
 

  

PROGRAMMA 13 september – 24 oktober 2021 
Te boeken vanaf maandag 30 augustus 
…………………………………………………………………. 

Welkom bij de PlusBus033!  
Voor u ligt een nieuw programma van de PlusBus033! Om 
organisatorische redenen bieden we beperkt uitjes naar 
musea, concerten e.d. aan. 
Lees voor informatie over de coronamaatregelen op 
bladzijde 3. 

 
RESERVEREN kan via e-mailadres: 
plusbus033@indebuurt033.nl   
Deze mails gaan wij, op volgorde van binnenkomst 
verwerken. U krijgt van ons een mail terug met 
informatie over uw boekingen. 
 
TELEFONISCH RESERVEREN   
U kunt uitstapjes boeken uit dit programma tijdens 
kantooruren op maandag tot vrijdag  tussen 10.00 en 
13.00 uur via: 033 - 476 3830.  
 
AANTAL UITJES  
Voor dit programma kunt u maximaal 1 uitje 
reserveren. En u mag zich voor 2 uitjes die u leuk 
vindt op de reservelijst laten plaatsen. Als de bus 
niet vol is, bellen wij mensen die op de reservelijst 
staan. Een plaats op de reservelijst betekent dus dat 
het nog niet zeker is dat u mee kan. U wordt gebeld 
als dat wel zo is.  
Boodschappenritten kunt u onbeperkt reserveren 
zolang er plaats is in de bus. 
 
ANNULEREN UITSUITEND TELEFONISCH  
Tijdens kantooruren via: 033-4763830; buiten 
kantoortijden via: 06-10586201. 
 
LUNCH: Tijdens uitstapjes die beginnen na 12.00 uur, 
wordt niet geluncht. Wij gaan er dan vanuit dat u 
thuis een boterham heeft gegeten. 

 

 

UITGELICHT 

Pannenkoekenhuis Hans en Grietje. 
Het meest magische restaurant in Nederland. 
Het Pannenkoekhuis in Zeewolde is dan ook 
helemaal ingericht als het eeuwenoude 
sprookje. Ze bakken de allerlekkerste 
pannenkoeken en u kunt in alle rust genieten 
van de sfeer. 
Data: 19 sept., 3 en 21 oktober 2021. 

Châlet Helenaheuvel in Doornse bossen. 
Het sfeervolle chalet is gelegen op de Utrechtse 
Heuvelrug. Hun gerechten dienen te passen bij 
de prachtige omgeving en daarom werken zij 
uitsluitend met mooie en verse 
seizoensingrediënten. U kunt buiten zitten of 
binnen bij de grote haard. 
Data: 14 en 15 september 2021. 
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Activiteit Datum Tijd Ritkosten 
(€) 

Entrée (€) 
(exclusief 
consumpties)  

Rolstoel 
Toegan-
kelijk 

Lunchen bij Eeterij De Schalkse, Weesp ma 13 sept.  11.00-14.30  € 14,00   ja  

Koffie bij Chalet Helenaheuvel in de bossen, Doorn di 14 sept.  13.00-16.00  € 10,00   ja 

Koffie bij Chalet Helenaheuvel in de bossen, Doorn wo 15 sept. 13.00-16.00 € 10,00  ja 

Boodschappenrit en markt  Emiclaer, Amersfoort do 16 sept. 9.00-12.30 € 4,00  ja 

Theedrinken Mon Chouette, Leusden vrij 17 sept. 13.00-15.30 € 9,00  ja 

Theedrinken Mon Chouette, Leusden za 18 sept. 13.00-15.30 € 9,00  ja 

Pannenkoekenhuis Hans&Grietje, Zeewolde zo 19 sept. 11.00-14.00 € 14,00  ja 

Verrassingstocht, middag ma 20 sept. 12.30-16.30 € 10,00  ja 

Tropenmuseum, Amsterdam di 21 sept. 9.00-15.30 € 21,50 16/MK ja 

Tropenmuseum, Amsterdam wo 22 sept. 9.00-15.30 € 21,50 16/MK ja 

Lunchen Boshuis Drie, Ermelo do 23 sept. 10.30-14.00 € 13,50  ja 

Lunchen Boshuis Drie, Ermelo vrij 24 sept. 10.30-14.00 € 13,50  ja 

Gezellig Markt en rondlopen in Spakenburg za 25 sept. 9.00-12.30 € 9,00  ja 

Thee of koffie drinken 't Hooge Erf, Lage Vuursche zo 26 sept. 13.00 - 15.30 € 11,00  ja 

Lunchen, Prins Heerlijk in Nijkerk ma 27 sept. 11.00 - 14.00 € 11,00  ja 

Thee of koffie drinken 't Hooge Erf, Lage Vuursche di 28 sept. 13.00 - 15.30 € 11,00  ja 

Lunchen De Wieken, Spakenburg wo 29 sept. 11.00 -14.00 € 9,00  ja 

Thee of koffie drinken 't Hooge Erf, Lage Vuursche do 30 sept. 9.00 - 12.00 € 11,00  ja 

Boodschappenrit en Markt, Hoevelaken vrij 1 okt. 9.00-12.30 € 6,00  ja 

Lunchen, Prins Heerlijk in Nijkerk za 2 okt. 10.30 - 14.00 € 11,00  ja 

Pannenkoekenhuis Hans&Grietje, Zeewolde zo 3 okt. 11.00-14.00 € 14,00  ja 

Eten Bij Bregje, Veenendaal €15,50   ma 4 okt. 16.00-19.30 € 14,00 € 14,50 ja 

Eten Bij Bregje, Veenendaal €15,50   di 5 okt. 16.00-19.30 € 14,00 € 14,50 ja 

Eten Bij Bregje, Veenendaal €15,50   wo 6 okt. 16.00-19.30 € 14,00 € 14,50 ja 

Kijk-en Luistermuseum, Bennekom do 7 okt. 12.30-17.00 € 15,50 4,-/MK ja 

Kijk-en Luistermuseum, Bennekom vrij 8 okt. 12.30-17.00 € 15,50 4,-MK ja 

Gezellige Markt en rondlopen in Spakenburg za 9 okt. 9.00-12.30 € 9,00  ja 

Lunchen theehuis Rhijnauwen, Bunnik zo 10 okt. 10.30-14.30 € 12,50  ja 
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Activiteit Datum Tijd 
Ritkosten 
(€) 

Entrée (€) 
(exclusief 
consumpties)  

Rolstoel 
Toegan-
kelijk 

Boodschappenrit Hamershof, Leusden ma 11 okt. 9.00-12.20 € 6,00  ja 

Diner Prins Heerlijk Nijkerk 3-gangen €15,- di 12 okt. 16.00-19.30 € 11,00 € 15,00 ja 

CODA Paper Art, Apeldoorn wo 13 okt. 9.00-15.00 € 19,00 10/MK ja 

CODA Paper Art, Apeldoorn do 14 okt. 9.00-15.00 € 19,00 10/MK ja 

CODA Paper Art, Apeldoorn vrij 15 okt. 9.00-15.00 € 19,00 10/MK ja 

Theedrinken Mon Chouette, Leusden za 16 okt. 13.00-15.30 € 9,00  ja 

Verrassingstocht middag (kort) zo 17 okt. 12.30-16.30 € 10,00  ja 

 Verrassingstocht middag (kort) ma 18 okt. 12.30-16.30 € 10,00  ja 

Museum Jan (van der Togt) o.a. Glaskunst, 
Amstelveen 

di 19 okt. 12.30-17.00 € 20,00 11,50/MK ja 

Museum Jan (van der Togt) o.a. Glaskunst, 
Amstelveen 

wo 20 okt. 12.30-17.00 € 20,00 11,50/MK ja 

Pannenkoekenhuis Hans&Grietje, Zeewolde do 21 okt. 11.00-14.00 € 14,00  ja 

Boodschappenrit WC Vathorst vrij 22 okt. 9.00-12.30 € 4,00  ja 

Lunchen theehuis Rhijnauwen, Bunnik za 23 okt. 10.00-14.30 € 12,50  ja 

Lunchen theehuis Rhijnauwen, Bunnik zo 24 okt.  10.00-14.30  € 12,50   ja 

 
CORONAMAATREGELEN 
 
Leest u a.u.b. aandachtig onderstaande voordat u een uitje reserveert 
 
Mondkapjes 
In de bus is het nog verplicht om een mondkapje te dragen. Zorg ervoor dat u deze al draagt voordat u instapt. 
 
Handgel 
Ontsmet uw handen telkens bij het in- en uitstappen. 
 
Ondersteuning 
Heeft u hulp nodig bij het in- en uitstappen, dan wordt u veilig ondersteund; de vrijwilligers dragen ook 
mondkapjes. 
 
Betalingen 
Om contact zoveel mogelijk te voorkomen vragen wij u de ritprijs te pinnen of gepast te betalen. 
 
Annulering 
Doordat de bussen niet volledig bezet zijn, zijn we genoodzaakt om bij annulering de ritprijs in rekening te 
brengen. Tot 2 werkdagen voor het uitje is dit 50% van de ritprijs. Daarna berekenen we de volledige ritprijs. 
Natuurlijk houden wij hierbij zoveel mogelijk rekening met uw mogelijkheden. 
 
Samenwerken 
Volgt u de nodige aanwijzingen van onze vrijwilligers op, zij doen er alles aan om er samen met u een leuke dag 
van te maken. 
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Het Tropenmuseum. 
De tentoonstellingen vertellen stuk voor stuk een menselijk 
verhaal. Verhalen over vieren, rouwen, versieren, bidden en 
liefhebben. Thema’s die allemaal één ding gemeen hebben. 
Ze laten zien dat we op de verschillen na hetzelfde zijn: 
mens. 
Data: 21 en 22 september 2021. 
 

 
Theedrinken bij Mon Chouette. 
Het theehuis is gevestigd in een verbouwde boerderij 
midden in het prachtige groene achterland van 
Leusden. In de keuken wordt volop gebruik gemaakt 
van lokale/regionale en fairtrade producten. Tip: de 
zelfgebakken appeltaart is erg lekker! 
Data: 17 en 18 september,def en 16 oktober 2021. 
 

 

 

 
Lunchen De Wieken in Bunschoten. 
In de korenmolen van Bunschoten is een gezellige brasserie 
gevestigd. Hier kunt u een heerlijk kopje koffie drinken of 
een lunch nuttigen. Na de lunch kunt u natuurlijk even een 
kijkje nemen in de molen waar de molenaar u graag uitleg 
geeft. 
Datum: woensdag 29 september 2021. 
 

Kijk- en Luistermuseum in Bennekom. 
Een museum waarin u kunt zien hoe er muziek 
gemaakt werd toen er nog geen elektriciteit was. U 
ziet prachtige mechanische speeldozen, zingende 
vogels, bewegende en muziek-makende figuren en 
nog veel meer. 
Data: 7 en 8 oktober 2021. 

  
 
CODA Paper Art, papierkunst. 
De tentoonstelling omvat kleine kunstwerken en sieraden 
tot levensgrote installaties. Sommige kunstenaars belichten 
een maatschappelijk of actueel thema, andere vertellen 
een technisch of ambachtelijk verhaal met hun papierkunst. 
Data: 13, 14 en 15 oktober 2021. 
 

 
Museum Jan (V.d. Togt). 
Museum JAN bestaat dit jaar 30 jaar. Dit wordt 
gevierd met een jubileumtentoonstelling Schitterend 
glas – 30 jaar Museum JAN: een overzicht van de 
bijzondere glascollectie. Een feest van afwisseling in 
techniek, vorm en kleur. 
Data: 19 en 20 oktober 2021. 
 

 


