
 

  

PROGRAMMA 25 oktober – 4 december 2021 
Te boeken vanaf maandag 11 oktober 
…………………………………………………………………. 

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 2 uitjes 
reserveren. En u mag zich voor 3 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 

Tijdens de donkere maanden staan er een aantal 
voorstellingen in dit bekende Center. Zangeres, 
actrice Saskia Egtberts presenteert in haar 
voorstelling Saskia zingt Sonneveld, op piano 
begeleid door Bouwe Bruins, liedjes uit het 
repertoire van de door velen geliefde Nederlandse 
zanger.  
Data: 31 oktober en 7 november 2021. 

Of u kunt luisteren naar ‘Mijn nest zit me te wijd’: 
Gedichten en liedjes over de natuur. Gezongen 
gespeeld en gelezen door actrice, zangeres Sara 
Leemans, op harp begeleid door Jolijne Viergever. 
Data: 5 of 19 november, of 3 december 2021. 

Op safari met de Beverbus 
Ontdek het Almeerderhout vanuit de nieuwe ecokar 
de Beverbus. De gids van Staatsbosbeheer kan u 
alles vertellen over dit jonge natuurgebied in 
Flevoland. Houd uw fototoestel bij de hand, want 
als je geluk hebt, schiet je misschien wel een mooi 
plaatje van een ree, vos, bever of ijsvogel. 
Data: 30 oktober en 6 november 2021. 
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Activiteit Datum Tijd 
Ritkosten 

(€) 

Entrée (€) 
(exclusief 
consumpties)  

Rolstoel 
Toegan-
kelijk 

Verrassingstocht (max. 80 km) ma 25 okt 09.30 - 15.30  € 15,00   ja 

Strand Bloemendaal di 26 okt 09.30 - 15.30  € 20,00   ja 

Rondkijken bij Grote kringloper, Almere wo 27 ok 09.30 - 14.30  € 14,00   ja 

Eten bij Bregje, Veenendaal  (€ 15,50 excl. drankje) do 28 ok 15.30 - 19.30  € 14,00  € 15,50  ja 

Lunchen Boshuis Drie, Ermelo vrij 29 okt 10.30 - 14.30  € 13,50   ja 

Beverbus Arrangement Almere incl. lunch € 15,00 za 30 okt 10.00 - 16.00  € 16,00  € 15,00  nee 

Landgoed Paltz:  Saskia zingt liedjes van Sonneveld zo 31 okt 13.00 - 17.00  € 12,50  € 2,50  ja 

Verrassingstocht, kort middag ma 1 nov 13.00 - 16.00  € 10,00   ja 

Eten bij Bregje, Veenendaal  (€ 15,50 excl. drankje) di 2 nov 15.30 - 19.30  € 14,00  € 15,50  ja 

Boodschappenrit WC Emiclaer wo 3 nov 9.00 - 12.00  € 4,00    ja 

Koffie drinken bij Eemlust te Baarn do 4 nov 09.30 - 12.00  € 10,50   ja 

Landgoed Paltz:  Mijn nest zit me te wijd.  

(Gedichten en liedjes over de natuur) 
vrij 5 nov 13.00-17.00  € 12,50  € 2,50  ja 

Beverbus Arrangement Almere incl. lunch € 15,00 za 6 nov 10.00 – 16.00 € 16,00  € 15,00  nee 

Landgoed Paltz: Saskia zingt liedjes van Sonneveld zo 7 nov 13.00 - 17.00  € 12,50  € 2,50  ja 

Verrassingstocht (kort) middagrit ma 8 nov 13.00 - 16.00 € 10,00   ja 

Museum Jan (van der Togt) Amstelveen 

(o.a. glaskunst) 
di 9 nov 10.00 - 16.30  € 20,00 € 11,50 /MK  ja 

Borduur- en houtsnijmuseum Het Losse Steekje, 

Barneveld 
wo 10 nov 12.00 - 16.30  € 14,00  € 7,50  ja 

Eten bij Kraton in Leusden (€ 14,00 excl. drankje) do 11 nov 15.30 - 19.30  € 9,00  € 14,00  ja 

Gezellige markt en lunchen bij Lunchcafé Nijkerk vrij 12 nov 09.30 - 14.00 € 12,50   ja 

Lunchen bij de Zeemeeuw te Muiderberg za 13 nov 10.30 - 14.30  € 14,00   ja 

Rondje mooi Loosdrecht, verkort zo 14 nov 13.00 - 17.00  € 13,00   ja 

Lunchen 't Hilletje, Kootwijk ma  15 nov 10.00 - 14.30  € 13,50   ja 

GEEN RIT di 16 nov         

Museum Jan (van der Togt)  Amstelveen 

(o.a. glaskunst) 
wo 17 nov 10.00 - 16.30  € 20,00 

€ 11,50 / 

MK  
ja 

Singer Museum Laren, De ontdekking van het heden do 18 nov 08.30 - 15.30  € 13,50 
€ 17,00 / 

MK  
ja 

Landgoed Paltz:  Mijn nest zit me te wijd.  

(Gedichten en liedjes over de natuur) 
vrij 19 nov 13.00-17.00  € 12,50  € 2,50  ja 

Museum Soest (wand met spreukenbordjes) za 20 nov 12.30 - 16.30  € 11,00  € 5,00  ja? 

Koffie  drinken bij Eemlust te Baarn zo 21 nov 09.30 - 12.00  € 10,50   ja 
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Activiteit Datum Tijd 
Ritkosten 

(€) 

Entrée (€) 
(exclusief 
consumpties)  

Rolstoel 
Toegan-
kelijk 

Pannenkoeken eten bij Hans en Grietje ma 22 nov 10.30 -14.30  € 14,00   ja 

Singer Museum Laren,  

De ontdekking van het heden 
di 23 nov 08.30 - 15.30  € 13,50 

€ 17,00 / 

MK  
ja 

Eten Kraton in Leusden (€ 14,00 excl. drankje) wo 24 nov 15.30 - 19.30  € 9,00  € 14,00  ja 

Boodschappenrit Hamershof Leusden do 25 nov 09.00 - 12.30  € 6,00   ja 

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

glaskunst) 
vrij 26 nov 10.00 - 16.30  € 20,00 € 11,50 MK  ja 

Markt te Spakenburg za 27 nov 09.00 - 12.30  € 9,50   ja 

Flower Art kunstmuseum Aalsmeer zo 28 nov 10.00 - 16.30  € 20,00 
€ 6,00 / MK 

50%  
ja 

Pannenkoeken eten bij Hans en Grietje ma 29 nov 10.30 -14.30  € 14,00   ja 

CODA Museum, Apeldoorn, Paper Art di 30 nov 9.30 - 15.30  € 19,00 
€ 10,00 / 

MK  
ja 

Sinterklaasrit koffie/thee wo 1 dec 09.00 - 12.30  € 13,50   ja 

Sinterklaasrit koffie thee do 2 dec 13.00 - 16.30  € 13,50   ja 

Landgoed Paltz:  Mijn nest zit me te wijd.  

(Gedichten en liedjes over de natuur) 
vrij 3 dec 13.00 - 17.00  € 12,50  € 2,50  ja 

Sinterklaaslunch rit za 4 dec 10.00 - 15.30  € 13,50   ja 

GEEN RIT zo 5 dec         

 
Huidige maatregelen 

Leest u a.u.b. aandachtig onderstaande voordat u een uitje reserveert: 
  
Aantal passagiers in de bus 

Door de versoepelingen mogen er weer 7 deelnemers mee per uitje. Daarbij zijn de volgende regels nog wel van toepassing. 
 
Mondkapjes 

In de bus is het nog verplicht om een mondkapje te dragen. Zorg ervoor dat u deze al draagt voordat u instapt. 
 
Handgel 
In de bus is handgel aanwezig waarmee u uw handen kunt ontsmetten. 

 
QR code 

Informeert u zich over de meest recente maatregelen vanuit de overheid. Voor de toegang tot restaurants, musea e.d. is 
momenteel een QR code nodig. Hier dient u zelf voor te zorgen. Wij gaan ervan uit dat u hieromtrent de nodige voorbereidingen 
heeft getroffen. 
Heeft u geen QR code of hulp nodig bij het aanvragen, dan kunt u contact opnemen met één van de Informatiewinkels van 
Indebuurt033. Een overzicht van de informatiewinkels vindt u hier: https://indebuurt033.nl/informatiewinkels/ 

 
Ondersteuning 

Heeft u hulp nodig bij het in- en uitstappen, dan wordt u veilig ondersteund; de vrijwilligers dragen ook mondkapjes. 

 
Betalingen 

Wij vragen u vriendelijk om de ritprijs liefst te pinnen of anders gepast te betalen. 
 
Annulering 

We zijn 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. 



PLUSBUS Amersfoort 

 

4

 

  
Restaurant & Rederij Eemlust is een unieke plek aan de 
rivier de Eem waar iedereen kan genieten van verrassende 
gerechten en gastvrije service! Zij zijn een echt 
familiebedrijf en vinden het belangrijk dat u zich thuis 
voelt! 
Data: 4 en 21 november 2021 

 

Singer Laren opnieuw met een tot nu vrijwel 
onbekende particuliere kunstverzameling. De 
tentoonstelling met de titel De ontdekking van het 
heden toont topwerken uit de moderne en 
hedendaagse kunst en omvat een honderdtal werken 
waarin vrijwel alle grote Europese kunststromingen 
uit de twintigste en eenentwintigste eeuw 
vertegenwoordigd zijn.  
Data: 18 en 23 november 2021 
 

  
Borduur- en houtsnijmuseum Barneveld 
Het wordt ook wel schilderen met draad genoemd… 
borduren. Met evenveel zorg waarmee schilderijen worden 
gemaakt, worden garen en zijde geselecteerd, in de naald 
gestoken en creëren vaardige handen de mooiste werken. 
Maar liefst 1.500 verschillende borduurwerken sieren de 
wanden van het borduurmuseum.  Niet alleen prachtige 
borduurwerken, ook juweeltjes van houtsnijwerk zijn in 
het borduurmuseum te bewonderen. 
Datum: 10 november 2021 
 

Het Flower Art Museum organiseert 
tentoonstellingen met gerenommeerde kunstenaars 
en uitdagende thema’s, waarin de verbeelding van 
bloemen en planten in de hedendaagse kunst 
centraal staat.  
Datum: 28 november 2021 

  
Kraton Leusden 
Tien Loedyo Hartono zwaait als formidabele chefkok de 
scepter over de keuken van Indonesisch Restaurant Kraton 
Rosbeijer en tovert daarmee de meest heerlijke gerechten 
op uw bord in een ambiance die zijn wortels heeft in het 
traditionele landleven op Java, maar stevig is gevestigd in 
de traditie van een Nederlandse wereldplaats: Leusden… 

Data: 11 en 24 november 2021 

 
 

Sint 2021 
Met de Sint zijn wij ook erg blij 
De 1.5 m afstand is voorbij! 
Samen weer aan de koffie met speculaas 
Dat is ook de grootste wens van Sinterklaas! 
Data: 1, 2 en 4 december 2021 


