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uitstapjes van deur tot deur  

MAANDPROGRAMMA: DECEMBER 2021 
 
Beste gasten, 
 
Bijgaand treft u het maandprogramma aan voor de maand december. We hebben er als team hopelijk weer een 
aantrekkelijk programma voor u weten te maken. We hebben rekening gehouden met mogelijke weersomstandig-
heden en kortere dagen met licht. Vanzelfsprekend treft u excursies aan die bij de aanstaande kerstdagen horen:  
van (meezing) concerten tot tuinbezoeken in kerstsfeer.  
 
Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet van 12 november jl. zullen onze ritten met een kleine 
“verscherping” worden aangepast. Wij blijven rijden met 7 gasten en 2 vrijwilligers; wel zal in de bus een mondkapje 
gedragen moeten worden. Ook ontsmetting van de handen met de gel, aanwezig in de bus, zal weer worden 
heringevoerd. Wij zullen u vragen tijdens het terugbellen voor uw reservering en bij het instappen of u in het bezit 
bent van een QR-code ofwel een papieren PCR test. Bij b.v. museumbezoeken en horecagelegenheden zal men  
vragen uw code of bewijs te tonen. Om teleurstellingen op bestemmingen te voorkomen doordat men toegang 
weigert zonder code of bewijs, volgen we deze procedure. 
 

Let wel: bij de druk van dit programma waren wij nog niet op de hoogte van mogelijke nieuwe beslissingen van het 

kabinet omtrent Covid-19, die op 4 december zullen worden bekendgemaakt. Mochten er ingrijpende veranderingen 

in het programma van toepassing zijn dan is het telefoonteam op de hoogte. U verneemt die tijdig en / of 2 dagen 

voor een geplande excursie. 

 

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.  
U blijft welkom, als u zich niet “prettig” voelt om deel te nemen, wij hebben er alle begrip voor. En natuurlijk meegaan 
blijft ook uw eigen verantwoordelijkheid 
 
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 dinsdag 23 november na 9 uur 1 rit opgeven; donderdag 25 november 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 december  2021 
 
 
 

 

Datum Overzicht bestemmingen Prijs Prijs met 
MuseumKaart 

Wo 1 dec Het Nederlands Tegelmuseum, Otterlo 23,00 15,50 

Do 2 dec Mondriaanhuis, Amersfoort 27,00 14,50 

Vr 3 dec De Orchideeënhoeve, Luttelgeest 41,50  

Za 4 dec Hermitage, Amsterdam   53,00 25,50 

Zo 5 dec Händels Messiah, Concertgebouw Amsterdam 65,50  

Ma 6 dec Kerstmarkt Tuincentrum Vaarderhoogt, Soest 10,50  

Di 7 dec Nederlands Fotomuseum, Rotterdam 38,50 24,50 

Wo 8 dec Lunchen bij Moeke, Rhenen 11,50  

Do 9 dec Kerst in museum Swaensteyn, Voorburg 27,00 20,00 

Vr 10 dec Evergreen top 1000 Live, Figi Zeist 40,00  

Za 11 dec Kröller Müller museum, park Hoge Veluwe 45,50 34,40 

Zo 12 dec Museum Soest 17,00  

Ma 13 dec Kerstmarkt Intratuin, Duiven 13,50  

Di 14 dec Museum Gouda 30,50 18,50 

Wo 15 dec Kerstconcert NOF, Sint Joriskerk Amersfoort 9,50  

Do 16 dec Kerstconcert NOF, Concertgebouw Amsterdam 16,50  

Vr 17 dec Warme Wintervaart Schuttevaer, Utrecht 36,50  

Za 18 dec Stadsmuseum Woerden 20,50 15,00 

Zo 19 dec Pannenkoeken eten bij de Ponthoeve, Vianen 10,50  

Ma 20 dec IJsbeelden festival, Zwolle 39,00 38,00 

Di 21 dec Amsterdam Lichtjes festival, varen met rederij Lovers 51,50  

Wo 22 dec Rondrit Posbank 17,00  

Do 23 dec Kunstmuseum, Den Haag 39,00 23,00 

Vr 24 dec Classical Christmas Concert, Janskerk, Utrecht 59,50  

Ma 27 dec Rondrit Pontjesroute 20,00  

Di 28 dec Wintercircus, Hilversum 45,50  

Do 30 dec Scheepvaartmuseum, Amsterdam 38,50 22,00 

 
Nog een heel positief bericht: we mochten een aanzienlijk sponsorbedrag ontvangen van de Lions 
International Utrechtse Heuvelrug. Een prachtige (financiële) steun in de rug na de afgelopen 
periode. Hun logo prijkt dan ook vanaf nu op onze bus en in het programma. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



Beschrijving excursies 

 

Wo. 1 dec.: Otterlo, Nederlands 
Tegelmuseum - De grootste en 
meest veelzijdige collectie 
Nederlandse wandtegels en 
tegeltableaus. Vanaf de late 
Middeleeuwen tot hedendaagse 
keramiek. Met Bastin en Makkum. 
 

Do. 2 dec.: Amersfoort, 
Mondriaanhuis -  Museum over 
het leven en werk van 
kunstschilder Piet Mondriaan  
Daarnaast is een expostie van 
kunstenaar Bob Negryn: hij 
benadert de wereld om hem heen 
als een samenspel van kleuren en 
vormen in afgewo-gen 
composities 
 
Vr. 3 dec.: Luttelgeest, 

Orchideeënhoeve - december: 

winterdroom in deze prachtige 

tropische tuin met dieren, vlinders, 

flamingo’s en planten. 

 

Za. 4 dec.:. Amsterdam, 
museum Hermitage - Thema: 
de Romanovs: Tsaren en 
ridders, jonkvrouwen, hoofse 
liefde, toernooien en een 
bijzondere middeleeuwse 
kunstcollectie. Dat zijn de 
ingrediënten van deze unieke 
tentoonstelling. Meer dan 250 
objecten vanuit Rusland. 
 

Zo. 5 dec.: Amsterdam, 
Koninklijk Concertgebouw - 
Evenals vorige jaren kunt u in onze 
beroemdste muziektempel weer 
genieten van de “Messiah” van 
G.F. Händel. Dit concert wordt 
uitgevoerd The Bach Choir & 
Orchestra of The Netherlands, met 
o.a. de imponerende sopraan Olga 
Zinovieva. Een prachtige 
uitvoering met authentieke 
instrumenten, solisten en koor. 
incl. programma en CD. Aanvang 
14.15 uur 

 

Ma. 6 dec.: Soest, 

kerstmarkt Vaarderhoogt - 

Het is weer tijd voor de 

warme, witte winterweken. 

Door de Anton Pieck stijl is het 

tuincentrum nog gezelliger dan 

anders. U kunt u vast 

voorbereiden op de Kerst! 

 

Di. 7 dec.: Rotterdam, 
Nederlands fotomuseum - de 
eregalerij van de fotokunst met 
thema’s als iconisch, straattafere-
len uit de hele wereld en foto’s van 
de genomineerde fotografen voor 
2022. 
 

Wo. 8 dec.: Rhenen, lunch bij 
restaurant Moeke - Gezellig 
lunchen aan de oever van de 
Rijn. 

 
Do. 9 dec.: Voorburg, 
museum Swaensteyn –            
“Heilige Kerst” is het thema: 
iconen, kerststallen uit binnen- 
en buitenland  vertellen het 
kerstverhaal. 
  
Vr. 10 dec.: Zeist, Theater Figi  
Een heerlijke nostalgische avond, 
vol met prachtige evergreens. Wie 
kent ze niet… Het Dorp van Wim 
Sonneveld, Zing, vecht…, van  
Ramses Shaffy; uiteraard songs 
van The Beatles, Tom Jones, 
André Hazes, ABBA, Bee Gees 
en Elvis Presley. Stuk voor stuk 
klassiekers uit onze jeugd. 
  
Za. 11 dec. Otterlo, museum 
Kröller Müller - Midden op de 
Veluwe bezoeken we dit museum 
met de beroemde schilderwerken 
van o.a. Van Gogh, Monet, 
Picasso en Mondriaan. 
 
Zo. 12 dec.: Soest . Museum 
Soest. Middagexcursie. Naast de 
vaste- en wisselexposities van 
kunstenaars in de omgeving ook 
een feest der herkenning: een 
compleet ingerichte schoolklas uit 
vroeger jaren, oude ambachten en 
stijlkamers..  

 

Ma. 13 dec.: Duiven, kerstmarkt 
en wintertuin Intratuin - De grote 
kerstshow in Nederland. 
 
Di. 14 dec.: Gouda, museum 
Gouda - In deze “schatkamer” 
van Gouda zijn veel 
voorwerpen te zien als 
aardewerk en schuttersstukken. 
Uniek: een collectie altaar 
schilderijen. 
 
Wo. 15 dec.: Amersfoort, 
kerstconcert i.s.m. NOF - 
In de St. Joriskerk vindt weer het 
jaarlijkse Kerstconcert plaats. Een 
uur samen zingen van kerst-
liederen met een gospelkoor en 
orkest. Aanvang 15.00 uur 
 
Do.16 dec.: Amsterdam, Kerst-
concert i.s.m. NOF. Speciaal 
kerstconcert met werken van 
Bach, Händel en Rheinberger 
door orkest en koor. Aanvang 
14.30 uur. 
 
Vr. 17 dec.: Utrecht, rondvaart - 

Een “warme wintervaart door de 

Utrechtse grachten” met glühwein, 

chocomel en winterse hapjes. 

 

Za. 18 dec.: Woerden, stads-
museum, expositie met de naam  
“geKOEsterd”: koeien in schil-
derijen en beelden vanaf de 17e 
eeuw. Verder landschappen van 
de Haagse School en Woerdense 
kunstenaars. 
 
 

 
Zo. 19 dec.: Vianen, Ponthoeve - 
In de Ponthoeve, gelegen aan de 
Lek, eten we rond  lunchtijd een 
lekkere pannenkoek. 

 

Ma. 20 dec.: Zwolle, IJsbeelden 
festival - Met 275.000  kilo ijs en 
sneeuw tonen de beste ijskunste-
naars ter wereld hun “Wonderful 
World”.   
  
Di. 21 dec.: Amsterdam, 
Rondvaart light festival – per 
rondvaartboot varen we langs de 
lichtkunst op en langs de grachten: 
kunstwerken gerealiseerd vanuit 
onderwijs, cultuur en bedrijfsleven. 
 
Wo. 22 dec.: Posbank, rondrit - 
De Zuid-Veluwe blijft een aan-
trekkelijke streek: we komen er 
weer graag. Nu met een winters 
landschap? 
 
Do. 23 dec.: Den Haag, Kunst-
museum - museum voor moderne 
kunst. Naast de vaste collectie 
deze maanden te zien de “Global 
Wardrobe” – wereldwijde mode. 
. 
Vr. 24 dec.: Utrecht, Kerst-

concert Janskerk – 13.30 uur. 

Met pianovirtuoos Jan Vayne, 

samen met The Bach Choir & 

Orchestra of The Netherlands, 

(met sopraan Olga Zinovieva, 

authentieke instrumenten, 

solisten en koor) zult u genie-

ten van gepassioneerde 

kerstmuziek van o.a. Bach, 

Vivaldi en Händel met 

improvisaties op verzoek door 

Jan Vayne. Inclusief program-

ma en een CD van het concert. 

 

Ma. 27 dec.: Midden Nederland, 
pontjesrit - Bekend en geliefd: 
onze rondrit langs en over 
Nederlandse rivieren in de regio. 

 

Di. 28 dec.: Hilversum, 
wintercircus - Artiesten uit alle 
delen van de wereld komen 
exclusief voor het Wintercircus  
naar Nederland voor een 
magische voorstelling. 
 
Do. 30 dec.: Amsterdam, 
Scheepvaartmuseum - het 
museum presenteert een unieke 
tentoonstelling van vader en zoon 
Van de Velde, toonaangevende 
zeeschilders in de 17e eeuw. 
verder volop maritieme 
geschiedenis in de 3 museum-
vleugels. 
 
 
 
 



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/

