
 

 

+BUS Utrechtse Heuvelrug  

    
           uitstapjes van deur tot deur  

 

maandprogramma: F E B R U A R I  2 0 2 0        

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 
 

Opgeven: u kunt woensdag 22 januari na 9 uur 1 rit opgeven; vrijdag 24 januari na 9 uur nog 2 ritten. 
 
Over uw opgave(n) wordt u enkele dagen na de tweede beldag teruggebeld. Degenen, die een e-mailadres hebben 
opgegeven, krijgen een bericht met openstaande ritten. Wie geen e-mail heeft, kan natuurlijk ook nog eens bellen.  
 

DAG DATUM OVERZICHT BESTEMMINGEN PRIJS MUSEUMKAART 

     

DAG DATUM OVERZICHT BESTEMMINGEN PRIJS MUSEUMKAART 

za 1-feb GROENE HART,  rondrit 17,00  

zo 2-feb UTRECHT, concert Janskerk 49,00  

ma 3-feb EDE, Pannenkoeken eten De Langeberg 14,00  

di 4-feb SOEST, Edelstenenslijperij De Sprong 10,00  

wo 5-feb NIJKERK, museum 18,00 13,00 

do 6-feb ROTTERDAM, rondvaart Spido 33,00  

vr 7-feb AMSTERDAM, Scheepvaartmuseum 42,00 25,50 

za 8-feb ZEIST, concert Sionskerk 8,00  

zo 9-feb BOSHUIS 3 / ERMELO, lunch 13,50  

ma 10-feb AMSTERDAM, museum Hermitage 45,50 30,00 

di 11-feb ACHTERVELD, lunch in de Roskam 11,00  

wo 12-feb MONTFERLAND, rondrit 20,00  

do 13-feb AMSTERDAM, lunchconcert Muziekgebouw IJ 18,50  

vr 14-feb ZWOLLE, handwerkbeurs 33,50  

za 15-feb MAARN, concert Theresiakerk 17,50  

zo 16-feb AMSTERDAM, concert in Concertgebouw 66,50  

ma 17-feb AMSTERDAM, verzetsmuseum 34,50 24,50 

di 18-feb VELUWEZOOM, rondrit 17,00  

wo 19-feb UTRECHT, diner in ROC koksschool 30,00  

do 20-feb NOORDZEEKUST, rondrit 20,00  

vr 21-feb SCHIPHOL, bezoek achter de schermen 38,50  

za 22-feb ROTTERDAM, rondrit met de snerttram 39,00  

zo 23-feb ALMERE, natuurtocht met de Beverbus 19,00  

ma 24-feb AMSTERDAM, museum Amsterdam 39,00 25,50 

di 25-feb DEN HAAG, bezoek 2e kamer 31,00  

wo 26-feb DUIVEN, winkelen en lunchen bij IKEA 15,00  

do 27-feb BREEZAND, bezoek lentetuin 35,50  

     



 

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

Za 1 feb, Groene hart, rondrit. 
Tijdens een rondrit leert u het Groene Hart van 
Nederland kennen - de streek tussen Amsterdam, 
Den Haag, Leiden en Utrecht.  
Zo 2 feb, Utrecht, Klassiek middagconcert. 
Een prachtig Mozart programma in de Janskerk: u 
geniet van het beroemde “Requiem “, maar ook 
de Krönungsmesse en Miserere. Dit concert wordt 
uitgevoerd door The Bach Choir & Orchestra of 
The Netherlands, met o.a. de imponerende 
sopraan Olga Zinovieva. Prachtige uitvoering met 
oude instrumenten, solisten en koor. 
Ma 3 feb, Pannenkoeken eten in Ede. 
In het vernieuwde restaurant De Langenberg, 
waar op ambachtelijke wijze pannenkoeken wor-
den gebakken, laten we er graag een smaken.   
Di 4 feb, Soest, Edelstenenslijperij de Sprong. 

In een monumentale boerderij in Soest vindt u 
een grote diversiteit aan sieraden, in goud en 
zilver verwerkt met fraaie edelstenen. Ook zien 
we hoe de sieraden worden vervaardigd 

Wo 5 feb, Nijkerk, Museum Nijkerk. 
Interessante geschiedenis van Nijkerk, vol historie 
is de vaste expositie over de geschiedenis van 
een middeleeuw stadje aan de rand van de 
Zuiderzee. In het kijkdepot mogen bezoekers 
achter de kastdeuren kijken waar allerhande 
gebruiksvoorwerpen te vinden zijn. 
Do 6 feb, Rotterdam, havenrondvaart Spido. 
Middenin het drukke verkeer van binnenvaart- en 
zeeschepen beleeft u een bijzondere rondvaart 
door één van de grootste zeehavens ter wereld. U 
ziet de indrukwekkende skyline met imposante 
gebouwen aan u voorbij glijden, gevolgd door een 
uniek uitzicht op werven, dokken en de hyper-
moderne overslag van duizenden containers. Tot 
slot vaart u langs het S.S. Rotterdam, het voorma-

lig vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn. 
Vr 7 feb, Amsterdam, Scheepvaartmuseum. 
De collectie van het Scheepvaartmuseum is een 
van de meest uitgebreide collecties ter wereld met 
ca. 400.00 objecten; zoals kaarten, navigatiemid-
delen, schilderijen en scheepsmodellen. Ontdek 
500 jaar Nederlandse maritieme geschiedenis! 
Za 8 feb, Zeist, concert Sionskerk. 
Middagconcert met romantische serenades 
uitgevoerd door bariton en pianist. 
Zo 9 feb, Ermelo, Boshuis Drie lunch. 
Op route naar Ermelo maken we een korte rit, 
alwaar we lunchen in Boshuis Drie, midden in het 
“Bos met de dansende Bomen”….. 
Ma 10 feb, Amsterdam, Museum Hermitage. 
Een grootse expositie met honderden mooiste 
juwelen uit het Russische Hof. De tsarina’s 
kochten bij Tiffany en Cartier hun diamanten 
passend bij hun status. 
 

Di 11 feb, Achterveld, lunch in De Roskam. 
Ontstaan in 1859 als pleisterplaats voor de 
Hessen uit Duitsland, is de Roskam nu een 
multifunctionele plaats – en vandaag voor onze 
lunch. 
Wo 12 feb, Montferland, rondrit. 
Een van onze mooie rondritten door het oosten 
van ons land. Langs Pannerden naar Tolkamer -  
waar de Rijn echt ons land instroomt - om door te 
gaan naar Elten en Huis Bergh. De retourrit gaat 
langs de Veluwezoom.  
Do 13 feb, Amsterdam, lunchconcert. 
In het Muziekgebouw aan het IJ genieten we van 
een lunchconcert gegeven door leerlingen van het 
conservatorium. Koffie en lunch gebruiken we in 
het restaurant met prachtig uitzicht over het IJ. 
Vr 14 feb, Zwolle, handwerkbeurs 
Deze Handwerkbeurs is de grootste beurs in 
Europa op het gebied van textiele hobby’s. Te 
vinden zijn o.a. borduren, breien, haken, quilten, 
vilt, zelf-maak-mode, alles wat met textiel te 
maken heeft. U vindt er ruim 200 standhouders en 
er zijn demonstraties.  
Za 15 feb, Maarn, concert Theresiakerk. 
Van 16.00- 17.00 uur genieten we van een con-
cert door Concerto Cerise – een jong Utrechts 
kamerkoor. 
Zo 16 feb, Amsterdam, Concertgebouw. 
Een prachtig Mozart programma in het beroemde 
Koninklijk Concertgebouw: u geniet van het 
beroemde “Requiem “, maar ook de Krönungs-
messe en Miserere. Dit concert wordt uitgevoerd 
door The Bach Choir & Orchestra of The 
Netherlands, met o.a. de imponerende sopraan 
Olga Zinovieva. Prachtige uitvoering met oude 
instrumenten, solisten en koor. Incl. garderobe en 
pauzedrankje. 
Ma 17 feb, Amsterdam, Verzetsmuseum. 
De vaste tentoonstelling van dit museum laat u 
vele aspecten zien tijdens de 2e wereldoorlog. 
Hoe reageerden de Nederlanders op de toene-
mende onderdrukking? U ziet hoort en leest 
de/onze verhalen over het uitzonderlijke in het 
alledaagse. 
Di 18 feb, Veluwezoom, rondrit. 
Het Nationaal Park de Veluwezoom is uitgestrekt 
– het park telt ruim 5.200 hectare en is onderdeel 
van de grotere Veluwe – en afwisselend. Je vindt 
er bossen, heide, zandverstuivingen, en ten 
oosten van Arnhem, statige landgoederen.. 
Wo 19 feb, Utrecht, diner in de ROC. 
Leerlingen van deze school bereiden en serveren 
een diner in het Restaurant van het Horeca & 
Toerisme College: 3-gangen diner met amuse en 
wisselt wekelijks, (inclusief kopje koffie of thee). 
 
 

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-mailadres op info@plusbusuh.nl 

Do 20 feb, Noordzeekust. 
Vandaag maken we een rit die zo veel mogelijk 
langs de kust en boulevards gaat vanaf Noordwijk 
naar Scheveningen. En onderweg is natuurlijk tijd 
om een visje te eten. 
Vr 21 feb, Schiphol “achter de schermen” . 
Op Schiphol nemen we een kijkje achter de 
schermen van de luchthaven. De tour brengt u op 
plekken waar je normaal gesproken niet zou 
komen. Denk aan de brandweer, de sneeuwvloot, 
de grote hangars, het platform op Schiphol Oost 
en nog veel meer. U krijgt een prima overzicht 
hoe alles in zijn werk gaat. 
Za 22 feb, Rotterdam, “de Snert-tram”.  
De Snerttram is een antieke museumtram uit 
1964. Tijdens de rondrit door Rotterdam met 
uitleg geniet van een kop hete erwtensoep. 
Zo 23 feb,  Almere, natuurtocht. 
We ontdekken vandaag het Almeerderhout vanuit 

de Beverbus. Een gids van Staatsbosbeheer 

vertelt over dit jonge natuurgebied in Flevoland. 

Ma 24 feb, Amsterdam, Museum Amsterdam 
Het Amsterdam Museum is bij veel bezoekers 
bekend om zijn vaste tentoonstelling Amsterdam 
DNA: een interactieve reis door de tijd en de stad. 
Nu is daar ook bijgekomen: Wereld – Stad, een 
vervolg op Amsterdam DNA en gaat over de stad 
Amsterdam in de wereld en de wereld in 
Amsterdam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di 25 feb, Den Haag, bezoek 2e kamer 
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 rondlei-
ding bekijkt u een film over de geschiedenis van 
het Binnenhof, maakt u een rondgang over het 
Binnenhof en bezoekt u de Tweede Kamer. 
Wo 26 feb, Duiven, Ikea 
Gelegenheid tot winkelen, koffie drinken en 
lunchen in dit bekende woonwarenhuis. 
Do 27 feb, Breezand, lentetuin 
Witte stranden, een blauwe zee en palmbomen 
vormen aankomend voorjaar het decor van de 
jaarlijkse overdekte bolbloemenshow in Breezand. 
Het thema van de 40ste editie van de Lentetuin is 
‘Tropical’: beleef het voorjaar in tropische sferen. 
 
 
 
 

Mede mogelijk gemaakt door: 
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Spelregels 

 

Reserveren 

• Vanaf de startdatum voor aan-

melding 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 afgespro-
ken tijdstip klaar te zijn voor 
vertrek.   
• Als u de dag vóór de rit niet 
bent gebeld: belt u dan:            
06 53 89 81 27. 
__________________________ 
Annulering  

• Het kan voorkomen dat u 
wegens overmacht moet  
annuleren. Dit kan telefonisch via 
06 59 81 27, bij geen gehoor 
a.u.b. de voicemail Wij verzoe-
ken 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 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 entreebe-
wijzen 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 geannu-
leerd, nemen wij telefonisch 
contact met u op. Bij 7 deelne-
mers is de bus 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 
dus voor 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 museum-
bezoek. U betaalt dan de lagere 
prijs, zoals vermeld in het 
maandprogramma.  
Dikwijls is er 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. 
 

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.  

__________________________ 

Voorwaarden voor deelname 
• Deelname aan de uitstapjes 
geschiedt op eigen risico. 
• De Stichting kan niet 
aansprakelijk gesteld worden 
voor zoekgeraakte of bescha-
digde 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. 
 
 
 
 

De +BUS wordt o.a.  
gesteund door: 
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