
 

Maandprogramma +BUS november 2022 

Uitstapjes van deur tot deur 
 

                                              
 
Alstublieft, het programma voor november:
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 november kunt u zaterdag 22 
oktober na 9 uur 1 rit opgeven. Op maandag 24 
oktober kunt u na 9 uur nog 2 ritten opgeven.   
Over uw opgave(n) wordt u op of na 24 oktober 
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 
Di 1 nov Lunchconcert WUR, speakers Corner van Impulse  € 13,00    

Wo 2 nov Museum Sjoel in Elburg  € 30,50   € 23,50  
Do 3 nov Utrechts archief 900 jaar  € 16,50   € 14,00  
Vr 4 nov Moestuin Amelisweerd en lunch veldkeuken  € 12,00    
Za 5 nov Pontjesrit  € 25,00    
Zo 6 nov Chabotmuseum  € 35,60   € 27,50  
Ma 7 nov Lunch bij Key West, Haarrijnseplas  € 13,00    
Di 8 nov Herfstrit Utrechtse Heuvelrug  € 17,50    

Wo 9 nov Brunch arrangement op de Loosdrechtse plassen  € 62,50    
Do 10 nov Mini world, Rotterdam  € 43,50    
Vr 11 nov Museum Krona in Uden  € 36,50   € 26,50  
Za 12 nov Basiliek in Oudenbosch met rondleiding  € 32,50    
Zo 13 nov Almere jungle  € 31,50    
Ma 14 nov 3-gangen diner bij Bregje in Veenendaal (excl.drank)  € 34,50    
Di 15 nov Museum Ons jaren 50 dorp (nostalgie arrangement)  € 46,00    

Wo 16 nov Pannenkoeken eten bij De Ponthoeve  € 14,50    
Do 17 nov Fabrique des Lumières , Westergasfabriek   € 44,00    
Vr 18 nov Schoenenkwartier Waalwijk  € 40,50   € 28,00  
Za 19 nov Boottocht en bezoek Pampus, vanuit Muiden  € 44,50   € 36,00  
Zo 20 nov Sieboldhuis, Leiden  € 35,00   € 26,50  
Ma 21 nov Royal Delft museum (porcelijne fles)  € 39,50   € 28,00  
Wo 23 nov Rondleiding 1e kamer  € 34,00    
Do 24 nov Lunchconcert Muziekgebouw a/h IJ € 29,00   
Vr 25 nov Singer museum in Laren € 39,50  € 22,50 
Za 26 nov Rondvaart Biesbosch en museum  € 47,50   € 39,00  
Zo 27 nov Rondrit Beemster  € 27,00    
Ma 28 nov Lady’s Day in Boskoop, inclusief consumpties  € 27,50    
Di 29 nov Catharijneconvent  € 32,00  € 18,50 

Wo 30 nov Kerstshow Intratuin Duiven  € 18,50    



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 november 
De eerste klap is een daalder waard met een 
lunchconcert aan de universiteit van Wageningen. 
U maakt een muzikale reis vanaf 1930 tot heden 
met evergreens, country, jazz, blues, soul, rock ‘n 
roll en disco. Wel graag een kussentje meenemen 
om lekker te zitten. 

2 november 
De sjoel in Elburg is een 
verhalenmuseum, het 
vertelt het verhaal van 
joodse families die vanaf 
1700 naar Elburg kwamen. 

Uiteraard heeft u ook de gelegenheid het 
pittoreske Elburg te bezoeken.  

3 november 
De stad Utrecht bestaat dit jaar 900 jaar. In het 
stadsarchief zijn diverse tentoonstellingen met dit 
gegeven als uitgangspunt. In de expo -ruimte 
komt het archief tot leven en nemen historische  
personen je mee op een reis door het verleden. 

4 november 
Een korte rit vandaag naar de Amelishof. Hier 
wordt op biodynamische wijze groente, fruit en 
bloemen gekweekt. In de pluktuin kunt u zelf een 
boeket samenstellen. De dicht bij zijnde 
veldkeuken is een prima plek voor een lunch. 

5 november 
Een klassieker: de pontjesrit, de route wordt 
bepaald door de chauffeur,  maar de diverse 
dijkwegen zullen zeker genomen worden. 

6 november 
Het Chabot Museum voor 
internationaal expressionisme  
is ondergebracht in de parel 
van het nieuwe bouwen in 
Rotterdam. Te zien zijn werken 
van schilder en beeldhouwer Henk Chabot. 

7 november 
Utrecht, volgens de wervende tekst van de 
uitbater, ligt aan zee. Je kunt er lunchen in een 
beachhouse bij Key West op het strand van de 
Haarrijnse Plas bij Utrecht. Onderuit gezakt 
genieten van de heerlijkste hapjes. 

 

 

8 november 
De bomen kleuren, de 
kachel  gaat aan op 
standje Poetin, de lucht 
geurt naar paddenstoelen  
en nat blad en wij gaan 
een rondrit maken over de Utrechse Heuvelrug. 

9 november 
Wie heeft er niet geschaatst of bij Ottenhome 
een gammele B.M. gehuurd, ik heb het over de 
Loosdrechtse Plassen. Met  Rederij aan de Vecht 
maken wij er een rondvaart met brunch. 

10 november 
In Rotterdam is alles groot, grote gebouwen, 
grote bruggen,  grootste haven, enorme 
rondwegen. Echter een ding is er klein en dat is 
Mini World, Nederland op de schaal van 1 op 87. 
 
11 november 
In Uden is het museum Krona gevestigd. Krona is 
het Zweedse woord voor kroon en verwijst naar 
de specifieke hoofdtooi van de Birgittinessen 
nonnen die vroeger het klooster bewoonden. Nu 
kunt u genieten van religieuze kunst, de 
kloostertuin en in de refter van een lunch. 

12 november  
De Basiliek van Oudenbosch staat vandaag op het 
programma, ook wel het grootste museum van 
Nederland genoemd. 

13 november 
Een tropenhelm is niet verplicht bij dit bezoek aan 
Almere Jungle, een camera kan ik aanbevelen om 
al het moois vast te leggen. 

14 november 
 Heeft u geen zin om in de keuken te staan 
vandaag? Dat komt dan goed uit want wij 
gaan naar Bregje in Veenendaal  voor een 3- 
gangen keuzemenu en u kunt mee. 

15 november 
In Hoge Zwaluwe is een jaren 
Vijftig dorp vol met 
nostalgische zaken uit de tijd 
dat geluk nog heel gewoon 
was. Bent u uitgekeken, dan is er buiten nog een 
beleeftuin.  



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 

 
16 november 
Ze zijn er met appel of met kaas, ze zijn er zelfs 
met champignons en heten dan opeens een 
boerenpannenkoek te zijn. Tel daar een prachtig 
uitzicht over de Lek bij op en uw dag kan niet 
meer stuk. 

17 november 
Op het terrein van de Westergasfabriek in 
Amsterdam is een waar kleurenspektakel te 
bewonderen. In de fabriekshal worden dia’s  van 
werken van Klimt en Hundertwasser  over elkaar 
geprojecteerd, een festijn voor het oog. 

18 november 
‘Als podium, werkplaats, studiecentrum en 
laboratorium verbinden we het rijke verleden van 
de leder- en schoenindustrie aan de toekomst.’ 
Tekst van het Schoenenkwartier in Waalwijk. 

19 november 
Vandaag een uitje waarbij u zeer goed ter been 
moet zijn, wij gaan naar Pampus, hopelijk liggen 
wij er niet voor. 

20 november 
Sieboldhuis in Leiden is vandaag onze 
bestemming. Wanneer u liefhebber bent van 
Japanse prenten en keramiek mag u dit uitje niet 
missen. 

21 november 
Delfts blauw  wordt vervaardigd in een 400 jaar 

oude fabriek, 
opengesteld voor 
publiek. 

 

 

23 november 
Senatoren zetelen er in groene bankjes, zij 
beoordelen de wetsvoorstellen van de Tweede 
Kamer en controleren de regering, geen geringe 
taak. Wilt u meer te weten komen? Ga dan met 
ons mee voor een bezoek aan de Eerste kamer. 

 

 

 

 

 

24 november 
Een klassiek uitje 
naar het 
Muziekgebouw 
aan het IJ. Sasha 
Witteveen op 
contrabas neemt u mee naar het licht met haar 
keuze . 

25 november 
Het Singer museum heeft verschillende nieuwe 
tentoonstellingen, waaronder het impressionisme 
en modernisme in Nederland en De Nieuwe 
Vrouw, veranderende posities van vrouwen in 
spraakmakende kunst. 

26 november 
In de Biesbosch zijn diverse eilanden en wij gaan 
naar het Museumeiland. Hier leert u over het 
ontstaan van de Biesbosch. Ook maken we een 
boottocht met de fluisterboot. 

27 november 
De Beemster,  één van de eerste meren die is 
drooggemalen met de hulp van Leeghwater. Nu is 
het een werelderfgoed monument en wij maken  
een rondrit langs stolpboerderijen en over het 
strakke raster van wegen. 

28 november 
Wilt u er voor de feestdagen tiptop uitzien of 
gewoon neuzen wat de nieuwste mode is, kom 
dan mee naar Vander Klooster Mode in Boskoop 
en laat u verrassen op deze lady’s Day. 
 
29 november 
Beentjes van de vloer op een plek 
waar je dat niet verwacht  in het 
Catharijne -convent in Utrecht bij 
de tentoonstelling “Gospel” 

 

30 november 
De kerst staat voor de deur, tijd voor markten en 
shows. Wij gaan naar de kerstshow van de 
Intratuin in Duiven. 

 
 

                                                                                                                                                                                       



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 .  
• 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: 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


