
 

 

+BUS Utrechtse Heuvelrug      S p e c i a l i t é – april / mei 2021           

Beste gasten, Alstublieft: De tweede Nieuwsbrief voor dit jaar van uw +BUS Utrechtse Heuvelrug. Zoals u ziet voor 

de maanden april en mei van dit jaar. Na de ongetwijfeld bij u ook bekende persconferenties van het kabinet tijdens 

de afgelopen weken besloten we toch weer een Nieuwsbrief te maken.                                                                    

Maar ondertussen zitten wij niet stil. Vergaderingen, al of niet via internet, worden met regelmaat gehouden en er 

wordt natuurlijk besproken hoe en wanneer we onze gasten weer voor de deur kunnen ophalen voor een mooie 

excursie. Ook geeft het ons even de tijd om noodzakelijke wijzigingen door te voeren op de website.  

En niet onbelangrijk: we kijken of we sponsors kunnen vinden die onze +BUS  financieel willen ondersteun. In deze 
moeilijke tijd van harte welkom!  Ook tips voor - meestal aangepaste - dagprogramma’s worden ontvangen en 
uitgewisseld om bij “groen licht” weer te kunnen starten. U en wij moeten het dus nog even met een Nieuwsbrief doen. 
Deels om u te informeren, maar zeker ook te laten blijken dat we u niet vergeten. Alle vrijwilligers hopen weer zo snel 
mogelijk te kunnen rijden. Mogelijke dagexcursies liggen klaar en kunnen op korte termijn snel in een maandprogram-
ma worden geplaatst. Tot die tijd: probeert u maar te genieten van de aanstaande lente: het nieuwe jonge groen en 
kleuren zijn al weer te zien. Wij wensen u van harte sterkte toe en gezondheid!    
_____________________________________________________________________________________________
+BUS  –Nu we u in deze maand(en) geen programma 

kunnen bieden, hopen we u met wat tips op divers 

gebied en een nieuwe pub quiz op de achterzijde uw 

tijd een beetje te veraangenamen. We hebben weer 

een aantal (internet) sites gevonden, die zowel 

interessante, mooie als leuke informatie bieden. Zo 

kunt u toch -hoewel niet per +BUS maar via internet- 

meekijken en genieten van kunst, cultuur en natuur.  

(Voor internet gebruikers/sters geldt: U klikt - soms 
met de ctrl toets erbij - op de onderstreepte namen 
en komt zo bij de gewenste organisatie, museum of 
concert). Indien u deze nieuwsbrief per post 
ontvangt, kunt het onderstreepte adres bij b.v. 
Google intikken, waardoor u ook op de betreffende 
pagina komt). Veel kijk- en luisterplezier! 
 
+BUS – Nieuwsbrieven 2020/2021 
Het is gebleken dat de informatie in de Nieuwsbrieven 
die we in 2020 maakten (op een enkel gegeven) 
nagenoeg nog up-to-date is. Dat houdt voor u in dat u 
op deze (onze) onderstaande site kunt klikken en 
vervolgens na “Maandprogramma” op 2020 klikt. U 
vindt daar bij de Nieuwsbrieven van dat jaar nog een 
keur van mogelijkheden die via internet zijn te 
bewonderen. (En u weet onze site is deze: 
https://pusbusuh.nl/2020-2/e ) 
 
+BUS – voor u gelezen 
Voor de lezers en lezeressen onder onze gasten 
vonden wij een aantal boekentips, die we u hierbij 
graag doorgeven. Wellicht kent u een aangegeven 
boek en/of schrijver of schrijfster al, maar hier toch een 
korte opsomming van een paar boeken die we als tip 
doorkregen. 
-De Eeuw van mijn Vader / Geert Mak. Voor velen 
van u ongetwijfeld veel herkenning in deze verhalen en 
gebeurtenissen uit “onze” twintigste eeuw. 
-De huilende moordenaar / Arto Paasilinna. Een 
aangrijpend, ontroerend en komisch boek over een 
grote man die in een noord-Fins dorpje komt wonen.  
 
 

Hij knapt een molen op maar in somberheid huilt hij 
tegen de maan. Mooie vertelkunst – in eén adem uit te 
lezen. 
-Koorts / Deon Meyer. Deze Zuid-Afrikaanse schrijver 
( internationaal bekend van boeken over politieman 
Benny Griessel, beschrijft in dit boek een totaal ander 
genre. Binnen de wereld van Covid-19!!, proberen een 
vader en zijn 13-jarige zoon een nieuwe leefgemeen-
schap op te bouwen. Er is door Meyer 4 jaar aan dit 
boek gewerkt, niet wetend van de huidige pandemie. 
-Het leven speelt met mij / David Grossman 

Drie vrouwen: grootmoeder, dochter en kleindochter 
namen na een halve eeuw ruzie en onbegrip een 
drastisch besluit. Ze maken een film over het verleden 
van Vera, de grootmoeder, over haar opsluiting op een 
eenzaam eiland. Onmogelijke keuzes, emoties, trouw 
en liefde worden blootgelegd bonnen de kern van een 
gezin. 
-De Offers / Kees van Beijnum 
Zijn liefde voor een Japanse vrouw stelt een jonge 
rechter voor een onmogelijke keuze: trouw aan 
principes of overtreden van de wet? 
-’t Hooge Nest / Roxane van Iperen 
De titel verwijst naar een villa in de bossen van ’t Gooi, 
waar 2 Joodse zussen moeten onderduiken tijdens de 
2e wereldoorlog. Onder hun leiding zal het een van de 
grootste onderduik adressen worden. Een verhaal over 
moed, verraad en menselijkheid. 
-Vrij man / Nelleke Noordervliet 

Het verhaal van Menno Molenaar, jurist, arts en 
dubbelspion, speelt zich af halverwege de Gouden 
Eeuw. Met eigen ideeën over vrijheid leeft Menno in 4 
werelden voor hij naar de Nieuwe Wereld vlucht. Maar 
het verleden blijft. 
 

+BUS – pub quiz ( bijdrage van Lian Soetekouw en Jack 

Kardolus).Oplossingen van de pub quiz van de vorige 

Nieuwsbrief: De goede antwoorden waren: 1a - 2c - 3d - 4b - 5b - 

6b - 7c - 8a - 9b - 10a.  Er zijn 2 winnaressen (elk 1 fout): de dames 

Wil Moraal en Ans Middelplaats. Van harte gefeliciteerd! De prijzen 

worden u binnenkort uitgereikt. 

mede mogelijk gemaakt door:       

https://pusbusuh.nl/2020-2/e


 

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 

+BUS –reizen en eten (bijdrage van Nico Munk) 

Tijdens de vastentijd, gedurende 40 dagen voor Pasen waarin we opgeroepen 

worden na te denken  - en liefst ook te handelen – over bijvoorbeeld ons eetgedrag, 

gingen mijn gedachten uit naar bijzondere maaltijden die ik gedurende mijn leven 

naar binnen werkte. Door mijn werk in de reisindustrie bezocht ik veel landen en 

kwam met verre en recentere herinneringen tot een gevarieerd aanbod dat wel erg 

afweek van de maaltijden die mijn moeder gedurende 20 jaar voorschotelde.                         

De start van die herinneringen waren de kant-en-klaar maaltijden uit blik in militaire 

dienst, in het veld uitgeserveerd in een zogenaamde messing: een metalen bak met 

houder. Goed te eten, al of niet in een tentje in de kou. Grote tegenstelling: voor het 

eerst kaviaar in een aftandse Tupolev van Aeroflot tussen Helsinki en Moskou. Op de grond: 2 fietstochten met een vriend van 

Zuid-Frankrijk naar huis. Een 2 - literblik gedroogde tomatensoep zorgde voor de dagelijkse vooraf voor de tent voordat we een 

dagmenu namen in een lokaal restaurantje. Pekingeend in Hongkong, kikkerbillen in Taiwan en sushi in Tokyo. (van het leed van 

die kikkerbillen – smaak van kip – wist ik niet – nooit meer doen!) De sushi: niet mijn voorkeur. Een zeer uitgebreid buffet in de 

eerste klas van een Boeing 747 naar San Francisco. Stewardessen met schalen vol overvloed. Verder in de USA veel vlees, pasta, 

pizza en burgers. En zuidelijker, in Mexico en Guatemala: de taco’s. Smaakten toch goed, ook op de toppen van de piramides in 

de jungles daar. Op weg naar Kaapstad (at ik “braai”): tijdens een tussenlanding in Nairobi, werd ik naar de business lounge 

geduwd met een keur van  heerlijke gerechten; was een mooie aanvulling op de schamele vliegtuigmaaltijd eerder. En recenter, op 

vluchten naar Australië in de grote A 380 Airbus serveerde men in de business class voor het slapen gaan luxe hapjes en dito 

bonbons. In Sri Lanka was 3 x rijst per dag met pittige curry best te doen evenals in de Surinaamse binnenlanden de ene dag kip 

met rijst en de volgende dag rijst met kip. In veel Europese steden bezocht ik restaurants die goed werden geacht voor groepen uit 

Nederland. De uitbaters wisten van onze komst en waren - natuurlijk – met veel lekkers uit hun kasten gekomen. O ja, in Bangkok, 

“luxe” geluncht: met 8 Nederlandse mannen en 8 Thaise schoonheden, om en om aan een ronde tafel. Voor leden van het 

mannelijke geslacht was de regel de handen op de rug te houden zodat ze gevoerd konden worden. Na de maaltijd werden nog 

andere diensten dan mosterd door het vrouwelijke geslacht aangeboden… Tijd om te vertrekken; de maaltijd was goed. Maar soms 

ook maaltijden met nadelen: de pompoensoep op midden-Java vond ik zo lekker dat ik tot 3 x opschepte. De soep bleek echter 

met verontreinigd water te zijn gemaakt. Dat kostte mij een gebroken bezoek aan de beroemde Borobodur. Zou daar, in dat 

hurktoilet bij de tempel, nog steeds water spuiten uit het kraantje dat ik vastpakte maar helaas afbrak? Maar over het algemeen 

genoot ik van etenswaren tussen Groenland (soep van rendiervlees) en Rotorua in Nieuw Zeeland, (een Macburger) al was dat in 

de rotte eierenlucht van de zwavelbronnen aldaar. En dan bij terugkomsten op Schiphol: de vertrouwde Hollandse pot. Ook weer 

lekker! Na al die luxe…een beetje vasten?  

+BUS – pub quiz ( bijdrage van Lian Soetekouw en Jack Kardolus). 

Hieronder de nieuwe pub quiz. Stuur uw antwoorden per mail naar: kardolus@casema.nl. Als u geen mail heeft kunt u wellicht 
iemand anders vragen de antwoorden in uw naam op te sturen. De uitslag wordt in de volgende nieuwsbrief bekend gemaakt. De 
winnaar krijgt de eeuwige roem en een klein prijsje.  

A B C D 

Hoeveel gouden medailles won Inge de Bruijn op de O.S. in 2000 2 5 3 4 

Welke Hollandse lekkernij wordt op Schiphol het meest verkocht drop Koetjes reep stroopwafels Haagse hopjes 

Wat is de bijnaam van Jack Middelburg Jack on the 
bike 

Jack the ripper Jack ass Jumping Jack 

Hoeveel interlands heeft hockeyster Mijntje Donners gespeeld 234 245 221 240 

Waar wordt de Kernhemmer kaas geproduceerd De Klomp Wageningen Ede Lunteren 

Jonge, belegen en oude kaas. Hoe oud is oude kaas ca. 12 
maanden 

ca. 18 maanden ca. 10 maanden ca. 6 maanden 

Hoeveel jenever branderijen waren er in Schiedam in 1881 278 392 164 398 

Wat betekent het Indonesische woord "nasi" basis kip vlees rijst 

Wanneer werd voor het eerst in Nederland kaas gegeten 800 v. Chr 900 v. Chr 600 v. Chr. 700 v. Chr 

Wat is volgens de Engelsen een "Dutch Doughnut" appelflap ontbijtkoek eierkoek oliebol 

Hoeveel calorieën zitten er ongeveer in een bitterbal 55 45 65 75 

Waarom is de Amsterdamse ui 'geel" door zuur door 
paardenbloemen 

door saffraan door kleurstof 

Hoe heet de band waarin Jerney Kaagman in 1983 zong Earth & Fire Shockin’ Blue Tee set The Motions 

De +BUS wordt o.a. gesteund door:                                                                                        
 

http://www.plusbusuh.nl/
mailto:kardolus@casema.nl

