
 

Maandprogramma +BUS december 2022 
Uitstapjes van deur tot deur 

                               
Alstublieft, het programma 
voor december: 
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 december kunt u dinsdag 22 
november na 9 uur 1 rit opgeven. Op donderdag 24 
november kunt u na 9 uur nog 2 ritten opgeven.   
Over uw opgave(n) wordt u op of na 24 november 
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 
Do 1 dec Depot Wageningen met lunch op de Berg € 14,00  

Vrij 2 dec Lunch bij Prins Heerlijk in Nijkerk € 15,00  

Za 3 dec Messiah van Händel Janskerk in Utrecht € 60,00  

Zo 4 dec Bijbelse zandverhalen in Elburg € 44,50  

Ma 5 dec Kerst in ’t Vaarderhoogt in Soest € 13,00  
Di 6 dec Winkelen in de Westfield Mall of the Netherlands € 22,50  
Wo 7 dec Frans Halsmuseum in Haarlem € 44,00 € 28,00 

Do 8 dec Molen-en Merenvaartocht Kagerplassen € 49,50  
Vrij 9 dec Aqualuna Light Nights Ouwehand in Rhenen € 38,00  

Za 10 dec Museum Schokland en visje op Urk € 39,50 € 31,50 
Zo 11 dec Winterlandleven, Openlucht museum in Arnhem € 35,50 € 23.00 
Ma 12 dec Royal Christmas fair in Den Haag € 23,50  

Di 13 dec Madurodam in Den Haag € 49,50  
Wo 14 dec Heilige beelden Museum in Vorden € 34,00 € 28,00 
Do 15 dec Museum Flehite in Amersfoort € 29,50 € 16,50 

Vrij 16 dec Kröller Müllermuseum in Park Hoge Veluwe € 50,00 € 38,00 
Za 17 dec Rondrit door het groene hart € 22,50  

Zo 18 dec Kamer muziekmiddag op de Paltz in Soest € 15,50  

Di 27 dec Rondrit kust Katwijk/ Noordwijk € 27,00  

Wo 28 dec Wintercircus in Hilversum € 62,00  
Do 29 dec Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden € 41,00 € 27,00 

Vrij 30 dec Rondvaart in Utrecht € 38,00  

  

******                Nieuws             ****** 
De +BUS gaat met haar tijd mee! Wanneer 

uw e-mailadres bij ons bekend is, ontvangt u  

een bevestiging van uw inschrijving per e-

mail. Ook wordt u, zoals u gewend bent, 

gebeld door ons telefoonteam. 

Per 1 januari 2023 gaat de prijs voor een 

abonnement € 19,50 bedragen, als u het 

programma per post wilt ontvangen. Voor 

een e-mailabonnement  betaalt u € 9,50 per 

jaar. Wilt u het maandprogramma voortaan 

per e-mail ontvangen, laat ons dat dan 

weten via info@plusbusuh.nl 

mailto:info@plusbusuh.nl


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 december 

Beeldengalerij 

Het Depot in 

Wageningen staat 

vandaag op het 

programma.  

Lunchen gaan wij 

in het Fletcher 

hotel-restaurant  De Wageningsche Berg met 

misschien wel  het mooiste uitzicht van 

Nederland. 

2 december 

In Nijkerk heb je het restaurant Prins Heerlijk, een 

restaurant waar mensen werken met andere 

kwaliteiten. Wij gaan er lunchen en de chauffeur 

zorgt voor een mooie rit er naar toe. 

3 december 

Een mooie traditie met de Kerst voor de deur is 

het beluisteren van de Messiah van Händel. Het 

concert wordt gegeven in de Janskerk  aan het 

Janskerkhof in Utrecht en u kunt er bij aanwezig 

zijn. U ontvangt het programma met tekstblad en 

een CD van het concert. 

4 december 

Elburg, dat kleine vissersplaatsje aan de 

voormalige Zuiderzee heeft veel moois te bieden. 

Wat te denken van Bijbelverhalen in zand.  Met 

een oppervlak van 5000 m² wordt het flink 

doorstappen. 

5 december 

Het tuincentrum ‘t Vaarderhoogt is dit jaar in 

Anton Pieck-stijl met leuke winkeltjes op het 

buitenterrein en een grote kerstshow binnen. 

Wilt u nog versierselen aanschaffen voor de kerst, 

dan is dit uw kans. 

6 december 

Vandaag is de dag voor de mensen die graag 

shoppen, wij gaan naar de Mall of the 

Netherlands in Leidschendam. Het grootste 

overdekte winkelcentrum van Nederland. Dus 

niet vergeten winkeltassen mee te nemen. 

7 december 

Het Frans Hals museum in Haarlem heeft er een 

locatie bij gekregen aan de Grote Markt.  

In Hal wordt hedendaagse kunst getoond. Bent u 

hier uitgekeken en heeft u uw wandelschoenen 

aangetrokken dan kunt u nog een kijkje nemen in 

locatie Hof van het museum. 

8 december 

Molen- en merentocht vanuit Warmond is een 

vaartocht over de Kagerplassen en langs de 

graslanden die nog steeds bemaald worden door 

18 molens, de meeste gaat u zien met deze 

rondvaart. 

 

 

 

 

 

9 december 

Aqualuna in Ouwehands Dierenpark moet u gaan 

bezoeken als de maan te voorschijn komt en de 

dieren gaan slapen. Het is een lichtspektakel met 

als thema de onderwaterwereld. Vooraf gaan wij 

dineren en u moet wel goed ter been zijn. 

10 december 

Op Urk, zegt men, is een visspecialiteiten 

restaurant Baarssen, hier kunt u een heerlijk visje 

eten. Hierna gaan wij door naar Schokland en 

leert u waar de namen Almere, Emmeloord en 

Flevo naar verwijzen en nog veel meer. 

 

11 december 

Het Openlucht Museum heeft ook dit jaar weer 

een kerstmarkt, midwinterhoornblazers en een 

heuse schaatsbaan. Bent u niet zo van het 

schaatsen, dan kunt u er leren hoe u van de 

winterkwaaltjes af kunt komen. Kortom een 

nuttig en aangenaam uitje. 

 

 

http://www.plusbusuh.nl/
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12 december  

Het statige Lange 

Voorhout in Den 

Haag is het toneel 

voor de Royal 

Christmas Fair. Dat 

lijkt mij een hele 

belevenis zo’n 

Koninklijke Kerst 

markt .  

13 december 

In Madurodam is alles in het klein en zo is het met 

de kerstviering niet anders, kleine boompjes met 

kleine kaarsjes en kleine kerstversiering in de 

winkelstraten van dit groots gebeuren. 

14 december 

Vandaag gaan wij naar Vorden in het oosten van 

het land. Daar is het Heiligen Beelden Museum . 

Rondom Kerst zijn er kerstgroepen ( kerststallen) 

te bewonderen, zo’n 150 stuks 

15 december 

In het prachtige 

oude pand Flehite 

in Amersfoort is 

de tentoonstelling 

Mondriaan 

ingericht. 

Mondriaan een schilder van de Haagse school 

kreeg bekendheid met zijn abstracte schilderijen, 

hier tentoongesteld zijn de vroege werken, de 

landschapsschilderingen.  

16 december 

Wie Hoge Veluwe zegt, zegt Kröller-Müller. Dat 

prachtige museum met beeldentuin. Het museum 

heeft onlangs een nieuwe aanwinst verworven, een 

beeld van Anish Kapoor en het heet Untitled. Een 

intrigerend beeld dat alleen het bezoek al meer dan 

waard maakt. 

17 december 

In het groene hart maken wij een rondrit, 

Haarzuilen zal hierin niet ontbreken.  Voorts mag  u 

een landelijke omgeving met weidse vergezichten,  

rood- en zwart bont vee en knoestige wilgen langs 

de slootkant verwachten. Nederland dus!!! 

 

 

18 december 

Kamermuziek doet mij denken aan ruisende 

rokken en heren sigaar rokend in strakke pakken, 

een glas port in de hand, kortom iets romantisch. 

Bij het Herman van Veens arts center kunt u deze 

sfeer proeven met muziek en zang van de 

componisten  Brahms, Schumann, Fauré en 

vooruitblikkend op de Kerst Schuberts Ave Maria. 

27 december 

Een rondrit langs de kust bij Katwijk en 

Noordwijk, de blanke toppen van de duinen 

bekijken en het moet toch wel heel gek lopen wil 

er niet worden geluncht met vis op het menu, 

mensen wat is het leven goed. 

28 december 

Acrobaten, goochelaars, clowns en prachtige 

paarden zijn de ingrediënten voor een circus, 

preciezer voor het wintercircus in Hilversum . Een 

spektakel dat u niet mag missen. 

 

29 december 

In het Museum voor Oudheden in Leiden is de 

tentoonstelling Byblos te zien of hoe een 

vissersplaatsje van 6500 jaar voor Christus 

uitgroeide tot de eerste internationale havenstad 

van de wereld . 

 

30 december 

Rondvaart door de singels en grachten van 

Utrecht, hierbij pikt u 

vast ook een beetje 

de kerstsfeer van de 

Utrechtse binnenstad 

mee. We varen met 

rederij Schuttevaer en 

lunchen bij 

Restaurant Oudaen.We kunnen gebruik maken 

van hun lift om op de werf uit te komen. Niks 

geen steile hoge trap! 

 

 

 

                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

http://www.plusbusuh.nl/


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 

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. 
• De organisatie kan deelnemers 
voor bepaalde bestemmingen 
weigeren, wanneer het welzijn van 
de deelnemer onvoldoende 
gewaarborgd kan worden. 
 
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 .  
• Een abonnement op het 
maandprogramma per post kost 
vanaf 1 januari 2023 € 19,50 per 
jaar. Per e-mail is dit € 9,50. 

Opgave voor een abonnement via  
06 53 89 81 27.  

 

 
De +BUS wordt o.a.  
gesteund door: 
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