
 

Maandprogramma +BUS oktober 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 oktober kunt u dinsdag 24 
september na 9 uur 1 rit opgeven. Op donderdag 26 
september 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 

Di 1 okt Koffie in het Kurhaus en wandelen over de boulevard  17,50   

Wo 2 okt Lunchconcert in het Van Houtenkerkje in Weesp 15,00  

Do 3 okt Kunsthal in Rotterdam 35,00 21,00 

Vrij 4 okt Vlinders aan de Vliet in Leidschendam 30,00  

Za 5 okt Rit door Park De Hoge Veluwe 31,00  

Zo 6 okt Bosvaart in het Amsterdamse bos 27,50   

Ma 7 okt Lunchrit met bezoek Sfeerstal in Nieuwveen (korte rit) 15,00  

Di 8 okt Teylers Museum in Haarlem 33,00 21,00 

Wo 9 okt Museum Beelden aan Zee in Scheveningen 39,00 24,00 

Do 10 okt Rit met de Keijlijn door Amersfoort 16,00  

Vrij 11 okt Een pannenkoek eten bij Theehuis Rhijnauwen (korte rit) 8,00  

Za 12 okt Middagconcert in de Sionskerk in Zeist (korte rit) 8,00  

Zo 13 okt Uitzending Podium Witteman bijwonen 16,00  

Ma 14 okt Rondrit Montferland 20,00  

Di 15 okt Omniversum in Den Haag 35,00  

Wo 16 okt Biesbosch Museum en varen 37,00 28,50 

Do 17 okt Varende lunch op de Linge 45,00  

Vrij 18 okt Brabants Museum in Den Bosch 35,00 20,00 

Za 19 okt Rit over de Posbank 17,00  

Zo 20 okt Lunchen bij Moeke in Rhenen (korte rit) 11,50  

Ma 21 okt Rijksmuseum in Amsterdam 43,00 23,00 

Di 22 okt Breierij in Beneden-Leeuwen 25,50  

Wo 23 okt Kasteel Groeneveld (korte rit) 19,50  

Do 24 okt Happy Garden in Doorn (diner, korte rit) 41,00  

Vrij 25 okt Euromast in Rotterdam 30,00  

Za 26 okt Lunchen bij Tijsterman in Nieuwkoop (korte rit) 17,00  

Zo 27 okt Veluwerit met CODAMuseum in Apeldoorn 30,00 20,00 

Do 31 okt Lunchconcert Muziekgebouw aan het IJ 16,00  



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 

Di 1 okt, Koffie drinken in het Kurhaus en wandelen 
over de Boulevard in Scheveningen 
 
Wo 2 okt, Lunchconcert in het Van Houtenkerkje in 
Weesp 
De Van Houtenkerk  heeft een prachtig authentiek 
interieur in de stijl van Berlages Nieuwe Kunst met 
Jugendstilkenmerken. De kerk wordt in de volksmond 
ook wel ‘het Chocoladekerkje’ genoemd. 
U woont een concert bij van een serie  
met (inter)nationale artiesten en aanstormend talent. 
Avontuurlijke solisten en ensembles met 
aantrekkelijke muziek voor iedereen! Welke 
artiest(en) is nog niet bekend. Er wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraagd. 
 
Do 3 okt, Kunsthal in Rotterdam 

Dompel u onder in het ‘larger than life’ universum van 
de beroemde Portugese kunstenaar Joana 
Vasconcelos. De indrukwekkende 
overzichtstentoonstelling  ‘I’m Your Mirror’ 
presenteert ruim dertig iconische sculpturen en 
installaties waaronder ‘Lilicoptère’, de vergulde 
helikopter gedecoreerd met Swarovski kristallen en 
struisvogelveren die zij maakte voor haar 
solotentoonstelling in het Paleis van Versailles. 
Activistisch, feministisch en met een diepgeworteld 
respect voor de Portugese cultuur en tradities geeft 
Vasconcelos haar eigen draai aan de werkelijkheid. 
Het resultaat is een verleidelijke, humoristische, 
uitbundige en soms absurdistische tentoonstelling 
waarin niets is wat het lijkt. 
 

Vrij 4 okt, Vlinders aan de Vliet in Leidschendam 
Dit kleine dierenpark heeft een tropisch zee- en 

leefgebied nagebouwd met de  daar bijbehorende 

dieren en planten. Er vliegen o.m. honderden vlinders 

en tientallen vogels  vrij in de tuin. Ook 

dwergkrokodillen en reptielen zijn aanwezig.   

 Za 5 okt, Rondrit door Park De Hoge Veluwe 
Waarschijnlijk kunnen we wel wat wild “spotten” 

Zo 6 okt,  Varen in het Amsterdamse Bos 
Een tocht met de Fluistervink duurt anderhalf uur en 
voert langs volbegroeide oevers, lommerrijke 
boszomen en verborgen weitjes. De boswachter 
vertelt ondertussen over de watervogels, zeldzame 
orchideeën en de bijzondere geschiedenis van het 
gebied. De Fluistervink is een open boot. 
De Engelse landschapsstijl maakt het Amsterdamse 
Bos spannend en is vanaf het water nog mooier, 
waardoor u zich waant in het Amazonegebied. 
 
 

Ma 7 okt, Lunchrit naar de Sfeerstal in Nieuwveen 
De Sfeerstal is de plek in het Groene Hart om 
natuurlijk te genieten in een huiselijke sfeer. 
 
Di 8 okt, Teylers Museum in Haarlem 
Dit museum is het oudste van Nederland. De vaste 
collectie loopt uiteen van schilderijen tot 
wetenschappelijke instrumenten en van boeken tot 
fossielen. U kunt nu ook de tentoonstelling  Jong in de 
19e eeuw bezoeken. U ziet portretten en genrestukken 
van onder andere Breitner en Mondriaan met 
kinderen in de hoofdrol. 
 
Wo 9 okt, , Museum Beelden aan Zee in 
Scheveningen 
Een ode aan de Vrouw. Wereld beroemd zijn de 
Nana’s van de Franse beeldhouwer Niki de Saint 
Phalle. Kleurrijke, uitbundig vrolijke vrouwenfiguren 
die dansend, springend en bruisend van energie door 
het leven gaan. 
 
Do 10 okt, Keijlijn in Amersfoort 
We nemen de toeristentrein om historisch Amersfoort 
te verkennen. Onderweg kunnen we uitstappen en 
een uur later weer verder gaan met de rit. 
 
Vrij 11 okt, Pannenkoek eten bij theehuis 
Rhijnauwen 
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! 
 
Za 12 okt, Middagconcert in de Sionskerk in Zeist 
Koormuziek van Bach tot Rutter met het vocaal 
ensemble Lobet den Herrn o.l.v. Wout Harbers 
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
  
Zo 13 okt, Bijwonen opname Podium Witteman 
Podium Witteman is een live-muziekprogramma met 
vooral klassieke muziek, maar met af en toe ook pop, 
wereldmuziek of jazz. Het programma wordt 
gepresenteerd door Paul Witteman. Elke week zal 
componist Mike Boddé een ode schrijven aan een gast 
of over een onderwerp in de uitzending. Elke week 
worden er verschillende gasten uitgenodigd. U wordt 
in de loop van de middag gehaald. 
 
Ma 14 okt, Rondrit Montferland 
Het Montferland is een heuvelachtig bosgebied in het 
oostelijk deel van de provincie Gelderland, nabij 
Zeddam. Het gebied is vooral bekend door een aantal 
heuvels, waarvan de Hettenheuvel met 91,6 meter de 
hoogste is. 
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Di 15 okt, Omniversum in Den Haag 
Omniversum is een grootbeeldfilmtheater. De films 
worden door een geavanceerde techniek op een 
enorm koepelscherm geprojecteerd. De beleving 
wordt nog eens extra versterkt door een subliem 
geluidssysteem. Ronduit Spectaculair dus! 
Welke film we gaan zien is nog niet bekend. 
 
Wo 16 okt, Biesbosch Museum en rondvaart 
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. We maken ook een mooie 
rondvaart in een fluisterboot. 

Do 17 okt, Varen over de Linge 
We stappen in Leerdam op de boot voor en tocht van 
2 uur. De lunch is ingegrepen. 
 
Vrij 18 okt, Het Noordbrabants Museum in Den Bosch 
Van Goghs intimi 
Vaak wordt van Vincent het beeld geschetst van een 
eenzame, bij leven niet erg gewaardeerde man. Niets 
blijkt minder waar. Deze tentoonstelling laat zien dat 
hij niet alleen gepassioneerd en ongelofelijk gedreven 
was, maar ook dat Vincent met veel mensen intensief 
en langdurig contact onderhield. Maak kennis met de 
man achter de kunstenaar aan de hand van 
tekeningen, schilderijen, portretten, brieven en 
schetsboekjes. 
 
Za 19 okt, Rondrit Posbank 
Ook in de herfst is de Posbank en omgeving een 
fantastisch stukje Nederland. 
 
Zo 20 okt, Lunchen bij Moeke in Rhenen 
Bij dit restaurant heeft u een mooi uitzicht over de 
Rijn. 
 
Ma 21 okt, Rijksmuseum in Amsterdam 
Rembrandt-Velázquez. Een tentoonstelling met 
topstukken van dé grote meesters uit de 17de eeuw 
uit Nederland en Spanje. Schilderijen van Velázquez, 
Rembrandt, Murillo, Vermeer, Zurbarán, Hals en 
Ribera komen voor het eerst samen dankzij de unieke 
samenwerking tussen het Museo del Prado in Madrid 
en het Rijksmuseum. Rembrandt-Velázquez gaat 
vooral over schoonheid, emotie, religie en realisme, 
waarbij de Spaanse en Nederlandse meesterwerken in 
paren worden gepresenteerd en zo met elkaar in 
dialoog gaan. U kunt ook bewonderen hoe De 
Nachtwacht wordt gerestaureerd. 
 
 
 

Di 22 okt, Breierij in Beneden-Leeuwen 
Deze rit is een gouwe ouwe. Bent u toe aan een iets 
nieuws en wilt u het fabricageproces volgen? Inclusief 
koffie en slagroomgebak. 
 
Wo 23 okt, Kasteel Groeneveld in Baarn 
FABELTJES EN DE NATUUR 
In deze familietentoonstelling komt de Fabeltjeskrant 
tot leven voor jong en oud. Met uitgebreide aandacht 
voor maatschappelijke onderwerpen, maar ook de 
ontstaansgeschiedenis en de unieke karakters van de 
fabeldieren.  
 
Do 24 okt, Happy Garden in Doorn 
Chinees dineren via het All you can eat concept. 
Inclusief diner, exclusief dranken 
 
Vrij 25 okt, Euromast 
Eerst genieten van het uitzicht vanaf de Euromast en 

daarna lunchen in De Ballentent aan de Parkkade met 

uitzicht over de Nieuwe Maas! 

Za 26 okt, Lunchen bij Tijsterman in Nieuwkoop 
Direct aan het water van de Nieuwkoopse Plassen ligt 
dit lunchadres. 
 
Zo 27 okt, Veluwetrit met CODAMuseum in 
Apeldoorn 
Tijdens deze rondrit bezoeken we ook het 
CODAMuseum met de tentoonstelling CODA Paper 
Art.  Papier is een fantastisch materiaal dat 
kunstenaars en ontwerpers al eeuwenlang inspireert. 
Elke twee jaar staat het CODAMuseum in het teken 
van het allerlaatste wat gemaakt is in de wereld van 
de papierkunst en – design. 
 

 
 

Do 31 okt, Lunchconcert in Muziekgebouw aan het IJ 
Dit concert is i.s.m. het Conservatorium Amsterdam
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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(inclusief 
eventueel entreegeld)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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