
 

 

+BUS Utrechtse Heuvelrug  

    
           uitstapjes van deur tot deur  

maandprogramma: A P R I L  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 maandag 23 maart na 9 uur 1 rit opgeven; op woensdag 25 maart na 9 uur nog 2 of meer 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 

wo 1-apr s - HERTOGENBOSCH, Brabants Museum 45,00 33,00 

do 2-apr LEERDAM, Rondvaart Linge 49,50 

vr 3-apr AMSTERDAM, Rijksmuseum 44,00 25,00 

za 4-apr WESTLAND, Kom in de kas 20,00 
 

zo 5-apr NIJMEGEN, Concert Matthäus Passion 68,00 
 

ma 6-apr ZEVENHUIZEN, Intratruin 14,00 
 

di 7-apr DELFT, Museum Prinsenhof 33,50 21,00 

wo 8-apr IJMUIDEN, Zeesluizen 33,50 
 

do 9-apr AMSTERDAM, Concert Muziekgebouw 17,00 
 

vr 10-apr DEVENTER, Warenmarkt 18,50 
 

za 11-apr ZEIST, Concert Stabat Mater 8,00 
 

di 14-apr HEILIG LANDSTICHTING, Versierde eieren 31,00 
 

wo 15-apr NOORDOOSTPOLDER, Bollenrit 27,00 
 

do 16-apr AMSTERDAM, Stedelijk museum 46,00 27,50 

vr 17-apr AMSTERDAM, Rondrit met splashbus 60,00 
 

za 18-apr ERMELO, lunch in Drie 13,50 
 

zo 19-apr LISSE, Rondrit bollenstreek 20,00 
 

ma 20-apr UTRECHT, Tivoli appeltaart concert 10,00 
 

di 21-apr HAARLEM, Rondvaart 35,00 
 

wo 22-apr HILVERSUM, Beeld en Geluid - NOF 29,00 16,50 

do 23-apr AMSTERDAM, Concert Muziekgebouw 17,00 
 

vr 24-apr ROTTERDAM, Museum '40'45 NU 29,50 20,50 

za 25-apr WAGENINGEN, Het Depot museum 11,00 
 

zo 26-apr AMSTERDAM, Rondrit nostalgische tram 19,00 
 

ma 27-apr SOESTDIJK, Koningsdag. Paleis, omroep MAX          37,00 
 

di 28-apr LIMMEN, Bloemendagen 20,00 
 

vr 1-mei ZEIST, De Parelvissers – Figi theater 42,50 
 



 

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 

CORONA VIRUS: De +Bus volgt de adviezen van het RIVM. 

Zie ook onder: “Spelregels” 

Wilt u zich bij kortademigheid, hoesten, koorts, niezen of na contacten met iemand 

uit een besmet gebied, voor een rit niet aanmelden dan wel uw deelname annuleren? 

We schudden geen handen. 

 

Wo. 1 apr, ’s-Hertogenbosch, N.B. Museum. 
Deze periode exposeert het Noord-Brabants 
museum schilderwerken uit Wenen van o.a. 
Rubens, Rembrandt en van Dyck. Daarnaast 
krijgen enkele Nederlandse kunstenaars de 
gelegenheid hun kunstwerken te tonen. 
Do 2 apr, Leerdam, Rondvaart Linge. 
We maken vandaag een mooie rondvaart over 
een deel  van Nederlands langste rivier (108 km) 
en zien de voorjaarsbloesem hopelijk al. De lunch 
aan boord is inbegrepen.. 
Vr. 3 apr, Amsterdam, Rijksmuseum. 
“Barok in Rome” heet de tentoonstelling over de 
beroemde kunstenaars Caravaggio en Bernini. 
Leidraad bij de tentoonstelling zijn de voornaam-
ste termen uit het artistieke vocabulaire van die 
tijd, begrippen als verwondering, levendigheid, 
beweging, scherts en afschuw. 
Za. 4 apr, Westland, “Kom in de kas”. 
Tijdens deze open dagen in het Westland, de 
“Glazen Stad”, bezoeken we kwekers die hun 
verhaal vertellen van de Nederlandse glastuin-
bouw aan de hand van de producten die zij in hun 
kassen telen en de techniek die daarbij wordt 
gebruikt.  
Zo. 5 apr, Nijmegen, Matthäus Passion. 
In deze dagen voor Pasen hoort u Bach’s meest 
bekende werk in de prachtige Stevenskerk. 
U geniet vast (weer) van de beroemde koorwer-
ken en solisten, uitgevoerd door The Bach Choir 
& Orchestra of The Netherlands, met o.a. de 
imponerende sopraan Olga Zinovieva. Prachtige 
uitvoering met oude instrumenten en solisten. 
Ma 6 apr, Zevenhuizen, Intratuin. 
Inspiratie opdoen voor uw kamer, balkon of tuin?  
Tips en trends, passend in het seizoen.  
Di 7 apr, Delft, Museum Prinsenhof 
Delfts zilver behoorde aan het begin van de 17de 
eeuw tot de top van de Lage Landen. Voor het 
eerst in 50 jaar is er nu een over-zicht: 80 
topstukken uit die bloeiperiode: pronkstukken als 
nautilusbekers, drinkschalen en speciale 
tafelstukken uit de 17de eeuw; stukken voor thee- 
en tafelceremonie en kostbare toiletserviezen uit 
de 18de eeuw. 
Wo. 8 apr, IJmuiden, Zeesluizen. 

Bezoek aan ‘s werelds grootste zeesluis in 
IJmuiden, inclusief een rondgang door “SHIP”, 
een tentoonstelling over de bouw van de sluizen 
in het Noordzeekanaalgebied. In SHIP krijgt u een 
indrukwekkend overzicht van de bouw. 
Do 9 apr, Amsterdam. Lunchconcert. 
In het Muziekgebouw aan het IJ genieten we weer 
van een lunchconcert: in samenwerking met het  
Prinses Christina Concours vertolken jonge 
musici een mooi programma. Koffie en lunch ook 
aldaar met een mooi uitzicht over het IJ. 
Vr. 10 apr, Deventer, Warenmarkt.  
Traditioneel vindt er op Goede Vrijdag in Deventer 
één van de grootste en oudste jaarmarkten van 
het Oosten plaats. De grote warenmarkt met zo’n 
300 kramen wordt gehouden in de binnenstad van 
Deventer en staat opgesteld in de Zandpoort, op 
de Brink en in de Keizerstraat. 
Za. 11 apr, Zeist, Concert in de Sionskerk. 
Zeer toepasselijk tijdens de middag van deze 
Stille Zaterdag: een uitvoering van het Stabat 
Mater van Pergolesi.- Met Marjon v.d. Linden, 
Marianne Selleger & Bach Quartet. Collecte na 
afloop. 
Di. 14 apr, Heilig Landstichting, Versierde 
eieren. Bewonder prachtige eieren, versierd 
met diverse technieken en materialen. Museum-
park Orientalis heeft de eer dit jaar de ca. 350 
eieren die op kunstzinnige wijze zijn bewerkt, te 
tonen. 
Wo. 15 apr, Noordoostpolder, bollenrit. 
De Noordoostpolder is uitgegroeid tot één van de 
belangrijkste teeltgebieden voor bloembollen. De 
bollenroute is de langste en kleurrijkste route van 
Nederland.  
Do.16 apr, Amsterdam, Stedelijk museum. 
Belangrijkste tentoonstelling is momenteel de 
ontwikkelingen in kunst en cultuur vanaf 1880. 
De presentatie beslaat de gehele nieuwe vleugel 
van het museum en toont een selectie van bijna 
700 werken, gegroepeerd rond historische 
bewegingen, maatschappelijke thema’s en 
invloedrijke kunstenaars. 
 
 
 
Vr. 17 apr, Amsterdam, rondrit met splashbus. 

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 

Een stadsrit langs de meest bijzondere en 
mooiste plekjes van Amsterdam. Dan komt de 
‘splash’: de spectaculaire duik in het water. De 
bus blijkt ineens ook een zeewaardige boot die 
verder door het water langs het Oosterdok vaart!  
 
Za 18 apr, 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”….. 
Zo.19 apr, Lisse, rondrit bollenstreek. 
Al drie eeuwen toont de bollenstreek in het 
voorjaar haar kleurrijke pracht. Rond Lisse, 
Hillegom en Noordwijkerhout staan dan veel 
bloembollen in bloei en is er volop bedrijvigheid in 
de streek. 
Ma. 20 apr,  Utrecht, Appeltaart concert 
Viva Vivaldi! En Leve Bach! Het Crumble Consort 
speelt concerten van J.S. Bach en Antonio 
Vivaldi. Met solisten van het Nederlands 
Philharmonisch Orkest. Vooraf is er appeltaart! 
Aanvang 10.30 uur. 
Di 21 apr, Haarlem, rondvaart.  
Gedurende bijna 1 uur bekijkt u de historische 
binnenstad van Haarlem vanaf de rondvaartboot.  
Wo. 22 apr, Hilversum, Beeld en Geluid (NOF). 
Dank zij de NOF kunt u vandaag naar Beeld en 
Geluid: (nostalgisch) amusement uit de 
Nederlandse TV wereld. Ontvangst met 
koffie/gebak , interactief TV programma en 
bekijken van originele objecten in de depots. 
Do 23 apr, Amsterdam, lunchconcert. 
In het Muziekgebouw aan het IJ genieten we weer 
van een lunchconcert: in samenwerking met het  
Prinses Christina Concours vertolken jonge 
musici een mooi programma. Koffie en lunch ook 
aldaar met een mooi uitzicht over het IJ. 
Vr. 24 apr, Rotterdam, Museum ‘40’45. 
Gedurende dit herdenkingsjaar is een bezoek aan 
dit museum ook een herinnering: de geschiedenis 
van Rotterdam rondom het bombardement in 
1940.Indringende beelden, persoonlijke verhalen 
nadat je vertrouwde omgeving vernield is.      
Za 25 apr, Wageningen, museum Het Depot.  
Beeldengalerij Het Depot: van mensen voor 
mensen. De collectie beelden bestaat uit torsen 
en fragmenten van het menselijk lichaam. Het 
museum is gevestigd op drie locaties, onderling 
met elkaar verbonden door Arboretum De Dreijen. 

Zo 26 apr, Amsterdam, nostalgische tramrit. 
Dwars door Amsterdam voert deze oude tram. We 
rijden van het Haarlemmermeerstation tot 
Amstelveen-Bovenkerk, een leuke rit vol  
nostalgie.  
Ma 27 apr, Koningsdag Soestdijk – omroep 
MAX. 
Omroep MAX organiseert ook voor ons: “Welkom 
op Paleis Soestdijk”, met koffie en oranjegebak, 
wandeling door de paleistuinen, live muziek en -
uitzendingen. Een aantrekkelijk programma van 
12.00 tot 17.00 uur.    
Di 28 apr, Limmen, Bloemendagen. 
Jaarlijks worden in Limmen de traditionele 
Bloemendagen georganiseerd. In het voorjaar 
wordt het dorp omgetoverd in een zee van 
lentebloemen. Vele mozaïeken en werkstukken 
gemaakt van hyacintenbloemen liggen door het 
hele dorp verspreid in de tuinen van de inwoners 
Vr 1 mei, Zeist, de Parelvissers 
De Parelvissers van componist Bizet: een 
onvergetelijke operabelevenis. Beleef het mee in 
het Figi Theater!. Een meeslepend verhaal over 
liefde, trouw, verraad en opoffering op het 
exotische eiland Sri Lanka (Ceylon). Door :Poly 
Hymnia met orkest en solisten. 
 
 

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 of meer ritten opgeven. Daarna 

wordt u teruggebeld over uw 

boekingen op volgorde van 

binnenkomst op de voicemail. 

• 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. 
 

CORONA VIRUS 
Beleid van de +BUS Utrechtse 
Heuvelrug met betrekking tot 
het  Corona virus: 
 
Het bestuur en de vrijwilligers 
van de +BUS hanteren hierbij de 
volgende uitgangspunten: 
. De richtlijnen vanuit de 
overheid en de 
verantwoordelijke instanties 
worden voortdurend 
bijgehouden en indien van 
toepassing strikt opgevolgd; 
. Elke deelnemer 
is verantwoordelijk voor 
zijn/haar eigen gezondheid en 
voor deelname aan 
evenementen met de +Bus. 
 
Let op: 
 
Indien u chronische klachten 
heeft,  bijvoorbeeld aan 
luchtwegen, hart- of vaatpro-
blemen, hoge bloeddruk of 
diabetes, of anderszins een 
zwakke gezondheid heeft, loopt 
u meer risico’s bij besmetting. 
Vraag uzelf dan af of u wel aan 
een evenement van de +Bus wilt 
deelnemen; zeker wanneer daar 
veel mensen bij elkaar zijn. 
 

De +BUS wordt o.a.  
gesteund door: 
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