+BUS Utrechtse Heuvelrug

uitstapjes van deur tot deur
MAANDPROGRAMMA:

OKTOBER 2021

Beste gasten,
Met plezier hebben we als team weer een aantrekkelijk programma voor de maand oktober voor u
gemaakt. Het lijkt (we schrijven 9 september) dat we in de bus nog wel onze mondkapjes zullen moeten
dragen. Daar het merendeel van onze gasten heeft aangegeven dat niet zo’n groot bezwaar te vinden,
hebben we besloten iedere excursie voor alle bewoners van de Utrechtse Heuvelrug weer open te stellen.
En dus niet meer in een cluster van 3 plaatsen. Daardoor hopen we ook dat alle ritten weer volgeboekt
worden. U dient wel rekening te houden dat bij sommige toegangen u kunt bewijzen dat u bent gevaccineerd tegen Covid -19 of een geldige PCR test moet overleggen.
We hebben programma’s gekozen waarbij u niet langer dan maximaal 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. In de bus zijn
chauffeur en begeleiding op de hoogte van alle regels en is desinfecteermiddel aanwezig.
Tenslotte gelden nog een paar regels, zowel door overheid als het +BUS team vastgesteld: voordat u met
ons gaat bellen om een excursie te reserveren moet u onderstaande regels weten en bent u verplicht zich
daaraan te houden.
- u bent gevaccineerd tegen Covid-19 of kunt u een geldige PCR test overleggen
- in de bus draagt u een mondkapje – u dient zelf voor dit mondkapje zorgen
- ontsmet uw handen bij het instappen
- u volgt de aanwijzingen van onze vrijwilligers op
- betaling gaat als gebruikelijk per pinpas
We vertrouwen op uw begrip en hopen u weer te mogen begroeten in oktober!
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 21 SEPTEMBER na 9 uur 1 rit opgeven; donderdag 23 SEPTEMBER 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).

Alstublieft: het programma voor OKTOBER 2021

Datum

Overzicht bestemmingen

Prijs

Za. 9 okt

Barneveld, Museum Nairac
Harskamp, Passiflorahoeve
Nieuwkoop, lunch restaurant Tijsterman
Waterbus, Dordrecht – Rotterdam
Lelystad, Batavia stad
Leiden, Museum Volkenkunde
Leiden, Rijksmuseum Boerhaave
Delft - Den Haag, De Ooievaart boottocht
Utrecht. Museum Catharijne Convent

21,50
27,00
17,00
28,00
18,00
41,00
34,50
33,50
32,50

Zo. 10 okt

Hilversum, bezoek Raadhuis (Dudok)

27,50

Ma. 11 okt

Soest, landgoed de Paltz

9,50

Di. 12 okt

Vlist, rondrit

17,00

Vr. 1 okt
Za. 2 okt
zo. 3 okt
Ma. 4 okt
Di. 5 okt
Wo. 6 okt
Do. 7 okt
Vr. 8 okt

Wo. 13 okt Barneveld, Borduurmuseum
Do. 14 okt Noordwijk, Strandrups
Za. 16 okt

Reservedag

Zo.17 okt

Utrechtse Vecht, rondrit

17,00

Ma.18 okt

Soest, tuincentrum Vaarderhoogt

10,50

Di. 19 okt

Amsterdam, Tropenmuseum

35,50

25,50

19,50

54,50
23,50

Vr. 22 okt

Den Haag, Escher in het Paleis

32,50

Za. 23 okt

Gorssel, museum More

43,50

Zo. 24 okt

Utrechtse Heuvelrug, herfstrit

13,50

Ma. 25 okt

Nieuwegein, diner bij R.O.C.

30,50

Di. 26 okt

Pampus, bezoek

37,00
43,00

Vr. 29 okt

Reservedag

Za. 30 okt

Utrecht, Domconcert

10,50

Zo. 31 okt

Alblasserwaard, rondrit

17,50

Mede mogelijk gemaakt door

18,50

30,50

Delft, rondrit en bezoek 2 kerken

Wo. 27 okt Reservedag
Do. 28 okt Wassenaar, museum Voorlinden

26,00
21,50

21,00

Vr. 15 okt

Wo. 20 okt Rotterdam, Splashbus
Do. 21 okt Amsterdam, lunchconcert

Prijs met
MuseumKaart
14,00

27,50

28,50

Beschrijving excursies
Vr. 1 okt.: Barneveld,
Museum Nairac. Naast de
vaste exposi-tie over de Veluwe
vinden we schilderijen van
Herman Gor-dijn en vrienden.
Bekend van zijn portretten van
o.a. Beatrix.
Za. 2 okt.: Harskamp, Passie
florahoeve. Deze overdekte
vlindertuin toont ook een grote
collecte Passieflora, o.a.
Fuchsia’s en Dahlia’s. Een
genot voor iedere vlinder- en
tuinliefhebber.
Zo. 3 okt.: Nieuwkoop, lunchen bij Tijsterman. In dit
gezellige restaurant bij de
Nieuwkoopse plassen gaan we
vandaag de lunch gebruiken.
Ma. 4 okt..: Dordrecht, waterbus. Met deze vorm van openbaar vervoer varen we naar
Rotterdam. Een stukje Nederland langs o.a. Alblasserdam,
Kinderdijk en Ridderkerk.
Di. 5 okt.: Lelystad, Batavia
Stad. Dagje winkelen met meer
dan 150 winkels rond groene
en sfeervolle straatjes en pleinen met o.a. mode, sieraden en
keukenwaar.
Wo. 6 okt.: Leiden, Museum
Volkenkunde. Dé tentoonstelling van 2021: De Azteken.
Leer van deze rijke beschaving
uit Midden-Amerika met eenmalige bijdragen uit Mexico als
sieraden en beelden. Plus
verhalen en interactieve route.
Do. 7 okt..: Leiden, Rijksmuseum Boerhaave. Wel heel
actueel: expositie “Besmet”.
Een uitgebreid overzicht van
epidemieën van vroeger en nu
met de mogelijke oplossingen.
Vr. 8 okt.: Delft, Boottocht
“de Ooievaart”. Over de Vliet
en de Schie langs Rijswijk en
Voorburg varen we van Delft
naar Den Haag.
Za. 9 okt.: Utrecht, Museum
Catharijne Convent. Naast de
vaste tentoonstelling met
middeleeuwse meesterwerken,
besteed het museum nu aan-

dacht aan Maria Magdalena,
vrouw van uitersten…

het water op… dat kan in
Rotterdam met de Splashbus!.

Zo. 10 okt.: Hilversum.
Bezoek Raadhuis (Dudok).
Om 13.30 uur worden we verwacht voor een rondleiding
door het stadhuis van Hilversum, gebouwd door de
beroemde Dudok.

Do 21 okt.: Amsterdam.
Lunchconcert. In het Muziekgebouw aan ’t IJ genieten we
van een concert door leerlingen
van het Conservatorium te
geven. Ook lunchen we daar
met mooi uitzicht over het IJ..

Ma. 11 okt.: Soest, Landgoed
Paltz en Herman Van Veen
Arts Center. Onderneming van
vrije kunsten te midden van een
prachtig landgoed.

Vr. 22 okt.: Den Haag, Escher
museum. “Escher in het
Paleis” toont de bekendste
werken van Escher met zijn
beroemde vlakwerken.

Di. 12 okt.: Vlist, rondrit.
Vandaag maken we een mooie
tocht langs de rivier de Vlist,
gelegen tussen Schoonhoven
en Haastrecht.

Za 23 okt.: Gorssel, Museum
More. In dit museum van modern realisme ziet u werken van
Toorop, Mankes, Hynckes en
Koch.

Wo. 13 okt.: Barneveld, borduurmuseum. “schilderen met
draad”. Alles over borduren met
een lichtshow: “Kunstwerken in
ander licht”.

Zo 24 okt.: Utrechtse
Heuvelrug, herfstrit. Vandaag
verkennen we onze eigen
omgeving en kunnen we
genieten van de herfstkleuren.
Onderweg natuurlijk een stop
voor een kop koffie of thee.

Do 14 okt.: Noordwijk,
Strandrups. Een dagje aan
zee en een rit over het strand
met de strandrups; vertrek om
13.45 uur.
Vr. 15 okt.: Delft, bezoek 2
kerken en rondrit. In Delft
rijden we langs diverse
grachten en bezoeken we de
Oude kerk (graven en mooie
ramen) en de Nieuwe kerk op
de Markt (o.a. met de Koninklijke grafkelders).
Zo. 17 okt.: Rondrit Utrechtse
Vecht. Vandaag een mooie rit
langs de Vecht, gelegen tussen
Utrecht en Muiden.
Ma 18 okt.: Soest, ’t Vaarderhoogt. In dit uitgestrekte
tuincentrum met een keur van
bollen, bloemen en planten
vindt u vast iets van uw gading.
Di,.19 okt.: Amsterdam.
Tropenmuseum. Een 2-tal
hoofdthema’s in deze periode:
“Healing Power” over verschillende vormen van helende
krachten en “Cadeau, Hoezo”,
over hoe wereldwijd cadeaus
worden gegeven.
Wo. 20 okt.: Rotterdam,
Splashbus. Na een rondrit
door de stad met dezelfde bus

Ma. 25 okt.: Nieuwegein,
dineren bij R.O.C. Om 18.00
uur worden we verwacht in de
R.O.C. van Nieuwegein voor
een heerlijk 3-gangen diner. (de
drankjes zijn niet inbegrepen).
Di 26 okt..: Muiden / Pampus.
Ligt voor Pampus…? Niet voor
ons- wij gaan het bezoeken!.
Vertrek om 11.30 uur Terug in
Muiden om 15.00 uur.
Wo 28 okt.: Wassenaar,
Museum Voorlinden. In dit
museum voor moderne kunst
vindt nu, naast de reguliere
werken, een expositie plaats
van de 20e eeuwse kunstenaars Picasso en Giacometti.
Wo. 30 okt.: Utrecht,
Domconcert. Om half 4
worden we verwacht bij het
zaterdagmiddagconcert. Vandaag treedt de Domcatorij op
met een requiem van Duruflé.
Do 31 okt. Alblasserwaard,
rondrit, een landschap
Vandaag maken we een tocht
door de Alblasserwaard, ten
zuiden van de lek, met natuurlijk de beroemde molens bij
Kinderdijk.

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 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.

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 email voordat het algemeen
bekend wordt gemaakt.
Opgave voor een abonnement via 06 53 89 81 27.

