
 

Maandprogramma +BUS september 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 september kunt u donderdag 22 
augustus na 9 uur 1 rit opgeven. Op zaterdag 24 
augustus 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 

Zo 1 sep Rondrit langs de IJssel met bezoek aan Bronkhorst 18,50   

Ma 2 sep Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek 54,50  

Di 3 sep Rondrit Veluwe met bezoek aan Ampiesberg 22,00  

Wo 4 sep Stranduitje Zandvoort aan Zee 36,00  

Do 5 sep Frans Halsmuseum in Haarlem 37,50 21,50 

Vrij 6 sep Huifkartocht door het Leersumse Veld(korte rit) 22,00   

Za 7 sep Rit met de Parelexpress door omgeving Oisterwijk 24,00  

Zo 8 sep Middagconcert bij Beerschoten(korte rit) 9,00  

Ma 9 sep Met de Bosmobiel door het Amsterdamse Bos 24,50  

Di 10 sep Zaanse Schans 17,00  

Wo 11 sep Theetuin Weesp met Schalkse lunch 14,00  

Do 12 sep Flevotin in Zeewolde  25,00  

Vrij 13 sep Museum Catharijne Convent 26,00 13,50 

Za 14 sep Varen in het Westland 26,00  

Zo 15 sep Rondrit Loosdrecht en omgeving 12,00  

Ma 16 sep Fluisterboot in Zutphen 25,50  

Di 17 sep Shoppen in Bataviastad bij Lelystad 17,50  

Do 19 sep Lunchconcert Muziekgebouw aan het IJ 18,50  

Vrij 20 sep Corpus in Leiden 39,00  

Za 21 sep Kadedag in Doesburg 16,00  

Zo 22 sep Uitwaaien & Zwaaien SS Rotterdam 34,00  

Ma 23 sep Fruitcorsowagens bekijken in Tiel(korte rit) 19,00  

Di 24 sep Terracottaleger en Alexandrium in Rotterdam 32,00  

Wo 25 sep Boottocht Volendam naar Marken visa versa 35,00  

Zo 29 sep Pannenkoekenboot Rotterdam 43,00  

Ma 30 sep Zandsculpturen in Garderen 25,00  



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 

Zo 1 sep, Rit langs de IJssel 
We bezoeken ook het kleinste stadje van Nederland: 
Bronkhorst 
 
Ma 2 sep, Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek 
Er zijn voor het eerst zeehonden geboren in het park 
en de jonge tijgertjes zijn inmiddels ook buiten. 
 
Di 3 sep, Veluwerit met bezoek Ampiesberg 

De tuin van Ampiesberg is voor rollators zeer beperkt 
te belopen, maar vanaf het terras met 
koffie(inbegrepen) is het uitzicht prachtig. 
 

Wo 4 sep, Stranduitje Zandvoort aan Zee 
Dit is het laatste door het Nationaal Ouderenfonds 
geregelde stranduitje van het seizoen, inclusief koffie 
en lunch. 
 
Do 5 sep, Frans Halsmuseum in Haarlem 
In het Frans Hals Museum draait het om meesterlijk, 
trefzeker en levendig schilderen. Virtuoos dus. 
Hollandse kunstenaars zijn er vanouds magistraal in, 
met huismeester Frans Hals als lichtend voorbeeld. In 
de tentoonstelling vormt het impressionisme het 
startpunt, met grootmeesters als Isaac Israëls en 
Thérèse Schwartze.  
 
Vrij 6 sep, Huifkartocht over het Leersumse Veld 
De vertrekstal  ligt in het buitengebied van Leersum, 
aan de rand van het Nationaal Park Utrechtse-
Heuvelrug en nabij prachtige bossen, veenplassen en 
uitgestrekte heide velden.  
 
Za 7 sep,  Parelexpress in de omgeving van 
Oisterbeek 
Dit is een hop on hop off zomertour met een uniek 
voertuig. Wij doen het rustiger aan! 
 

 
 

Zo 8 sep, Middagconcert bij Beerschoten 
De melodie percussiegroep van de Biltse Harmonie 
speelt  voor u op een sfeervolle plek. Bij slecht weer 
gaat het concert niet door. 
 

Ma 9 sep, Met de Bosmobiel door het Amsterdamse 
Bos 
In het bos wandelen gaat niet meer?Wij maken met u 
een uitgebreide rit door het Amsterdamse bos met 2 
bosmobiels. Onderweg stoppen we bij een restaurant 
voor een versnapering. 
 
Di 10 sep, Zaanse Schans 
De Zaanse Schans is een woon-werkgebied waarin de 
18e en 19e eeuw herleven. Wandel langs het 
bakkerijmuseum en geniet van de geur van verse 
koeken, of kijk even binnen bij het pakhuis waar 
klompen gemaakt worden. De kaasmakerij, tingieterij 
en de diverse molens mag u ook zeker niet missen. De 
Zaanse Schans is een uniek stukje Nederland, vol 
houten huisjes, molens, schuren en werkplaatsen. Om 
een goede indruk te krijgen moet u er veel lopen. 
 
Wo 11 sep, Theetuin Weesp met Schalkse Lunch 
Al 30 jaar ligt, verscholen achter de vestingwal van 
Weesp, een prachtige tuin. Een klein paradijs dat 
vooral bekend is bij de echte tuinliefhebber. Deze 
modeltuin is een lust voor het oog, verstopt achter 
oude beukenhagen, waar statige zwarte berken uit 
oprijzen en met als centraal rustpunt een vijver die 
omgeven wordt door een immense Thujahaag. 
De lunch gebruiken we bij de Schalkse aan de Vecht! 
(lunch niet inbegrepen) 
 
Do 12 sep, Flevotin in Zeewolde 
Een excursie bij de ambachtelijke tingieterij bestaat 
uit: ontvangst met koffie/thee, korte uitleg over het 
familiebedrijf en de historie van tin, rondleiding door 
het atelier met uitleg en demonstraties, uw eventuele 
vragen worden beantwoord. Er wordt gezellig 
nagekletst met een tweede kopje koffie/thee. U hebt 
gelegenheid om een leuk  aandenken aan te schaffen 
in de gezellige winkel. 
  
Vrij 13 sep, Museum Catharijne Convent 
Bij ons in de Biblebelt  
Ga mee op reis naar de Nederlandse Biblebelt, een 
gebied waar veel orthodoxe christenen wonen. Zij 
nemen de Bijbel vaak letterlijk. Wie zijn de 
biblebeltbewoners, wat zijn hun dilemma's en waar 
komen hun ideeën vandaan? 
 
Za 14 sep, Varen in het Westland vanuit Loosduinen 
Via de sloten in woonwijk 'Kraayestein' varen we naar 
recreatiegebied 'Madestein'.  Vanwege Open 
Monumentendag zijn diverse bezienswaardigheden in 
de omgeving, bijvoorbeeld het museum bij de molen 
en de Westlandse Druif vrij te bezoeken. 
 
 

http://www.plusbusuh.nl/
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Zo 15 sep, Rondrit omgeving Loosdrecht 
We drinken koffie op het vliegveldje van Hilversum. 
Vervolgens langs de Loosdrechtse Plassen en langs de 
Vecht naar Nigtevecht en terug via Breukelen, de 
Tienhovense Plassen en de Molenpolder. 
 
Ma 16 sep, 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. 
 
Di 17 sep, Winkelen in Bataviastad bij Lelystad 
Dit charmante centrum, met sfeervolle straatjes en 
pleinen en unieke architectuur is een shopping 
walhalla voor echte fashion lovers en nu groter dan 
ooit! 
 
Do 19 sep, Lunchconcert Muziekgebouw aan het IJ 
Ramon van Engelenhoven (1995) sloot in 2017 zijn 
bachelor Piano aan het Conservatorium van 
Amsterdam af met een 10 en studeert daar 
momenteel verder in de master-opleiding bij Frank 
Peters en Jan Wijn. In dit programma – met als 
invalshoeken dichtkunst, ballet, opera en film – wisselt 
Ramon van Engelenhoven hoekstenen van de 
pianoliteratuur af met onbekendere werken in eigen 
bewerking. 
 
Vrij 20 sep, Corpus in Leiden 
In Corpus maakt u een spectaculaire reis door de 
mens. Nergens anders krijgt u zo’n bijzonder 
doorkijkje in het functioneren van het menselijk 
lichaam. U leert hoe het in elkaar zit, hoe het werkt en 
wat u moet doen om het gezond te houden. 
 
Za 21 sep, Kadedag in Doesburg 
Aan de IJsselkade liggen historische schepen. Er is een 
open podium voor muzikanten, een 
streekproductenmarkt, een creatieve markt en 
sportactiviteiten. Kortom een gezellige markt in een 
historisch stadje. 
 
Zo 22 sep, Uitwaaien & Zwaaien SS Rotterdam 
Met een audiotour bezoekt u de boeg en de brug, u 
neemt een kijkje in het stuurhuis en de achterliggende 
ruimten. De hooggelegen sportdekken en de 
achtersteven bieden u een fantastisch uitzicht. U kijkt 
rond in de kaartenkamer, de radiokamer en de 
kapiteinshut. We bezoeken de ruimten, die met een 
rollator toegankelijk zijn. 
 
 

Ma 23 sep, Fruitcorsowagens kijken in Tiel 
De dag na het corso kunt u op uw gemak de 
corsowagens bekijken, maar ook de Fruitcorsofair 
bezoeken met gezellige terrassen. Misschien is er ook 
nog tijd om Buren te bezoeken. 
 
Di 24 sep, Terracottaleger en Alexandrium in 
Rotterdam 
Laat u betoveren door het unieke terracottaleger en 
het verhaal van zijn maker, Qin Shi Huangdi. Reis mee 
terug in de tijd naar het jaar 221 voor Christus en 
beleef het legendarische leger van dichtbij. Leer meer 
over het streven van de keizer naar onsterfelijkheid en 
hoe hij zich voorbereidde op het hiernamaals. 
De ontdekking van het terracottaleger is zo bijzonder 
dat er naar wordt verwezen als het achtste 
wereldwonder en het behoort tot UNESCO-
werelderfgoed. De geschiedenis rondom deze 
bijzondere ontdekking en de werkwijze waarop het 
terracottaleger tot stand kwam wordt uitgelegd in 
verschillende illustraties en een film. Naast de hoofd 
tentoonstelling, kunt u traditionele schilderijen, 
regionale kleding van landelijke minderheden binnen 
China en de “Modern China Gallery” bezichtigen. 
 

 
 

De locatie is bij het Alexandrium Winkelcentrum, dus 
als er tijd is………. 
 
Wo 25 sep, Varen van Volendam naar Marken visa 
versa 
De Volendam Marken Express is meer dan een ideaal 
vervoermiddel tussen de folklore van Volendam en 
het authentiek Hollandse Marken. Ukrijgt een unieke 
kijk op de voormalige Zuiderzee. 
 
Zo 29 sep, Pannenkoekenboot in Rotterdam 
Vaar 75 minuten mee op de Maas waar u een prachtig 
uitzicht hebt over de imposante skyline van Rotterdam 
en tijdens de vaart kunt u zo veel pannenkoeken eten 
als u op kunt! 
 
Ma 30 sep, 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. 

http://www.plusbusuh.nl/
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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 

• Als u zich aanmeldt voor en 
deelneemt aan een uitje doet u dat op 
eigen verantwoordelijkheid en risico. 
 Indien een locatie wordt bezocht, die 
voor u fysieke belemmeringen opleveren 
(bijvoorbeeld drempels in een museum, 
toegang tot een rondvaartboot)is dit 
voor uw risico. 
• De Stichting kan niet 
aansprakelijkgesteld 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 € 16,50 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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