
 

Maandprogramma +BUS april 2022 

Uitstapjes van deur tot deur 
 

                                              
 
Alstublieft, het programma voor april:
Voor informatie en boekingen kunt u inspreken [op 
ons antwoordapparaat] op 06 53 89 81 27. U wordt 
vervolgens teruggebeld. 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 

Voor de maand april kunt u dinsdag 22 maart na 9 
uur 1 rit opgeven. Op donderdag 24 maart kunt u na 
9 uur nog 2 ritten opgeven.   
Over uw opgave(n) wordt u op of na 24 maart 
teruggebeld. Na de tweede beldag krijgen degenen, 
die een e-mailadres opgegeven hebben, een bericht 
met de openstaande ritten. Wie geen e-mail heeft, 
kan dan natuurlijk ook nog eens bellen. 
 

 Bestemming Prijs Met Museumkaart 
    

Vr 1 apr De Beeldenkas, mozaïek beelden, Schipluiden  € 28,00   

Za 2 apr Concert in Domkerk Utrecht  € 12,00   

Zo 3 apr Frans Hals museum, Haarlem  € 43,50  € 27,50  

Ma 4 apr Keukenhof, Lisse  € 46,00   

Di  5 apr Diner Horeca & toerisme college, Nieuwegein  € 31,50   

Do 7 apr Allard Pierson Museum, Amsterdam  € 39,00   

Vr  8 apr Safaripark Beekse Bergen  € 58,50   

Za  9 apr Rondrit Gelderse Vallei incl. bezoek Espeterhoeve  € 15,00   

Zo 10 apr Trompenburg Tuinen en Arboretum  € 33,00   € 22,25  

Ma 11 apr Stroopwafelfabriek Gouda  € 29,00    

Di 12 apr Kunstmuseum Den Haag  € 41,50   € 25,50  

Wo 13 apr Rondvaart Kinderdijk plus bezoek molens  € 43,00    

Do 14 apr Nederlands fotomuseum, Rotterdam  € 41,50   € 27,50  

Vr 15 apr Bollenroute Oegstgeest, Lisse  € 22,50   

Za 16 apr Huifkartocht Veluwe rond Otterlo  € 33,50   

Di 19 apr Bollenroute Noordoostpolder  € 30,00   

Wo 20 apr Catharijne convent  € 31,00  € 16,00 

Do 21 apr Lunchconcert Radio Philh. Orkest, MCO Hilversum  € 13,50    

Vr 22 apr Bloesemtocht Tricht, bezoek de Hoenderik incl. lunch € 40,00   

Za 23 apr Rondrit Gooi incl theetuin Eemnes  € 17,50    

Zo 24 apr Puzzelrit over de Utrechtse Heuvelrug  € 19,50    

Ma 25 apr Zandsculpturen Garderen plus beeldentuin  € 28,50    

Di 26 apr Paleis Het Loo, Apeldoorn  € 43,00   € 23,50  

Vr 29 apr Vrijheidsmuseum Groesbeek  € 39,50   € 24,50  

Za 30 apr Rondvaart Vecht 2 uur (Schuttevaer)  € 43,50    



Bezoek voor het laatste nieuws de website www.plusbusuh.nl. 
Om u gemakkelijker te kunnen bereiken ontvangen we graag uw e-mail adres op info@plusbusuh.nl 

1 april 

3D mozaïek in Schipluiden, pardon!! Mozaïek is 

toch in het platte vlak? Niet in Schipluiden, daar is 

een creatieve geest die mozaïek-beelden maakt . 

U kunt ze gaan zien in de kas en dit is geen grap. 

2 april 

In de Domkerk in Utrecht vindt elke 

zaterdagmiddag een klassiek concert plaats, op 

het moment dat dit programma werd gemaakt,  

was de concertagenda niet bijgewerkt, dus wat 

wij voorgeschoteld krijgen blijft een verrassing. 

3 april 

In Haarlem staat het Frans 

Hals museum, op zich een 

bezoek meer dan waard en 

het wordt nog aantrekkelijker 

wanneer ik u vertel dat de 

tentoonstelling “Thuis bij 

Jordaens” aldaar te 

bewonderen is. 

4 april 

Landgoed de Keukenhof is ontstaan in 1642 toen 

er een landhuis werd gebouwd in het 

Keukenduyn van slot Teylingen. Het Keukenduyn 

ontleent zijn  naam aan het feit dat de 

opbrengsten van het duingebied zoals wild, vee 

en allerlei kruiden en bessen bestemd waren voor 

de huishouding ofwel de keuken van het slot 

Teylingen. Dat u het maar weet en gaat u mee 

naar de Keukenhof? 

5 april 

De jeugd heeft de toekomst en wij moeten hen 

daar bij helpen. Dat gaat vandaag heel eenvoudig 

door aan te zitten aan de dis van het R.O.C. en 

ons een heerlijke maaltijd te laten voorschotelen 

door de studenten. U wordt in de loop van de 

middag gehaald. 

7 april 

Peter van Straaten observeerde  de mens en  zijn 

ongemak en kon dat met een paar ogenschijnlijk 

eenvoudige pennenstreken verbeelden op papier. 

De tentoonstelling “Misschien valt er nog wat te 

lachen”  

in het Allard Pierson 

museum  in Amsterdam. 

De tentoonstelling  geeft 

een goed beeld van zijn 

oeuvre .  

 

8 april 

Er zijn mensen die naar Zuid-Afrika reizen om de 

“Big five” te zien, terwijl deze gewoon rondlopen 

in Safaripark de Beekse bergen en u kunt ze 

comfortabel zittend in de plusbus bewonderen. 

9 april 

De Espeterhoeve in Barneveld heeft alles voor uw 

woning zeggen ze, persoonlijk vind ik dat wel een 

uitdaging om te ontdekken of dat klopt! Koffie, 

appelgebak en lunch kunt u er in ieder geval 

krijgen. 

10 april 

Rotterdam associeer je niet direct 

met bomen en planten en toch is 

hier het Trompenburg Tuinen en 

Arboretum gevestigd. Het zal u niet verbazen dat 

het Arboretum  is gelegen in de wijk Kralingen. 

11 april 

Vandaag gaan wij ontdekken hoe een typisch 

Hollandse lekkernij industrieel wordt vervaardigd 

en waar kunnen wij dat beter doen dan in Gouda, 

de stad van kaarsen, stenen pijpen en 

stroopwafels. 

12 april 

In 1887 vertrok Mucha uit zijn geboorteland naar 

het toenmalige broeinest van de 

kunst: Parijs. Zeven jaar later, in 1894 

brak hij door met een affiche voor het 

toneelstuk Gismonde, met de Franse 

actrice Sarah Bernhardt in de 

hoofdrol. Zij was de ster van het 

Parijse theater. Een tentoonstelling 

van zijn werk is te bewonderen in het 

kunstmuseum Den Haag. 

.  
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13 april 

Unesco wereld erfgoed 

dat is de Kinderdijk. Wij 

gaan er vandaag heen 

om een bezoek te 

brengen aan de molens, het bezoekerscentrum 

en bij goed weer maken wij een rondvaart langs 

de molens. 

14 april 

Op de Kop van Zuid in Rotterdam is het 

Fotomuseum gevestigd. De eregalerij van 99 

iconische foto’s van Nederlandse fotografen is 

hier te bewonderen en u kunt er vandaag met ons 

naartoe. 

15 april 

Wanneer de bollen bloeien in hun wonderteere 

kleuren, 

En zoetbedwelmend geuren, 

Daar ginds bij Lisse. Dan zegt Moe: ‘Pa, de 

bloemenvelden maggen we niet missen’, 

En zo is het maar net, dus wij gaan naar de bollen, 

gaat u mee? 

16 april 

Twee Friese paarden trekken de huifkar over de 

Veluwe, het begin en eindpunt van de tocht ligt in 

Otterlo, niet het slechtste deel van de Veluwe. 

19 april 

In de Noordoostpolder blijkt de grond prima 

geschikt voor het verbouwen van bloembollen en 

dat levert kleurrijke velden op. Met een rondrit 

van 88 km. krijgt u ze allemaal te zien. 

 

20 april 

Museum het Catharijneconvent richt zich op 

religieuze kunst. De tentoonstelling “ van God 

los? De onstuimige jaren zestig “ is er nu te zien.  

De tentoonstelling  geeft een beeld van die 

onstuimige jaren en beantwoord de vraag of 

Nederland van God los raakt. 

21 april 

Het radio filharmonisch orkest geeft een lunch 

concert in Hilversum onder 

leiding van Karina Canellakis. 

Vertolkt worden delen uit de 

vierde symfonie van Anton 

Bruckner. 

 

22 april 

In Tricht is een 

kersenboomgaard die een 

rondrit verzorgd door de 

bloeiende boomgaard, als dat 

geen mooie plaatjes oplevert! 

De rit erheen voert u reeds langs 

diverse bloesem rijke boomgaarden. 

23 april 

Een rondrit door Het Gooi gecombineerd met een 

bezoek aan de theetuin in Eemnes ; kom er maar 

eens op. 

24 april 

Bent u verzot op puzzelen? Dan is  het vandaag 

uw dag, we doen mee aan een puzzelrit over de 

Utrechtse Heuvelrug waarbij we gezamenlijk 

moeten zorgen door middel van de juiste 

antwoorden de oplossing te vinden. 

25 april 

In Garderen is De Rozentuin goed voor een bakje 

koffie en daarna kunt u de zandsculpturen gaan 

bewonderen met dit jaar als thema de 

Vaderlandse geschiedenis. 

26 april 

Hoera!!! Het is weer toegankelijk. Wat? Paleis het 

Loo en het staat vandaag op het programma. 

29 april 

Het Vrijheidsmuseum in Groesbeek, alleen het 

gebouw is reeds een bezoek waard en dan mag u 

ook nog de binnenkant met de tentoonstellingen 

bekijken. 

30 april 

Statige huizen, uitgestrekte tuinen en een 

meanderende stroom, ik heb het over de rivier de 

Vecht. Met rederij de Schuttevaer gaan wij daar 

een rondvaart maken.         
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Spelregels 

 

Reserveren 

• Vanaf de startdatum voor 

aanmelding kunt u telefonisch 1 rit 

opgeven. 2 dagen later kunt u nog 

twee ritten 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 
inspreken. 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 we 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 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 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.  
 
Voorwaarde 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 e-mail voordat het 
algemeen bekend wordt gemaakt. 
Opgave voor een abonnement via  
06 53 89 81 27.  

 

 

 
 

 
De +BUS wordt o.a.  
gesteund door: 
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