
 

Maandprogramma +BUS juli 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 juli kunt u zaterdag 22 juni na 9 uur 1 
rit opgeven. Op maandag 24 juni 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 juli Stranduitje Zandvoort 34,00   

Di 2 juli Museum Sjoel in Elburg 24,00 17,00 

Wo 3 juli Varen in Schiedam 23,00  

Do 4 juli Lek-en Lingeroute ANWB 18,00  

Vrij 5 juli Museum More in kasteel Ruurlo 35,00 22,50 

Za 6 juli Kersen eten in Cothen(korte rit) 14,00   

Zo 7 juli Theetuin River Lounge in Heesselt 12,00  

Ma 8 juli Passiflora Hoeve in Harskamp 24,00  

Di 9 juli Stedelijk Museum in Schiedam 33,00 20,50 

Wo 10 juli E-bus citytour in Zutphen 23,00  

Do 11 juli Fast Ferry in Hoek van Holland 24,00  

Vrij 12 juli Lunchen in De Wieken in Bunschoten 10,00  

Za 13 juli Middagconcert in de Domkerk in Utrecht(korte rit) 9,00  

Zo 14 juli Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd 12,00  

Di 16 juli Stranduitje Scheveningen 34,00  

Wo 17 juli Museum De Fundatie in Zwolle 35,00 21,00 

Vrij 19 juli Stoomtram Apeldoorn-Eerbeek 31,00  

Za 20 juli Rondvaart Oudewater 19,00  

Zo 21 juli Museum Voorlinden in Wassenaar 38,00  

Ma 22 juli Fluisterboot in Zutphen 23,00  

Di 23 juli Rondje Nieuwkoop 15,00  

Wo 24 juli Beeldentuin en Museum Nic jonk in Grootschermer 28,00  

Do 25 juli Theehuis Rhijnauwen in Bunnik(korte rit) 8,00  

Vrij 26 juli Design Museum in Den Bosch 27,00 17,00 

Za 27 juli Varen met de Pont van het Landschap in Bunnik(korte rit) 17,00  

Ma 29 juli Splashtour in Rotterdam 51,00  

Wo 31 juli Stranduitje Kijkduin 34,00  



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 

Ma 1 juli, Stranduitje Zandvoort 
Het Nationaal Ouderenfonds regelt deze geliefde 
uitjes, inclusief koffie en lunch. 
 
Di 2 juli, Bezoek aan de Sjoel in Elburg 
Museum Sjoel Elburg is een verhalenmuseum over het 
(on)gewone dagelijks leven van joodse families die 
vanaf 1700 in Elburg hebben gewoond. 
Textielkunstenares Jackie Howard exposeert  er nu 
doeken rond het thema Sjier Hasjiriem (Hooglied). De 
creaties vallen op door hun driedimensionaal karakter, 
hun intense kleuren en hun spirtuele sfeer. Haar 
werkwordt gecombineerd met dat van beeldhouwer 
Feico Hajonides die speciaal voor de tentoonstelling 
nieuw werk vervaardigde met dezelfde thematiek. 
 
Wo 3 juli, Rondvaart in Schiedam 

Geniet van een leuke en mooie tocht door de havens 
in de historische binnenstad. U vaart op een 
milieuvriendelijke, open fluisterboot langs pakhuizen, 
branderijen en de hoogste molens ter wereld! Terwijl 
u luistert naar grappige anekdotes en boeiende 
verhalen van de fluisterbootgids. Er zijn 4 traptreden 
te nemen naar de vlonder van de boot. Rollators 
kunnen niet mee. Ze zijn wel te stallen in de molen, 
waar vandaan u vertrekt. 
 
Do 4 juli, Lek-en Lingeroute 
De Lek- en Lingeroute is een route door oer-Hollands 
polderlandschap van sappige weiden, grazende 
koeien, kerktorens, boerderijen en molens langs 
sloten met kroos.  
Maar ook met historische stadjes en dorpen vol 
monumentale panden.  
 
Vrij 5 juli, Museum More in Kasteel Ruurlo 
De tweede locatie van Museum More laat vooral werk 
van Carel Willink zien. Ook de mooie tuin rondom het 
kasteel is de moeite waard. 
 
Za 6 juli, Kersen eten in Cothen 
In de boomgaard van Theo en Martine Vernooy is het 
goed kersen eten. Er is een Landwinkel en een 
schenkerij De Kersenhut. We bezoeken ook het 
kersenmuseum! 
 
Zo 7 juli,  Theetuin River Lounge in Heesselt 
De theetuin bevindt zich in de uiterwaarden, aan de 
rivier de Waal. Beleef hier de ontspanning en de 
schoonheid van de uiterwaarden onder genot van 
zelfgebakken taarten met producten uit de streek of 
uit de eigen moestuin. 
 
 
 

Ma 8 juli,  Passiflorahoeve in Harskamp 
U waant zich in de wereld van rups tot vlinder… 
Van de diverse soorten en maten rupsen in de 
vlinderkwekerij, uitgegroeid tot prachtige vlinders. U 
vindt die in 5 verschillende vlindertuinen omringd 
door prachtige passiflora’s, kleurijke orchideeën, 
aristolochia’s en vele andere planten. 
En u vindt Europa’s grootste collectie geprepareerde 
vlinders in het museum. 
 
Di 9 juli, Stedelijk Museum in Schiedam 
De Amerikaanse kunstenaar Mark Rothko maakte 
grote abstracte schilderijen, die mensen raken. 
Sommige kijkers houden het zelfs niet droog. Daarover 
zei hij: ‘Mensen die huilen hebben dezelfde religieuze 
ervaring als ik toen ik het maakte.’ Het is best apart 
dat een abstract kunstwerk dat toch tamelijk 
afstandelijk oogt, zo veel kan oproepen. Wat voor 
kracht schuilt er in het schilderij? 
 
Wo 10 juli, E-bus citytour in Zutphen 
Dit elektrische voertuig kan gemakkelijk door de 
smalle straten van Hanzestad  Zutphen. De stad kent 
een rijke geschiedenis, waarvan je veel sporen in het 
centrum kunt vinden. U beleeft in woord en beeld de 
geschiedenis van Zutphen. 
 
Do 11 juli, Fast Ferry in Hoek van Holland 
Deze vaart tussen Hoek van Holland, de Maasvlakte, 
Pistoolhaven en de Landtong. Onderweg zijn de 
schepen in de Nieuwe Waterweg goed van dichtbij te 
bekijken. Ervaar deze mooie plekjes bij de 
veerstoppen. Vaak zijn er ook zeehonden te zien. 

Vrij 12 juli, Lunchen in de Wieken in Bunschoten 
Korenmolen De Hoop omvat ook Brasserie De Wieken 
aan de stadsweides van Bunschoten. Hier is heerlijk 
toeven op het terras, dat gedeeltelijk boven het water 
uitsteekt. Het brood kan niet verser met de molen 
erbij. 
  
Za 13 juli, Middagconcert in de Domkerk in Utrecht 
Organist is Kees van Eersel met werk van Bach, Franck 
en Strategier. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd. 
 
Zo 14 juli, Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt in 
Beesd, 
Via een leuke Betuweroute komen bij het landgoed 
aan. We kunnen  de lunch gebruiken bij de 
Stapelbakker en er is ook een mooie landgoedwinkel. 
    
Di 16 juli, Stranduitje Scheveningen 
Het Nationaal Ouderenfonds regelt deze geliefde 
uitjes, inclusief koffie en lunch. 
 

http://www.plusbusuh.nl/


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 17 juli, Museum de Fundatie in Zwolle 
Charlotte Dorothée barones van Pallandt(1898-1997) 
was één van de eerste vrouwelijke beeldhouwers in 
ons land. Zij werd gevormd in het vooroorlogse Parijs 
en zou vastberaden haar eigen weg gaan. Met 
maximale toewijding en groot talent schiep zij een 
gevarieerd en krachtig oeuvre waarmee zij een 
prominente plaats verwierf in de 20ste-eeuwse 
Nederlandse beeldhouwkunst. Er is nu een grote 
overzichtstentoonstelling in Zwolle. Naast haar 
belangrijkste beelden worden schilderijen, tekeningen 
en gipsen voorstudies getoond. 
 
Vrij 19 juli, Stoomtram Apeldoorn- Eerbeek 
Op de Koningslijn rijdt U door het schitterende 
landschap van de Veluwe en de IJsselvallei. 
 
Za 20 juli, Rondvaart Oudewater 
Maak kennis met de rijke historie en de monumentale 
panden van Oudewater, al varende door de grachten 
van het historische stadje en over de Hollandsche 
IJssel. Per fluisterboot de ‘Geelbuik’ en met een gids 
aan boord is het vanaf het water genieten van historie 
en cultureel erfgoed. U zult zich verwonderen over al 
het moois dat Oudewater te bieden heeft. (open boot) 
 
Zo 21 juli, Museum Voorlinden in Wassenaar 
Museum Voorlinden is een Nederlands particulier 
museum voor moderne en hedendaagse kunst. De er 
in ondergebrachte kunstverzameling van Joop van 
Caldenborgh staat bekend als de Caldic Collectie.  
Naast de vaste collectie is nu te zien: werk van de 
Zuid-Koreaan Do Ho Suh en de Japanse kunstenares 
Yayoi Kusama. De internationaal bekende 
Nederlandse landschapsarchitect Piet Oudolf heeft de 
tuinen rondom het museumgebouw ontworpen.  
 
Ma 22 juli, Fluisterboot in Zutphen 
De mooiste plekjes aan de Berkel en de grachten van 
Zutphen moet u met uw eigen ogen zien! De 
fluisterboot voert u langs historische monumenten en 
verrassende plekken, terwijl de fluisteraar (schipper) 
op zijn eigen unieke manier over de geschiedenis van 
Hanzestad Zutphen vertelt.(open boot, inclusief 
thee/koffie) 
 
Di 23 juli, Rondje Nieuwkoop 
Een tochtje langs De Meije en rond de Nieuwkoopse 
plassen en dan ‘aanleggen’ bij Tijsterman voor koffie 
met iets erbij? 
 
Wo 24 juli, Beeldentuin Nic Jonk in Grootschermer 
Nic Jonk staat bekend om zijn plastische bronzen 
beeldhouwwerken met rondingen. Hij  liet zich  
inspireren door voorgangers als Maillol, Renoir en 

Bourdelle.De beeldentuin is gelegen in het nog 
ongerepte Noord-Hollandse polderlandschap, waar de 
30 bronzen sculpturen, omgeven door wolken, water 
en wuivende rietkragen prachtig tot hun recht komen. 
Het eigen ontwerp van de tuin en de bijzondere 
beplanting maken het tot een prachtig geheel. In de 
verschillende zitjes aan de waterkant kunt u met koffie 
en schermerkoek (inbegrepen) genieten van het 
unieke uitzicht op het polderlandschap.  
 
Do 25 juli, Theehuis Rhijnauwen in Bunnik 
In het bos met een groot terras aan het water worden 
met veel liefde de allerlekkerste pannenkoeken van 
het heelal gebakken. Ze zijn zoveel mogelijk biologisch, 
fairtrade, eerlijk en duurzaam! 
 
Vrij 26 juli, Design Museum in Den Bosch 
Vanaf de jaren 60 van de twintigste eeuw wilde 
Nederland modern zijn. Kenmerkend was een 
voorliefde voor geometrische vormgeving en het 
gebruik van wit, zwart en grijs. De tentoonstelling 
‘Modern Nederland 1963-1989. De vormgeving van 
een gidsland’ geeft een levendig beeld van design, 
architectuur en kunst uit deze periode. 
 
Za 27 juli, Pont van het Landschap in Bunnik 
Langs de oevers van de Kromme Rijn tussen Utrecht 
en Bunnik is in 1995 de palenbeschoeiing verwijderd. 
De oevers zijn glooiend gemaakt en er zijn 
riviereilanden aangelegd. De drassige walkanten zijn 
inmiddels begroeid met oeverplanten als 
zwanenbloem, gele lis, valeriaan en kattenstaart. Hier 
komen allerlei vlinders en libellen op af. In de 
oeverbegroeiing broeden talrijke vogels en ook het 
waterleven is veel soortenrijker geworden. Zo vinden 
vissen, slakken, kikkers en kleine waterdiertjes als 
bootsmannetjes en schaatsenrijders er leefruimte. 
Vooraf krijgt u een inleiding met koffie/thee. 
 
Ma 29 juli, Splashtour in Rotterdam 
Een tour met deze unieke amfibiebus zorgt voor een 
onvergetelijke ervaring! U ziet tijdens de stadsrit de 
meest bijzondere en mooiste plekjes van Rotterdam. 
Dan komt de ‘splash’: de spectaculaire duik in de 
Maas. De bus blijkt ineens ook een zeewaardige boot, 
die verder door het water langs de spectaculaire 
skyline van de stad vaart! 
 
Wo 31 juli, Stranduitje Kijkduin 
Het Nationaal Ouderenfonds regelt deze geliefde 
uitjes, inclusief koffie en lunch.  
ATTENTIE. Bij rondvaarten in een open boot is 
instappen vaak lastig en bij regenachtig weer is een 
paraplu /regenkleding aan te bevelen. 
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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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