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UITGELICHT

PROGRAMMA 6 dec. 2021- 23 januari 2022

Te boeken vanaf maandag 29 november
………………………………………………………………….
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 voor3 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.

Gouda bij Kaarslicht 2021.
In Gouda’s mooie middeleeuwse centrum worden dit
jaar weer ontelbare kaarsjes ontstoken. Ook zijn er
allerlei activiteiten, zoals de Winterfair, concerten,
voorstellingen en optredens in musea, kerken en op
straat. (goed ter been zijn)

Datum: Geannuleerd

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.

Museum Catharijneconvent met
tentoonstelling: ‘De vele gezichten van Maria
Magdalena’.
Sta oog in oog met Maria Magdalena en ontrafel haar
beeldvorming door de eeuwen heen. Ze had vele
gezichten. Ga mee op ontdekkingstocht langs
indrukwekkende schilderijen en hedendaagse
beeldende kunst.

Datum: dinsdag 14 december 2021
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Activiteit

Route Utrechtse Heuvelrug

Datum

Tijd

Ritkosten
(€)

Entrée (€)
(exclusief
consumpties)

Rolstoel
Toegankelijk

ma 6 dec.

9.30-15.30

€ 15,00

di 7 dec.

9.30-15.30

€ 14,00

€ € 10,00/MK

ja

Anton Pieckmuseum, Hattem

wo 8 dec.

9.30-15.30

€ 18,50

€ 8/MK

ja

Snert eten bij De Roskam, Achterveld

do 9 dec.

11.00-14.00

€

€ 6,00 (snert)

ja

Gouda bij kaarslicht! (GEANNULEERD)

vr 10 dec.

Domkerk Utrecht
Orgelconcert: Jan Hage (goed ter been zijn!)

za 11 dec.

11.00-16.30

€ 11,00

Herman v Veen Artcenter Soest
zondagmiddagconcert, kamermuziek

zo 12 dec.

13.00-16.30

€

9,00

ma 13 dec.

10.00-15.00

€

8,00

di 14 dec.

9.30-15.00

KERSTCONCERT St. Joriskerk, Amersfoort (NOF)

wo 15 dec.

13.00 -16.30

Kerst in grootste Intratuin van Nederland,
Duiven

do 16 dec.

9.30-16.00

Kerstmarkt/Trotsmarkt Kasteel Groeneveld,
Baarn

vr 17 dec.

Koffie/theerit naar Parkhuys Rosarium Doorn
Kerstmarkt, Hoeve Ravenstein, Baarn

Glasmuseum: 'Vazen van Bazel' en 'Koekje erbij',
Leerdam

Kerst in Tuincentrum Eurofleur Leusden
Museum Catharijneconvent, Utrecht
tentoonstelling: Maria Magdalena

8,00

€ 17,50

nee
€ 2,50

ja
ja

€ 17/MK 3,-

ja

5,00

ja

€ 16,00

ja

12.30-16.00

€

8,00

ja

za 18 dec.

13.00-16.00

€

9,50

ja

zo 19 dec.

9.30-14.30

ma 20 dec.

12.30-15.30

di 21 dec.

8.30-13.30

€ 10,50

Gratis

ja

Ikonenmuseum Kampen, div. tentoonstellingen

wo 22 dec.

9.30-16.00

€ 19,00

€ 9,5/MK

ja

Tuincentrum Vaarderhoogt Soest
in Kerstsfeer.

do 23 dec.

10.00-15.30

Kerstavond

vr 24. dec.

1e Kerstdag

za 25 dec.

2e Kerstdag

zo 26 dec.

Boodschappenrit WC Emiclaer
Appeltaartconcert, Utrecht
Klassieke muziek,

Bezoek Kasteel Doorwerth in Kerstsfeer
(goed ter been zijn!)

€

ja

€ 9,00

ja

€

ja

€

3,50

9,00

ja

ma 27 dec.

9.30-15.30

€ 17,50

di 28 dec.

10.00-15.30

€ 19,00

Dagje Katwijk aan Zee + Katwijks museum o.a..
Tent. Schilderijen

wo 29 dec.

9.00-15.30

€ 20,00

€ 6,50
65+/MK

ja

Ambachten- en speelgoedmuseum, Terschuur,
"Fabeltjeskrant"

do 30 dec.

10.00-15.00

€ 15,50

€ 9,95

ja

Oliebollenrit naar Hoeve Ravenstein, Baarn

vr 31dec.

9.30-12.30

€

9,00

ja

Nieuwjaarsdag

za 1. jan.

Geen rit.

zo 2 jan.

Boodschappenrit WC Hamershof, Leusden

ma 3 jan.

12.30-15.30

€

5,00

ja

di 4 jan.

9.00-15.30

€ 17,50

€ 3,00

Kunstmuseum Den Haag,
tentoonstelling: Haagse Bluf

wo 5 jan.

9.00-15.30

€ 26,00

€ 16/MK

Lunchen bij sfeervol restaurant De Hof,
Renswoude

do 6 jan.

10.30-13.30

€ 10,00

Museum Rijswijk: Textielbiënnale

vr 7 jan.

9.00-15.00

€ 22,00

Mooie bosrijke rondrit Posbank

Stedelijk Museum Vianen, ‘Beatrix in portret’,
staatsieportretten en vrij werk

€ 12/MK

nee
ja

nee
ja
ja

€ 7,50/MK +
€ 5,00

ja
(beh.kelder)
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Activiteit

Datum

Tijd

Markt Spakenburg, rondneuzen en evt. vis
eten

za 8 jan.

Noord-Veluws museum met o.a. Gaby
Bovelander, Nunspeet

zo 9 jan.

Ritkosten
(€)

Entrée (€)
(exclusief
consumpties)

Rolstoel
Toegankelijk

9.00-12.00

€

9.30-15.00

€ 18,00

ma 10 jan.

9.30-15.30

€ 19,00

ja

di 11 jan.

10.30-14.00

€ 12,50

ja

Verrassingstocht

wo 12 jan.

9.30-15.30

€ 10,00

ja

Museum Beelden aan Zee, Scheveningen
'Mensbeelden' van Igor Mitoraj

do 13 jan.

9.30-15.30

€ 24,00

€ 16,00/MK

ja

Snert eten bij De Roskam, Achterveld

vr 14 jan.

11.00-14.00

€

€ 6,00 (snert)

ja

Verrassingstocht

za 15jan.

9.30-15.30

Koffie in Doornse Bossen, Helenaheuvel

zo 16 jan.

Lunchen bij Eeterij De Schalkse, Weesp

Rondrit Lek en Linge
Pannenkoek eten bij Kort Jak in Harmelen

8,50

8,00

ja
€ 10/MK

ja

€ 10,00

ja

13.00-15.30

€

9,00

ja

ma 17 jan.

10.30-14.00

€ 14,00

ja

di 18 jan.

8.30-15.30

€ 21,00

ja

Verrassingstocht (gewijzigd)

wo 19 jan.

9.30-15.30

€ 15,50

ja

Overdekt winkelen De Graanbuurt, Giessen
gewijzigd)

do 20 jan.

9.30-15.00

€ 10,00

ja

Boodschappenrit Leusden Hamershof

vr 21 jan.

€

ja

Museum MORE, Gorssel
met div. tentoonstellingen

za 22 jan.

Koffie/theerit naar Parkhuys Rosarium in
Doorn

zo 23 jan.

Kringloper Almere (gewijzigd)

12.30-16.00
9.00-15.30
13.00-16.00

5,00

€ 23,00
€

€ 19,50/MK +
3,50

9,50

ja
ja

Huidige maatregelen
Leest u a.u.b. aandachtig onderstaande voordat u een uitje reserveert:
Belangrijk: QR code
De vrijwilligers van PlusBus033 mogen erop vertrouwen dat u de nodige voorbereidingen heeft getroffen omtrent een geldige
QR code op uw telefoon of op papier.
Voor toegang tot alle bestemmingen van PlusBus033 heeft u deze QR code nodig. Hier dient u zelf voor te zorgen.
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/ U kunt ook
telefonisch contact opnemen met het gratis nummer 0800-1421
Mondkapjes
Het dragen van een mondkapje in de bus is nog steeds verplicht. Zorgt u ervoor dat u deze al draagt voordat u instapt.
Handgel
In de bus is handgel aanwezig waarmee u uw handen kunt ontsmetten.
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.
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Kerstshow in tuincentrum Eurofleur.

Museum Rijswijk: Textiel Biënnale 2021.

Gaat u mee naar de Kerstmarkt in tuincentrum Eurofleur? U vindt
er een pratende kerstman, een heuse levende kerststal, maar ook
een fantastisch kerstdorp met heel veel artikelen om het thuis
gezellig te maken.

De Biënnale is een internationale tentoonstelling van
hedendaagse beeldende kunst waarin textiel als materiaal
de hoofdrol speelt. Onderwerp: Voedsel tot nadenken,
over ons gebruik van voedsel decennia lang.

Datum: maandag 13 december 2021

Datum: vrijdag 7 januari 2022

Kerstconcert in de St. Joriskerk Amersfoort.

Noord Veluws Museum: Gaby Bovelander.

Deze middag begeleidt het orkest Animato het Amersfoorts
Gospelkoor Sjofar bij een gratis kerstconcert. Bij grote drukte
worden er in de kerk televisieschermen geplaatst zodat iedereen
het goed kan zien.

Gaby maakte monumentale kunst, glas-in-lood, objecten,
schilderijen, tekeningen én zelfs digitale Kunst. Tot op hoge
leeftijd bleef ze zich vernieuwen, en heeft altijd groepen
begeleid in haar atelier aan huis in Hoog Soeren.

Datum: woensdag 15 december 2021

Datum: zondag 9 januari 2022

Kasteel Doorwerth in Kerstsfeer.

Kasteel Ammersoyen in Ammerzoden.

Kasteel Doorwerth is een stoer, middeleeuws kasteel
waar u nog kunt beleven hoe er vroeger op een landgoed werd
geleefd. Dit karakteristieke kasteel is echt een bezoekje waard en
zeker in de Kersttijd.

Tussen Maas en Waal ligt het indrukwekkende kasteel
Ammersoyen. Het dateert uit ca. 1300 en is een echt kasteel
met vier torens, een imposante ridderzaal en een gracht. In dit
kasteel voelt u meteen de sfeer van de middeleeuwen.

Datum: maandag 27 december 2021

Datum: dinsdag 18 januari 2022 Geannuleerd

Kunstmuseum Den Haag: Beeldend klanktapijt.

Winkelen in Graanbuurt Giessen.

U ziet installaties op het snijvlak van beeldende kunst
en avontuurlijke muziek. Bovendien kunt u de
installaties bekijken én beluisteren. Ook de bijzondere collectie
muziekinstrumenten van het museum speelt hierbij een rol.

In dit overdekte winkelcentrum zijn de gevels van winkelstraten in authentieke stijl nagebouwd. Dit zorgt voor
een unieke ambiance. U vindt er een divers aanbod aan
winkels op het gebied van mode, wonen en genieten.

Datum: woensdag 5 januari 2022

Datum: donderdag 20 januari 2021

