op één plek te zien. 
 
Za 4 mei, Airborne  Museum in Oosterbeek 
In de vaste tentoonstelling van Airborne Museum 
‘Hartenstein’ wordt verteld wat er van dag tot dag 
gebeurde tijdens de Slag om Arnhem. Van de 
luchtlandingen op de heide tot aan de evacuatie over 
de Rijn…In de ondergrondse Airborne Experience 
doorloopt u letterlijk, stap voor stap, het verhaal van 
de Slag om Arnhem. U stapt er in de voetsporen van 
een Britse parachutist en gaat op missie… 
 
Zo 5 mei, Bloemendag in Limmen 
Vele mozaïeken en werkstukken gemaakt van 
hyacintenbloemen liggen door het hele dorp in de 
tuinen van de inwoners. Ook vanuit de bus zijn de 
mozaïeken te bezichtigen. Om de bloemen te ruiken, 
moet u wel even uitstappen! 
 
Ma 6 mei, Van Gogh Museum in Amsterdam 
De tentoonstelling 'Hockney – Van Gogh: The Joy of 
Nature' is nu te zien. De wereldberoemde kunst van 
David Hockney (1937) is kleurrijk en kolossaal. 
Hockney haalt net als Van Gogh veel inspiratie uit de 
natuur, hij gebruikt felle kleuren en experimenteert 
met perspectief.  
  
Di 7 mei, Kasteel Huis Bergh in ‘s Heerenberg 
Huis Bergh is enorm rijk aan verhalen over kunst of 
historie. Er is in de 800 jaar dat Kasteel Huis Bergh oud 
is veel gebeurd. De verhalen over de rijke historie van 
Kasteel Huis Bergh zijn te beluisteren in de audiotour 
door het kasteel. Het kasteel is voor iedereen 
toegankelijk. 
 
Wo 8 mei, Glasblazerij in Leerdam 
Beleef hoe glasblazers op ambachtelijke wijze van 
heet vloeibaar glas prachtige glazen kunstobjecten 
maken! 
 

Do 9 mei, Elisabeth Weeshuismuseum in Culemborg 
In dit museum maken bezoekers op prikkelende wijze 
kennis methet leven in het eerste nieuwgebouwde 
weeshuis van Nederland, dat van 1560 tot 1952 meer 
dan 700 (half)wezen opving. Bezoekers kunnen er de 
eigen (vroegere) gezinssituatie spiegelen aan het leven 
in het weeshuis, waarin ook de huidige opvang van 
weeskinderen wordt betrokken. Daarnaast stimuleren 
diverse presentatieonderdelen de interactie tussen 
generaties en hun gezamenlijk leerproces. 
 
Vrij 10 mei, Museum Lunteren 
DE SIXTIES komen hier tot leven! Met the Sixties duikt 
het museum in de mythische jaren van de vorige 
eeuw. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om op 
de tentoonstelling via de jukebox zijn of haar 
lievelingsnummer te beluisteren, of plaats te nemen in 
een bioscoopstoel van rood pluche om zo de zestiger 
jaren te herbeleven.   
 
Za 11 mei, Rondrit Eem en bezoek aan de markt in 
Spakenburg 
U kunt ook naar de botters bij de Oude Haven 

wandelen en een visje nuttigen. 

Zo 12 mei, Boottocht vanuit Tolkamer 
Een boeiende rondvaart op de Rijn over het drukst 
bevaren gedeelte van de rivier! Ook de natuur is de 
moeite waard, de oevers van de Rijn behoren tot het 
natuurgebied de Gelderse Poort!  
 
Ma 13 mei, Zandsculpturen in Garderen 
Het thema is dit jaar “Reis om de wereld” U gaat echt 
even op reis. U levert uw boardingcard in bij de 
stewardess en even later staat u al oog in oog met een 
enorme skyline van 18 meter hoog met de meest 
beroemde gebouwen ter wereld. 
 
Di 14 mei, Bezoek aan de 2de kamer in Den Haag 
Speciaal voor mensen voor wie een trap of een grote 
afstand een obstakel is, is er de rondleiding ‘Binnenhof 
zonder drempels’: zonder trappen en met een 
langzamer tempo. Tijdens deze rondleiding bekijkt u 
een korte film over de geschiedenis van het 
Binnenhof, maakt u een rondgang over het Binnenhof 
en bezoekt u de Tweede Kamer. 
 
Wo 15 mei, Museum Boijmans van Beuningen in 
Rotterdam 
Het museum pakt nog één keer uit met drie grote 
tentoonstellingen voordat het museumgebouw sluit 
voor de grote renovatie en vernieuwing.   
De volgende tentoonstellingen zijn te zien: 
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- Nederland ⇄Bauhaus - pioniers van een nieuwe 
wereld  
- Als de luiken sluiten: hoogtepunten uit de collectie 
- Co Westerik - Dagelijkse verwondering 
 
Do 16 mei, Lunchconcert in Muziekgebouw aan het IJ 
in Amsterdam 
Leerlingen van het conservatorium Amsterdam 
brengen gevarieerde muziek ten gehore.   
 
Vrij 17 mei, Met de Zonnetrein door de Schoorlse 
Duinen 
Bij dit door het NOF verzorgde uitje begint u met 
koffie/thee met gebak. Na de rit door de duinen volgt 
er nog een gezamenlijke lunch. U moet wel vroeg op, 
want we halen u op tussen 7.30 en 8.30 uur. 
 
Za 18 mei,  Tuincentrum Leusden 
De ijsheiligen zijn achter de rug! 
 
Zo 19 mei, Natuurgebied De Blauwe Kamer in Rhenen 
In het  Informatiecentrum kunt u terecht voor 
informatie over dit bijzondere reservaat langs de 
Nederrijn o.a. door een prachtige 
multimediapresentatie over het gebied. Er zijn 
wandelingen uitgezet en voor mindervaliden leidt een 
rolstoelpad naar een uitzichtpunt. Er is een klein 
winkeltje en een goed restaurant. 
    
Ma 20 mei, Fort Hoofddijk in Utrecht 
Op en rondom Fort Hoofddijk liggen de Botanische 
Tuinen, die onderdeel zijn van de Universiteit Utrecht. 
In de tuinen leeft  een grote collectie planten uit de 
hele wereld. De bomvrije bergplaatsen van het fort  
zorgen voor een hoogteverschil waardoor de grootste 
rotstuin van Nederland op deze plaats kon worden 
aangelegd. 

Di 21 mei, Pannenkoeken eten in Buren 
We bekijken dit pittoreske stadje en eten er een 
lekkere pannenkoek. 
 
Wo 22 mei, Kasteel Cannenburgh in Vaassen 
Kasteel Cannenburch heeft diverse bewoners gehad 
uit verschillende (adellijke) families. Het heeft  
verschillende malen de bewoners van Paleis Het Loo 
mogen verwelkomen. De Oranjes woonden maar 
enkele kilometers van kasteel Cannenburch vandaan 
en kwamen met enige regelmaat op bezoek. Sinds 
koning Willem III heeft kasteel Cannenburch bijna alle 
vorsten van Nederland mogen verwelkomen. Enkele 
bezoeken worden uitgelicht in een presentatie in het 
Bouwhuis op het kasteelterrein.  Alleen de begane 
grond is toegankelijk voor rollators, maar u moet altijd 
10 traptreden opkunnen naar de ingang. 
 

Do 23 mei, Biesboschmuseum en varen 
De Biesbosch is één van de belangrijkste zoetwater 
getijdegebieden van Europa. Het Biesboschmuseum 
laat vooral zien op welke wijze de mens zijn brood in 
het gebied verdiende. De vaartocht is met een 
fluisterboot. 
 
Vrij 24 mei, Avondconcert  in Hilversum 
Het voorjaarsconcert van Politie Muziekgezelschap 
"EXCELSIOR"  vindt plaats in theater Gooiland. 
 
Za 25 mei, Met de Ecokar door de 
Oostvaardersplassen bij Lelystad 
Na een korte film over dit uitgestrekte natuurgebied 
rijdt u het afgesloten gebied in. Onderweg maakt u 
kans op een ontmoeting met één van de bewoners 
van dit gebied en vertelt de gids u over het ontstaan 
van de Oostvaardersplassen en de planten en dieren 
die hier voorkomen.  
 
Zo 26 mei, Japanse Tuin in Den Haag 
De Japanse tuin in Clingendael is in het begin van de 
20e eeuw aangelegd en is het pronkstuk van het 
landgoed. De tuin is heel kwetsbaar en is daarom 
slechts 6 weken per jaar geopend. De tuin is vrijwel 
nog in zijn oorspronkelijke staat  aanwezig. De hoge 
bruggetjes zijn met een rollator lastig. 

Ma 27 mei, Van Gogh Museum in Amsterdam 
Van Gogh Ontmoet:museumbezoek met activiteiten 
en extra begeleiding! 
Bij aankomst in het museum wordt u ontvangen door 
gastheren en -vrouwen van het Nationaal 
Ouderenfonds en het Van Gogh Museum.  
We starten met een kopje koffie of thee met iets 
lekkers erbij. Na een korte inleiding gaat u in kleine 
groepjes, onder leiding van een ervaren gids, enkele 
kunstwerken bekijken in het museum. Gedurende het 
museumbezoek wandelt er een museummedewerker 
mee met stoeltjes. 
 
Vrij 31 mei, Arboretum Belmonte in Wageningen 
We drinken eerst koffie bij Beeldengalerij Het Depot. 
U heeft de mogelijkheid hier rond te kijken. Het 
arboretum kent een rijke historie.Van het ontstaan 
van de Wageningse Berg, naar landgoed en nu als 
botanische tuin. U moet wel goed kunnen klimmen.  
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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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