
 

Maandprogramma +BUS november 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 november kunt u dinsdag 22 oktober 
na 9 uur 1 rit opgeven. Op donderdag 24 oktober 
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 

Vrij 1 nov Museum De Fundatie in Zwolle 37,00 23,00 

Za 2 nov Kreadoe in Utrecht 24,00  

Zo 3 nov Rit langs de Linge 17,00  

Ma 4 nov Museum Hermitage in Amsterdam 44,00 26,00 

Di 5 nov Bezoek Schokland en Urk 30,00 22,50 

Wo 6 nov Het EYE in Amsterdam 31,50 20,50 

Do 7 nov Tropenmuseum in Amsterdam 38,00 22,00 

Vrij 8 nov Panorama Mesdag in Den Haag 30,00 19,50 

Za 9 nov Middagconcert in de Sionskerk in Zeist 8,00  

Zo 10 nov Lunchen bij vliegveld Hilversum 11,00  

Ma 11 nov Stedelijk Museum in Amsterdam 41,50 23,00 

Di 12 nov Sint Pieter in Oudenbosch 23,00  

Wo 13 nov Borduurmuseum in Barneveld 21,00  

Vrij 15 nov Lakenhal in Leiden 42,00 29,50 

Za 16 nov Lunchen in Appeltern bij Moeke Morren 15,00  

Zo 17 nov Middagconcert in Janskerk in Utrecht 48,50  

Ma 18 nov Van Gogh Museum in Amsterdam 42,00 23,00 

Di 19 nov Markt en Markthal in Rotterdam 17,00  

Wo 20 nov Varen in Amsterdam 38,00  

Do 21 nov Stedelijk museum in Alkmaar 36,00 24,00 

Za 23 nov Waterbus van Dordrecht naar Rotterdam 24,00  

Zo 24 nov Rondrit Utrechtse Heuvelrug 13,50  

Ma 25 nov Naruralis in Leiden 39,00 23,00 

Do 28 nov Lunchconcert in Den Bosch 30,00  

Vrij 29 nov ‘t Vaarderhoogt in Soest 9,50  

Za 30 nov Matinee De Jantjes in Leersum 18,00  

  

 



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 

Vrij 1 nov, Museum de Fundatie in Zwolle 
Inspiratiebronnen voor de nieuwe serie schilderijen 
Gedroomde Paradijzen  van Jeroen Krabbé zijn de 
reizen naar Tahiti, Hiva Oa en Martinique. Hij bezocht 
de tropische eilanden in de voetsporen van Paul 
Gauguin voor de tv-serie Krabbé zoekt Gauguin. Het 
resultaat is een reeks van 12 landschappen die barsten 
van kleur en emotie. 
 
Za 2 nov,  Kreadoe in Utrecht 
Op KreaDoe geniet u van de laatste trends, technieken 
en mooiste materialen voor uw creatieve passie. 
Honderden experts tonen de nieuwste trends op het 
gebied van haken, breien, paper crafts, home deco, 
scrapbooking, stempels, mixed media, taarten & 
cupcakes, fashion, tekenen en schilderen, sieraden 
maken en meer. 
 
Zo 3 nov, Rondrit langs de Linge 

Ook in de herfst is de Linge een boeiende rivier. 

 

Ma 4 nov, Hermitage in Amsterdam 
Juwelen! Schitteren aan het Russische hof 
Een van de grote schatten van de Hermitage is de 
fabelachtige juwelencollectie. Samen met vele 
portretten en een overdaad aan rijk gedecoreerde 
japonnen en kostuums presenteren zij twee eeuwen 
mode en juwelen, gedragen door de high society aan 
het Russische hof in St.-Petersburg.  
 
Di 5 nov, Bezoek aan Schokland en Urk 
Op het voormalige eiland in de Noordoostpolder 
bezoeken we o.a. het museum en we rijden ook naar 
het vissersplaatsje Urk voor een visje. 
 
Wo 6 nov,  Eye filmmuseum in Amsterdam 
Andrej Tarkovski verwierf als één van de belangrijkste 
vernieuwers van de cinematografische taal faam met 
beeldrijke en associatieve vertellingen als Andrej 
Roebljov (1966), Solaris (1971), De spiegel (1974) en 
vooral Stalker (1979). Eye wijdt nu een 
solotentoonstelling en een filmprogramma aan de 
vermaarde filmer-mysticus en zoomt in op Tarkovski’s 
zoektocht naar existentiële waarheid. De 
tentoonstelling omvat unieke documenten – brieven, 
foto’s en polaroids, in het zaalprogramma zijn alle 
digitaal gerestaureerde films te zien. 
Het restaurant en het terras bieden vanaf elke plek 
een weergaloos, filmisch uitzicht op het IJ en de 
langsvarende schepen. 
 
Do 7 nov, Tropenmuseum in Amsterdam 
Aan de hand van bijzondere objecten en persoonlijke 
verhalen van Nederlandse pelgrims neemt deze 
tentoonstelling u mee op bedevaart naar Mekka. 

Verlangen naar Mekka geeft een uniek inzicht in de 
hadj, de belangrijkste islamitische bedevaart, waar 
jaarlijks miljoenen mensen aan deelnemen, 
waaronder duizenden Nederlanders. Het is een van de 
grootste religieuze, spirituele en culturele fenomenen 
ter wereld. Wat trekt de pelgrims? Welke indrukken 
en ervaringen doen zij op, onderweg, ter plekke en na 
terugkomst? 
  
Vrij 8 nov, Panorama Mesdag in Den Haag 
Panorama Mesdag is het oudste panorama ter wereld 
en is een uniek cultuurhistorisch monument. Omdat 
het doek rond is, staat u niet vóór, maar midden ín het 
schilderij. Door de zinsbegoocheling die zich van u 
meester maakt, waant u uzelf in het Scheveningen van 
1881. Natuurlijk gaat u ook een visje of iets anders 
eten. (exclusief  lunch) 
 
Za 9 nov, Middagconcert in de Sionskerk in Zeist 
Op het programma staan Muzikale Sprookjes gespeeld 
door Robert Cekov op de viool & Wouter Harbers op 
de piano. Een vrijwilllige bijdrage wordt op prijs 
gesteld. 
 
Zo 10 nov, Lunchen bij vliegveld Hilversum 
 
Ma 11 nov, Stedelijk Museum in Amsterdam 
Migranten in Parijs, een tentoonstelling over Chagall, 
Picasso, Mondriaan en andere bekende en onbekende 
kunstenaar-migranten in Parijs in de jaren 1900 -1950.   
Zij moeten er hun weg vinden in een gepolariseerde 
samenleving, vol nationalisme, vreemdelingenhaat en 
antisemitisme. Dit is het verhaal van kunstenaars die 
moedige beslissingen nemen en in een vreemd land 
tot uitzonderlijk vernieuwend werk komen.  
 
Di 12 nov, Rondleiding in de Basiliek van Oudenbosch 
De Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara is een 
bijzondere basiliek. Pastoor Hellemons gaf in 1865 de 
opdracht tot de bouw van deze geschaalde kopie van 
de Sint Pieter in Rome. Het hoogtepunt van de basiliek 
is letterlijk én figuurlijk de koepel. Met 63 meter 
hoogte is de koepel van veraf te zien. Met een 
indrukwekkende diameter van 22,5 meter doorsnede 
en het prachtige schilderwerk aan de binnenzijde is 
alleen de koepel van de Basiliek al een bezoek op zich 
waard.(inclusief rondleiding)  
 
Wo 13 nov, Borduurmuseum in Barneveld 
Op speciaal verzoek staat deze bestemming weer eens 
op ons programma. Na uw lunch wordt u opgehaald. 
Borduren wordt ook wel schilderen met draad 
genoemd. Kunt u zich voorstellen dat ‘De nachtwacht” 
van meesterschilder Rembrandt nageborduurd is? Hij 
is in het museum te bewonderen. Ook prenten van  
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andere kunstenaars zijn in geborduurde varianten te 
zien, onder andere  Anton Pieck, Rembrandt en 
Vermeer. Het borduurmuseum heeft ook rekening 
gehouden met mannelijke bezoekers. Zij kunnen een 
complete afdeling met allerhande houtsnijwerk 
bezoeken. Tijdens uw bezoek krijgt u onder het genot 
van een kopje koffie of thee een levendige en 
interactieve presentatie over de geschiedenis van het 
museum en het borduren.  
   
Vrij 15 nov, Lakenhal in Leiden 
Museum De Lakenhal presenteert nu de 
tentoonstelling Jonge Rembrandt - Rising Star. Voor 
het eerst wordt een overzichtstentoonstelling 
exclusief gewijd aan het vroegste werk van Rembrandt 
Harmensz. van Rijn (1606-1669). Het publiek kijkt als 
het ware over de schouders van de jonge schilder mee 
en ziet hoe zijn talent tot bloei kwam. Werken die de 
inmiddels wereldberoemde meester op Leidse bodem 
maakte, keren na bijna 400 jaar terug naar zijn 
geboortestad. 
 
Za 16 nov, Lunchen bij Moeke Morren in Appeltern 
Met een fanfastisch uitzicht op “De Gouden Ham”is 
het ontspannen lunchen. 
 
Zo 17 nov, Middagconcert in de Janskerk in Utrecht 
Geniet van een onvergetelijk concert waarin met 
name de Russische sopraan Olga Zinovieva (bij velen 
van uw bekend als gevierde zangeres) liederen zal 
vertolken uit haar geboorteland Rusland. Maar ook 
verstilde en opwindende muziekstukken zullen 
worden uitgevoerd door de internationale musici van 
het Bach Choir & Orchestra o.l.v. Pieter Jan Leusink. 
De toegang is inclusief programmaboekje en een CD 
van het concert. U krijgt goede plaatsen! 

Ma 18 nov, Van Gogh Museum in Amsterdam 
Zaaier van de moderne kunst Wat hebben kunstenaars 
als Van Gogh, Monet, Munch en Dali gemeen? Ze 
werden allen geinspireerd door de Franse kunstenaar 
Jean-François Millet. Met zijn radicale 
schildertechniek, moderne stijl en inspirerende 
verbeeldingvan het boerenbestaan, werd Millet een 
ware zaaier van de moderne kunst. 
 
Di 19 nov, Markt en Markthal in Rotterdam 
Na een bezoek aan de immense Markthal is er nog tijd 
om te snuffelen op de bekende Dinsdagmarkt. 
 
Wo 20 nov, Varen in Amsterdam 
 
Do 21 nov, Stedelijk Museum in Alkmaar 
De Toorop Dynastie,  Wie de oeuvres van Jan Toorop 
(1858-1928), Charley Toorop (1891-1955) en Edgar 
Fernhout (1912-1974) afzonderlijk bekijkt, ziet drie 

zeer verschillende kunstenaars die ieder een markante 
eigen stijl hebben ontwikkeld. Maar wie bepaalde, 
goed uitgezochte individuele werken van de drie 
generaties naast elkaar zet en vergelijkt, ziet opeens 
sterke verwantschappen. 
  
Za 23 nov, Waterbus van Dordrecht naar Rotterdam 
Na de koffie vertrekken we uit Dordrecht over de 
Noord. De skyline van Rotterdam is prachtig te zien. 
De chauffeur van onze bus wacht ons in Rotterdam 
weer op. 
 
Zo 24 nov, Rondrit Utrechtse Heuvelrug 
Een prachtige rit over het één na grootste 
natuurgebied van Nederland 
 
Ma 25 nov, Naturalis in Leiden 
Alleen een kijkje in het nieuwe gebouw van Naturalis 
is een bezoek waard. Verwonder u over al het leven 
op aarde!  Van reusachtige dino's tot piepkleine 
insecten. Dinoliefhebbers mogen de dinozaal niet 
missen. Strek uw nek uit naar de 12 meter hoge 
camarasaurus, zoek dekking wanneer er een troep 
triceratopsen op u af komt rennen en sta oog in oog 
met de wereldberoemde T-rex Trix. Niet voor niets is 
deze zaal de favoriet van Freek Vonk! 
Een ander hoogtepunt in het nieuwe Naturalis is de 
Live Science-zaal. Hier kun je zien hoe wetenschappers 
van Naturalis werken. Zie hoe ze een dinobot 
schoonmaken of een vogel opzetten.  

 
Do 28 nov, Lunchconcert in Den Bosch 
2 violisten, een altviolist en een cellist vormen samen 
het Metiskwartet. Zij spelen op het Podium van de 
Azijnfabriek. Het programma is nog niet bekend. 
 
Vrij 29 nov,Tuincentrum ’t Vaarderhoogt in Soest 
Het is weer tijd voor de warme, witte winterweken. 
Door de Anton PiecKstijl is het tuincentrum nog 
gezelliger dan anders. U kunt u vast voorbereiden op 
de Kerst! 
 
Za 30 nov, Matinée van de Jantjes in Leersum 
Musical De Jantjes is een volksschets in vijf bedrijven  
met liedjes van Louis Davids & Margie Morris. 
De Jantjes: Dries, Manus en Toon zijn drie 
onafscheidelijke vrienden uit de kleurrijke 
Amsterdamse Jordaan en in de buurt beter bekend 
als: de Dolle, de Schele en Blauwe Toon. Het stuk 
begint als de drie, na het vervullen van hun 
dienstplicht bij de marine, vol goede moed afzwaaien. 
Maar het leven als gewone burgers valt ze zwaar 
tegen…..Mocht de matinée niet door gaan, dan 
hebben we kaarten voor vrijdagavond 29 november. 
Houdt u daar bij opgave rekening mee! 
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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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