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uitstapjes van deur tot deur  

MAANDPROGRAMMA: NOVEMBER 2021 
 
Beste gasten, 
 
Bijgaand treft u het maandprogramma aan voor de maand november. We hebben er als team met plezier weer een 
aantrekkelijk programma van proberen te maken. We hebben rekening gehouden met mogelijke weersomstandig-
heden en kortere dagen met licht. Door de laatste beslissingen van de overheid (we schrijven 9 oktober) hoeft u in 
de bus geen mondkapje meer te dragen. Wel is het zo dat u gevraagd zal worden een QR-code te tonen ofwel een 
papieren PCR test. Wij zullen die vraag aan u stellen tijdens het terugbellen voor uw reservering en bij het instappen. 
Bij b.v. horeca gelegenheden zal men vragen ( d.m.v. een scanner) uw code of bewijs te tonen. Om teleurstellingen 
op bestemmingen te voorkomen doordat men toegang weigert zonder code of bewijs, volgen we deze procedure. 

 
Gelukkig zagen we in oktober weer een toename van aanmeldingen zodat de bus nog vaker is volgeboekt. En niet 
onbelangrijk: we hebben ook weer enkele nieuwe vrijwilligers welkom mogen heten. Enthousiasme dus alom, ook 
weer gebleken tijdens de viering van ons 10-jarig bestaan: bijna 40 enthousiaste deelnemers/sters waren, onder 
genot van hapje en drankje, op 29 september jl. op het terrein van onze voorzitter aanwezig om dit feit te vieren. 
Op naar een volgend lustrum! 
 
We hebben weer programma’s gekozen waarbij u niet langer dan ongeveer 1 uur achtereen - vanaf uw huisadres- in 
onze bus zit. Is de bestemming toch iets verder dan zorgen we onderweg voor een koffiestop. De meeste musea 
vereisen een vaste tijd van aankomst zodat het niet te druk wordt. Aankomsttijden voor lunch en/of koffiestop worden 
ook door onze vrijwilligers van te voren gereserveerd. 
 
Nog even herhaald: U dient dus rekening te houden dat u bij sommige entrees kunt bewijzen, via QR - code of een 
geldige PCR test, dat u bent gevaccineerd tegen Covid -19. 
 
We vertrouwen op uw begrip en hopen u weer te mogen begroeten in november! 
 
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 vrijdag 22 OKTOBER na 9 uur 1 rit opgeven; zondag 24 OKTOBER na 9 uur nog een rit. 

 
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. 
 

(Het programma wordt u aangeboden onder voorbehoud van wijzigingen: maatregelen 
opgelegd door overheden of anderszins kunnen ons doen besluiten een excursie te annuleren 

of te wijzigen). 
 

 

Mede mogelijk gemaakt door:  



Alstublieft: het programma voor November 2021  
 

 

Datum Overzicht bestemmingen 

  

Ma 1 nov Marken, Monnickendam, rondrit 

Di 2 nov Rotterdam, Dordrecht, waterbus 

Wo 3 nov Harderwijk, museum Marius van Dokkum 

Do 4 nov Amsterdam, Beurs van Berlage 

Vr 5 nov Den Bosch, Noordbrabants museum 

Za 6 nov Drimmelen, Rondvaart Biesbosch (Zilvermeeuw) 

Zo 7 nov Renswoude, lunch De Hof (korte rit) 

Ma 8 nov Den Haag, Omniversum 

Di 9 nov Doesburg, zilvermuseum 
 

Wo 10 nov IJmuiden, bezoek zeesluizen 

Do 11 nov Delft, rondrit en bezoek 2 kerken 
 

Vr 12 nov Leiden, museum de Lakenhal 

Za 13 nov Utrecht, Domconcert 
 

Zo 14 nov Reeuwijk, rondrit bij de plassen 

Ma 15 nov Zeist, Figi, film: Outstealing horses 
 

Di 16 nov Lage Vuursche, pannenkoeken eten 

Wo 17 nov Leerdam, glasblazerij 
 

Do 18 nov Zwolle, museum de Fundatie 

Vr 19 nov Rotterdam, rondvaart Spido 
 

Za 20 nov Montferland, rondrit 

Zo 21 nov Cothen, concert 
 

Ma 22 nov Amsterdam Museum, (gouden koets) 

Di 23 nov Bennekom, kijk en luistermuseum 
 

Wo 24 nov Amstelveen, museum JAN 

Do 25 nov Wageningen, Depot 
 

Vr 26 nov Leiden, Hortus Botanicus 

Za 27 nov Wilnis, lunchen in restaurant De Grote Sniep 
 

Ma 29 nov Putten, kasteel Vanenburg, middagconcert 14.30 uur 
  

 

 
 

Prijs Prijs met 
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Beschrijving excursies 
 
Ma. 1 nov.: Monnickendam en 
Marken. Rondrit. De historische 
havenstad Monnickendam gaat 
met haar visindustrie terug naar 
1355. We bezoeken het stadje 
met leuke pandjes, grachtjes en 
oude haven plus maken een rit 
naar Marken. 
 
Di. 2 nov.: Rotterdam – Water-
bus. Eerder maakten we deze 
tocht in omgekeerde richting. Nu, 
na veel belangstelling, in omge-
keerde volgorde en varen we naar 
Dordrecht. Een tocht langs o.a. 
Ridderkerk en Kinderdijk. 

 
Wo. 3 nov.: Harderwijk, museum 

Marius van Dokkum. Het enige 

Nederlandse museum van een 

levende kunstenaar. Tijdens uw 

bezoek bent u niet de enige die zult 

lachen om de schilderijen  
(niet geschikt als u slecht ter 

been bent) 

 
Do. 4 nov.: Amsterdam, beurs 

van Berlage. Deze voormalige 

koopmansbeurs wordt nu gebruikt 

als o.a. expositieruimte. Nu de 

expositie “De Duvel is Oud”, een 

fotocollectie van senioren uit 

Amsterdam. 

 
Vr. 5 nov.: ’s-Hertogenbosch, 

Noordbrabants museum. 

Naast de vaste exposities (Van 

Gogh, Picasso), is er nu toege-

voegd: “Dali en niets anders” 

 
Za. 6 nov.: Biesbosch, rondvaart. 
Met het motorschip “Zilvermeeuw” 
maken we vanuit Drimmelen een 2 
uur durende rondvaart door de 
Biesbosch, een van de meest 
ongerepte gebieden in Nederland. 
De vertrektijd is 12.15 uur. 
 
Zo. 7 nov.: Renswoude, 
restaurant De Hof. Een keur van 
lunchgerechten biedt dit 
vernieuwde en sfeervolle 
restaurant. 

 
Ma. 8 nov.: Den Haag, 
Omniversum. In deze specta-
culaire bioscoop draaien 
schitterende natuurfilms op 
groot doek. Afhankelijk van de 
aankomsttijd wordt een keus 
gemaakt welke film u gaat zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Di. 9 nov.: Doesburg, 
zilvermuseum. Nergens beter 
dan hier in Doesburg – de oude 
Hanzestad – (Mosterdstad), past 
een museum met honderden 
zilveren mosterdpotjes en 
attributen, afkomstig uit meer dan 
25 landen. 
 
Wo. 10 nov.: IJmuiden, Zee-
sluizen “Ship”: vertelt u alles over 
de bouw van de grootste zeesluis 
ter wereld. Interactief over wonen, 
werken en recreëren in het 
Noordzee-kanaalgebied. Incl. 
rondleiding. 

 
Do. 11 nov.: Delft: Rondrit en 
bezoek aan 2 kerken. In deze 
stad maken we een rondrit langs 
de diverse grachten en bezoeken 
we de Oude kerk (gebrand-
schilderde ramen en graven) en 
de Nieuwe Kerk op de Markt met 
de Koninklijke grafkelders. 

 
Vr.12 nov.: Leiden: Museun 
Lakenhal. Plek bij uitstek om 
verhalen te vertellen: het verle-
den van Leiden in beeldende 
kunst. Maar ook hoogtepunten 
van oude meesters als Rembrandt 
van Rijn en Jan Steen, naast 
moderne kunstenaars als Theo 
van Doesburg, Jan Wolkers en 
Erwin Olaf. Huidige expositie is 
die van Fer Hakkaart: ”de absurde 
werkelijkheid”. 
 
Za. 13 nov,: Utrecht. Dom-
concert. Domorganist Jan 
Hage speelt een wereld-
première! van Jan van de Putte 
(*1959) op het grote Bätz orgel. 
 
Zo 14 nov.: Reeuwijk, rondrit.  
Een dagje rond deze bekende 
plassen. De 13 Reeuwijkse 
plassen tussen Bodegraven en 
Gouda gescheiden door smalle 
weggetjes. De plassen hebben 
allemaal een rechthoekige 
vorm, uit de tijd van de “Grote 
Ontginning” 
 
Ma.15 nov.: Zeist, film in Figi. 
De film” Outstealing Horses” een 
lyrische Noorse film over een 
man die zijn leven terugvindt 
 
Di. 16 nov.: Lage Vuursche. 
Pannenkoeken eten. In dit mooie 
Gooise dorp kiezen we een van 
de bekende pannenkoeken 
restaurants als lunch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wo. 17 nov.: Leerdam, Glas-

blazerij. Zie hoe de glasblazers van 

heet vloeibaar glas de mooiste voor-

werpen maken. Te bekijken van de 

tribune. 

 
Do. 18 nov.: Zwolle, museum 
De Fundatie. In dit historische 
pand treft u deze weken tentoon- 
stellingen aan van Rhee (Korea) 
Jeroen Krabbé (stilte) en beelden 
van Lotta Blokker. Dat alles 
naast de vaste collectie. 

 
Vr. 19 nov.: Rotterdam, Spido 
boottocht. Vaak terugkerend in 
ons programma: de rondvaart 
door de Rotterdamse Haven. 
 
Za. 20 nov.: Montferland, 
rondrit. Een lange tocht door dit 
mooie gebied: langs de Rijn, 
Zeddam, kasteel ’s Heerenberg 
en een stukje door Duitsland.  
.  
Zo. 21 nov.: Cothen. concert.  
Het programma is nog niet bekend 
 
Ma 22 nov.: Amsterdam. 
Amsterdam Museum. Naast de 
tentoonstelling over de stad en 
de bewoners is hier ook de 
Gouden Koets te zien. 

 
Di. 23 nov.: Bennekom. Kijk- en 
luistermuseum. Middagrit naar 
de vele opgestelde instrumenten  
met demonstraties. 
 
Wo. 24 nov.: Amstelveen, 

Museum JAN. Museum voor 

beeldende kunst en blinkt uit in 

glaskunst. Daarnaast een expo-

sitie genaamd “op de leest van 

Jan Jansen”: design schoenen. 

 
Do. 25 nov.: Wageningen 
Museum Het Depot. De 
prachtige beeldengalerij biedt een 
keur aan ruim opgestelde  
beelden met nu een speciale 

expositie borstbeelden. 

 
Vr. 26 nov.: Leiden, Hortus 
Botanicus. In deze oudste 
Nederlandse botanische tuin uit 
1590 wandelt u tussen bloemen 
en planten uit de hele wereld in de 
kassen en buiten . 
 
Za. 27 nov.: Wilnis, lunch in “de  
Grote Sniep: in dit natuurgebied 
en op een bijzondere plaats 
tussen Utrecht en Amsterdam 
gaan we lunchen 
 
Ma 29 nov.: Putten, concert 
14.30 uur. In kasteel “De 
Vanenburg” speelt pianist Wouter 
Harbers. Mooie klassieke piano-
muziek met uitleg. 



Spelregels 

 

Reserveren  
• Vanaf de startdatum voor 

aanmelding kunt u 

telefonisch 1 rit opgeven. 2 

dagen later kunt u nog een 

rit 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 
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 entreebewijzen 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 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 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  
• Deelname aan de 
uitstapjes geschiedt op 
eigen risico.  
De Stichting kan niet 
aansprakelijk gesteld 
worden voor zoekgeraakte 
of beschadigde eigen-
dommen. 
 

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 abon-
nement via 06 53 89 81 27. 

 
 
 
 

http://www.plusbusuh.nl/

