
 

Maandprogramma +BUS mei 2022 

Uitstapjes van deur tot deur 
 

                                              
 
Alstublieft, het programma voor mei:
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 mei kunt u woensdag 20 april na 9 
uur 1 rit opgeven. Op vrijdag 22  april kunt u na 9 uur 
nog 2 ritten opgeven.   
Over uw opgave(n) wordt u op of na 22 april 
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 
Zo 1 mei Slot Zeist, foto-expositie Fruits de Rococo € 19,00   

Ma 2 mei Lek- en Linge rondrit € 22,50   

Di 3 mei Rondvaart tussen de bloembollen, Noordwijkerhout € 49,00  

Wo 4 mei Openluchtmuseum, Arnhem € 44,00 € 24,50 

Vrij 6 mei Bosboemel, Amerongen (exclusief lunch)        € 20,50  

Za 7 mei Geranium-en groenmarkt, Wijk bij Duurstede € 12,00  

Zo 8 mei Rondrit Ede en kip eten bij Juffrouw Tok € 19,50  

Ma 9 mei Van Gogh Museum, Amsterdam € 50,50 € 31,50 

Di 10 mei Bezoek kasteel Huis Bergh, ‘s Heerenberg € 41,50 € 28,00  

Wo 11 mei Rondvaart door het groene hart, Alphen a/d Rijn € 37,50   

Do 12 mei Art Breda, Kunst-, Antiek- en Designbeurs € 44,50  

Vrij 13 mei Kaasmarkt Alkmaar, vroege rit € 28,00  

Za 14 mei Handwerkbeurs, Zwolle € 38,00  

Zo 15 mei Rit met de stoomtrein, Beekbergen-Eerbeek vv € 44,50  

Ma 16 mei Fort Hoofddijk, Botanische tuin, Utrecht € 24,50 € 16,00 

Di 17 mei Kasteel Ruurlo, Museum More € 46,50 € 32,00 

Wo 18 mei Zonnetrein door de Schoorlse Duinen € 48,50  

Do 19 mei High Tea, kaasboerderij de Weistaar, Maarsbergen € 39,00   

Vr 20 mei Lunchconcert RadioPhilharmonischOrkest, Hilv. € 16,00   

Za 21 mei Boottocht vanuit Hattem en bakkerijmuseum € 49,50 € 40,00 

Zo 22 mei Huis van Gein, Dordrecht € 37,50 € 25,00 

Ma 23 mei  Strandrups Noordwijk € 38,00  

Di 24 mei Rondrit Gelderse Vallei incl. bezoek Espeterhoeve € 18,00  

Wo 25 mei Rondvaart IJmuiden € 42,00  

Vrij 27 mei Kijk- en Luistermuseum, Bennekom € 21,50  € 16,00  

Za 28 mei Museum Spakenburg en bezoek weekmarkt € 24,50 € 17,50 

Zo 29 mei Rondrit Oostvaardersplassen € 27,00  

Ma 30 mei Japanse Tuin, Clingendael den Haag € 23,50  



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 mei 

In Slot Zeist exposeert 

Margriet Smulders met 

haar bloemstillevens 

gebaseerd op de 

stillevens van dit genre 

uit de zeventiende 

eeuw. 

2 mei 

Een klassieker staat vandaag op het programma 

de Lek- en Lingeroute, deze staat garant voor 

mooie doorkijkjes, pittoreske dijkhuisjes en oude 

hoogstamboomgaarden. 

3 mei 

Een rondvaart door de Bollenstreek, in een 

gemoedelijk tempo vaart u langs de bollenvelden, 

dat geeft u de tijd om een mooi plaatje te 

schieten. 

4 mei 

Wilt u weten hoe men in het verleden woonde in 

Drenthe of bent u meer geïnteresseerd in de 

wijze waarop men papier maakte? U komt het 

allemaal te weten in het Openlucht Museum in 

Arnhem en laat het thema nu ook nog vrijheid 

zijn. 

6 mei 

Komt u graag in de bossen? Het 

Utrechts Landschap toert u erin 

rond met de Bosboemel. We gaan 

eerst lunchen en na afloop van de 

rit is er om 17 uur een 

persmoment met de Lions Club voor de 

overhandiging van een donatie. 

7 mei 

Jaarlijks vindt er in Wijk bij Duurstede de 

Geranium- en Groenmarkt plaats, een mooi 

moment om het balkon te sieren. 

8 mei 

Bij Juffrouw Tok is de menukaart heel simpel. U 

kunt kip, kip of kip krijgen, maar kip is en blijft het 

meest veelzijdige stukje vlees, dus ook de 

bereidingswijze. Al met al krijg je toch een 

behoorlijk uitgebreide menukaart.(exclusief kip) 

9 mei 

Van Gogh maakte vijftien schilderijen van 

olijfgaarden, wat boeide hem? Waarom 

experimenteerde en varieerde hij juist zoveel met 

dit onderwerp, de tentoonstelling in het van Gogh 

museum Amsterdam geeft hier antwoord op. 

10 mei 

In ’s-Heerenberg staat 

het grootste 

middeleeuwse kasteel 

van Nederland en wij 

gaan het vandaag 

bezoeken en de kunstschatten in het kasteel 

bewonderen. 

11 mei 

Het groene hart van Nederland, hoe groen is dat 

eigenlijk?  U kunt dit zelf gaan beoordelen 

middels de rondvaart door een deel van het 

Groene Hart van Nederland. 

12 mei 

Art Breda is een inspirerende beurs voor kunst, 

antiek en design, mocht u op zoek zijn naar en 

kunstvoorwerp om het witte stukje muur mee te 

vullen, dan is dit uw dag!! 

13 mei 

Kazen zijn er in diverse vormen en maten er is 

echter maar één kaasmarkt, die er mag zijn en dat 

is de kaasmarkt in Alkmaar. U moet wel vroeg op! 

14 mei 

Wie van handwerken houdt, mag deze beurs niet 

missen: de handwerkbeurs in Zwolle. 

15 mei 

Gesis, gefluit en stoomwolken 

staan u te wachten bij deze rit 

met de stoomtrein van 

Apeldoorn naar Beekbergen, 

alwaar het museum is van de Veluwse Stoomtrein 

Maatschappij. Wij pakken het traject Beekbergen- 

Eerbeek. 

16 mei 

De Utrechtse Botanische Tuinen zijn een 

onderdeel van de Universiteit Utrecht en liggen 

met een oppervlakte van 9 hectare in het hart van 

het Utrecht Science Park. Hier vind je de 

prachtige Rotstuin, de Evolutietuin, de 

(sub)tropische collecties in de Tropische Kassen 

en de Ontdektuin, 
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17 mei 

Er zijn weinig musea zo mooi gelegen als het 

museum More in Ruurlo, in het kasteel omgeven 

door een slotgracht, is de collectie met 

schilderijen van Carel Willink te bewonderen. 

18 mei 

Duinen en de zilte zeelucht staan vandaag op het 

programma, met de 

zonnetrein gaan we een 

ritje maken door het 

duingebied bij Schoorl.  

19 mei 

Bent u een snoeperd van gebak, kleine hartige 

hapjes en scones met clotted 

cream dan is dit uw dag, we 

gaan naar de Weistaar voor 

een high tea.  

 

20 mei 

Het lunchconcert door het Radio Filharmonisch 

Orkest en Groot Omroepkoor o.l.v.  Michele 

Mariotti is een ‘moet je gezien hebben’ voor elke 

liefhebber van klassieke muziek. 

21 mei 
In het kleine Hanzestadje Hattem is veel te 
beleven van Anton Pieck tot het Bakkerij-museum 
en ook nog een rondvaart over het mooiste 
kanaal van Nederland volgens de Hattemers. 
Komt u kijken of ze gelijk hebben? 
Voor een bezoek aan het Bakkerijmuseum is ook 

tijd. 

22 mei 

In Holland staat een huis, specifieker in Dordrecht 

staat het Huis van Gijn, gebouwd in 1729 in 

opdracht van Johan Neurenberg. Het huis toont 

alle pracht en praal uit die tijd. 

23 mei 

Schelpen zoeken, pootjebaden of een zandkasteel 

bouwen. Het mag allemaal als u daar zin in heeft, 

want we gaan op pad met de strandrups. 

 

 

 

 

24 mei 

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. 

25 mei 

Een rondvaart door de havens van IJmuiden, 

langs de grootste zeesluizen van de wereld, het 

forteiland en als de zon schijnt ook een stukje 

langs de kust, dus duimen voor goed weer!! 

27 mei 

Een uitje waar muziek in zit. We 

gaan luisteren en kijken naar het 

pre- elektronische tijdperk, de 

collectie bestaat uit draaiorgels, 

straatpiano’s, speelkasten, 

speeldozen en muziekautomaten, te bewonderen 

in het kijk- en luistermuseum Bennekom. 

28 mei 

Kraplappen en afferpinnetje elke Spakenburger 

weet dan, dat je het hebt over klederdracht en 

een bagagedrager, wilt u meer te weten komen? 

In het museum van Spakenburg vertellen ze u het. 

29 mei 

Een rondrit langs het natuurgebied de 

Oostvaardersplassen, Het moet vreemd lopen, als 

u daar geen wild te zien krijgt. 

30 mei 

Op de afbeelding ziet u de Japanse tuin in herfst 

kleuren, u kan de tuin nu bewonderen in zijn 

voorjaarsjas. 

 

 

 

 

 

Helaas hebben we de 

ritprijzen moeten 

verhogen i.v.m. de 

gestegen dieselprijzen. 

Wij rekenen op uw 

begrip. 
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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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