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UITGELICHT 

 

Lunch in de Espeterhoeve in Barneveld  

Een gezellige boerderij met alles voor je woning, met 
oog voor detail. En op de voormalige deel van de 
boerderij is een koffie- en theeschenkerij. Hier kun je 
tijdens het winkelen terecht voor een kopje koffie of 
thee met een stuk huisgemaakt gebak. Wil je een 
afternoon- of high tea? Of liever een lunch? De 
mogelijkheden zijn eindeloos. 
Data: woensdag 27 juli en maandag 8 augustus 

 

De Eemlijn: Fietsboot Amersfoort - Baarn 

Ontdek Eemland per fietsboot en relax aan boord. 
Tijdens de vaart heeft u vanaf het bovendek een 
prachtig uitzicht over de Eemvallei. Het schip is in 
1929 gebouwd op de scheepswerf van de firma van 
Goor en Spiekman te Zwartsluis en is gedoopt met 
de naam "Stad Genemuiden". Na de vaart is er een 
tafel gereserveerd voor de lunch in restaurant 
Eemlust in Baarn. 
Data: maandag 18 juli voor Amersfoort-Noord en 
donderdag 11 augustus voor Amersfoort-Zuid 

 

PROGRAMMA 11 juli – 21 aug 2022 
U kunt boeken vanaf maandag 27 juni 

……………………………………………………………… 
Welkom bij PlusBus033 

 
BOEKEN vanaf maandag 27 juni. 
 U kunt uitstapjes uit dit programma telefonisch 
boeken van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 
13.00 uur door te bellen met 033 – 476 3830. 
 U kunt per e-mail een uitje aanvragen zodra u het 
programma ontvangen heeft. 
E-mail adres: plusbus033@indebuurt033.nl 
U krijgt dan van ons vanaf 27 juni een e-mail met 
informatie over uw boeking.  
E-mails worden vanaf 27 juni in behandeling 
genomen. 
 

AANTAL UITJES 
U kunt voor dit programma 2 uitjes reserveren. 
Daarnaast mag u zich voor 5 andere uitjes op de 
reservelijst laten plaatsen. Als er nog plaats is bij één 
van uw reserve-uitjes, wordt u gevraagd om mee te 
gaan. Boodschappenritten kunt u onbeperkt 
reserveren zolang er plaats is in de bus. 
 

ANNULEREN 
Annuleren kan uitsluitend telefonisch bij voorkeur op 
maandag t/m vrijdag tussen 10:00 en 13:00 uur. 
Buiten deze tijden kunt u bellen en een bericht 
achterlaten op 06-1058 6201. Annuleert u tot 2 
werkdagen voor het uitje, dan wordt er 50% van de 
ritprijs in rekening gebracht. Daarna de volledige 
ritprijs. Natuurlijk houden wij hierbij rekening met 
uw mogelijkheden. 
 

LUNCH 
Tijdens uitstapjes die beginnen na 12:00 uur wordt 
niet geluncht. Wij gaan er dan vanuit dat u dit thuis 
heeft gedaan. 
 

RITPRIJZEN 
De ritprijzen zijn aangepast aan de brandstofprijzen. 

ZOMER 

mailto:plusbus033@indebuurt033.nl
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Activiteiten planning PROG2022.05 11 juli t/m 21 aug Datum  Tijd  Ritprijs   Entrée  
Rolstoel 
toegan- 
kelijk 

Strand: Katwijk lekker uitwaaien (voor Amersfoort Noord) ma 11 jul 09.30-16.00  €     25,00    nee 

Flipje en streekmuseum in Tiel di 12 jul 09.30-16.30  €     17,00   €5,00/MK*  nee 

Pannenkoeken eten bij Bloem in Ede wo 13 jul 16.00-20.00  €     13,50    ja 

Flipje en streekmuseum in Tiel met Lunch bij Bellevue do 14 jul 09.30-16.30  €     17,00   €5,00/MK*  nee 

Strand: Noordwijk lekker uitwaaien (Amersfoort Zuid) vr 15 jul 09.30-16.00  €     24,00    nee 

Verrassingstocht kort 40 km (voor Amersfoort Noord)  za 16 jul 10.00-14.30  €     10,00    ja 

Lunchcruise (buffet) over de Linge vanuit Leerdam zo 17 jul 09.00-15.30  €     22,50   €              34,50  ja  

Fietsboot Amersfoort - Baarn (voor Amersfoort-Noord) ma 18 jul 09.00-14.30  €     10,00   €                6,00  nee 

Strand: Restaurant Fika Zeewolde met Lunch di 19 jul 11.00-15.30  €     11,00    ja  

Strand: Katwijk lekker uitwaaien (voor Amersfoort Zuid) wo 20 jul 09.30-16.00  €     25,00    nee 

Boodschapprnrit: Emiclaer met Markt do 21 jul 09.00-12.00  €      5,00    ja  

Marius van Dokkum museum in Harderwijk vr 22 jul 10.00-16.00  €     15,00   €              10,00  ja  

Verrassingstocht lang 80 km (voor Amersfoort Zuid) za 23 jul 10.00-16.00  €     15,00    ja 

Boottocht over de Rijn en de Waal zo 24 jul 09.00-16.30  €     28,50   €              19,00  ja  

Eten bij Bregje in Veenendaal ma 25 jul 15.30-20.00  €     13,00    ja 

Strand: Noordwijk lekker uitwaaien (Amersfoort Noord) di 26 jul 09.30-16.00  €     24,00    nee 

Lunchen bij Espeterhoeve in Barneveld wo 27 jul 10.00-15.00  €      9,50    ja 

Lunchen: Eetcafe de Halve Maan in Bodegraven (De Meije) do 28 jul 09.30-15.30  €     18,50    ja 

De Kringloper in Naarden vr 29 jul 13.00-17.00  €     10,50    ja 

City hoppen in Zutphen, er is markt (goed ter been zijn) za 30 jul 10.00-15.30  €     19,50    nee 

Kasteel Doorwerth  zo 31 jul 10.30-17.00  €     19,50   €12,00/MK/VL9,60  nee 

Openluchtmuseum in Arnhem ma 1 aug 09.00-15.30  €     23,50  €19,50/MK/VL* ja 

Zandsculpturen in Garderen (voor Amersfoort Noord) di 2 aug 09.00-15.30  €     14,50   €              10,00  nee 

Dineren bij Moeke in Nijkerk wo 3 aug 16.00-20.00  €      8,00    ja 

Fluisterboot door de Biesbosch do 4 aug 09.00-15.30  €     28,50   €              15,00  nee 

Boodschappenrit met markt: Hoevelaken vr 5 aug 13.00-17.00  €      6,50    ja 

Verrassingstocht kort 40 km (voor Amersfoort Zuid) za 6 aug 13.00-17.00  €     10,00    ja 

Marius van Dokkum museum in Harderwijk zo 7 aug 10.00-16.00  €     15,00   €              10,00  ja 

Lunchen bij Espeterhoeve in Barneveld ma 8 aug 10.00-15.00  €      9,50    ja 

Klederdracht festijn Katwijk (bij animo Katwijks Museum) di 9 aug 09.30-16.00  €     25,00  museum €7,50/MK* ja 

Pannenkoeken eten bij Bloem in Ede wo 10 aug 16.00-20.00  €     13,50    ja 

Fietsboot Amersfoort - Baarn (voor Amersfoort Zuid) do 11 aug 09.00-14.30  €      9,50   €                6,00  nee 

City hoppen in Kampen vr 12 aug 09.00-16.00  €     20,50    ja 

Lunch bij strandpaviljoen De Zeemeeuw in Muiderberg za 13 aug 10.30-14.30  €     11,50    ja 

Boottocht over de Rijn en de Waal zo 14 aug 09.00-16.30  €     28,50   €              19,00  ja  

Openluchtmuseum in Arnhem ma 15 aug 09.00-15.30  €     23,50  €19,50/MK/VL* ja 

Bowlen bij Overhees in Soest, laatste keer deze zomer di 16 aug 13.00-16.00  €     23,00  €23,00 all-in nee 

Het Leids museum: Volkenkunde wo 17 aug 09.30-15.30  €     29,00  €15,00/MK/VL* ja 

Eten bij restaurant Uddelermeer do 18 aug 16.00-20.00  €     13,00    ja 

Boodschappenrit: Vathorst vr 19 aug 09.00-12.00  €      5,00    ja 

Verrassingstocht lang 80 km (voor Amersfoort Noord) za 20 aug 10.00-16.00  €     15,00    ja 

Boottocht over de Rijn en de Waal zo 21 aug 09.00-16.30  €     28,50   €              19,00  ja 

*MK = museumkaart, VL = Vriendenloterij VIP-kaart 

 = Amersfoort Noord  = Amersfoort Zuid 
Let wel: De tijden van de uitjes, die hierboven genoemd worden, zijn richttijden en kunnen wijzigen, bijv. door 
vereiste tijdsloten of reserveringen in de restaurants. 
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Informatie 
Ondersteuning  
Heeft u hulp nodig bij het in- en uitstappen, dan wordt u veilig ondersteund. 
Betalingen  
Wij vragen u vriendelijk om de ritprijs liefst te pinnen of anders gepast te betalen. 
Samenwerken  
Volg de aanwijzingen van onze vrijwilligers op, zij doen er alles aan om er samen met u een leuke dag van te maken. 
Last minute 
Soms komt er op het allerlaatst een plekje vrij in de bus. U kunt dan worden benaderd om “last minute” mee te gaan. 
Laat het ons even weten als u in die situaties gebeld wilt worden. 
Kortingskaarten 
Heeft u een museumkaart (MK) of een Vriendenloterij VIP-kaart (VL), dan is het museumbezoek vaak gratis of met 
korting. Neem deze kaart mee. Zie hiervoor de uitjes op de vorige pagina (14 en 31 juli en 1, 9, 15 en 17 augustus). 
Splitsing Amersfoort-Noord en Amersfoort-Zuid 
Het halen en brengen kost relatief veel tijd bij de kortere uitjes. Daarom hebben we een splitsing gemaakt voor 
deelnemers in Amersfoort-Noord en Amersfoort-Zuid. 
 

Amersfoort-Noord omvat de postcodes 3813, 3815 en 3821 t/m 3829 
Zie hiervoor de uitjes van 11, 16, 18 en 26 juli, en 2 en 20 augustus 

Amersfoort-Zuid omvat de postcodes 3811, 3812, 3814 en 3816 t/m 3819 
Zie hiervoor de uitjes van 12, 15, 20 en 23 juli,  en 6 en 11 augustus 

 

 
 

Uitje Flipje en Streekmuseum in Tiel met lunch bij Bellevue 

Dag en Tijd Donderdag 14 juli van 09.30 tot 16.30 uur 

 Het Flipje en Streekmuseum is een museum in de Gelderse stad 
Tiel. Het is gewijd aan de geschiedenis van Tiel en omgeving, 
waaronder de industriële geschiedenis en Flipje, het 
reclamemannetje van de fabriek De Betuwe. Het museum is 
gelegen aan het Plein en is gevestigd in het gebouw van de Tielse 
herensociëteit. Het museum omvat ondermeer een aanzienlijke 
verzameling voorwerpen die verband houden met Flipje. 
Vooraf kunt u genieten van een lekkere lunch bij Grand Café 
Bellevue in Tiel. 

Ritprijs € 17,00 voor de bus. Toegang museum €5,00. Museumkaart gratis. 
 
 

Uitje Boottocht over de Rijn en de Waal vanuit Tolkamer 

Dag en Tijd Zondag 24 juli, zondag 14 augustus en zondag 21 augustus van 09.00 tot 16.30 uur 

 We varen op het drukst bevaren gedeelte van de Rijn en Waal 
langs Millingen a/d Rijn, Ooypolder en Gelderse Poort tot aan 
Nijmegen. We komen op de rivier allerlei soorten schepen tegen 
die vanuit Duitsland naar Nederland varen of andersom. Ook de 
natuur is de moeite waard, de oevers van de Rijn behoren tot het 
natuurgebied de Gelderse Poort!  
Een middagje genieten van het prachtige Nederland! De “GRAAF 
VAN BYLANT” is het voormalige vracht/passagierschip “NASSAU” 
die vanaf de bouw in een lijndienst voer tussen Rotterdam en 
Bazel en dus zowel goederen als passagiers kon vervoeren.  

Ritprijs € 28,50 voor de bus. Rondvaart van 3 uur: € 19,00. 
 
 

Uitje Museum Volkenkunde in Leiden 

Dag en Tijd Woensdag 17 augustus van 09.30 tot 15.30 uur 

 Museum Volkenkunde is sinds 1837 een Nederlands rijksmuseum in 
Leiden. In 1937 werd het gevestigd in een monumentaal 
gebouwencomplex aan de rand van het stadscentrum. De collectie 
bevat een groot aantal voorwerpen vanuit de hele wereld. Er is 
veel aandacht voor de historische ontwikkeling van culturen. 

Ritprijs € 29,00 voor de bus. Toegang museum € 15,00. Museumkaart en Vriendenloterij VIP-kaart gratis. 
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Uitje Kasteel Doorwerth 

Dag en Tijd Zondag 31 juli van 10.30 tot 17.00 uur 

 Kasteel Doorwerth is een stoer, middeleeuws kasteel in de uiterwaarden van 
de Rijn, waar je kunt beleven hoe er vroeger op een landgoed werd geleefd. 
In het kasteel zijn vier collecties samengebracht: de fraai ingerichte 
kasteelvertrekken, het Nederlands Jachtmuseum, de Nationale 
Bosbouwcollectie en Museum Veluwezoom. Rondom het kasteel ligt een 
afwisselend heuvel- en waterlandschap waar je heerlijk kan wandelen en 
fietsen. 

Ritprijs € 19,50 voor de bus. Toegang kasteel € 12,00. Museumkaart gratis. Vriendenloterij VIP-kaart € 9,60. 
 
 

Uitje Lunchcruise op De Linge (buffet) 

Dag en Tijd Zondag 17 juli van 09.00 tot 15.30 uur 

 Vanaf het water geniet u van het schitterende landschap van de 
Betuwe. Achter de groene bomen ziet u op de oevers een landschap 
met typische boerenhoeves, kerkjes en kronkelende dijkjes en wellicht 
zien we wild onderweg! Wat is Nederland toch mooi, 4 seizoenen lang! 
Een prachtige tocht over de Linge. Tijdens de tocht kunt u gebruik 
maken van een heerlijk lunchbuffet. U wordt tafel voor tafel 
uitgenodigd door het personeel. 

Ritprijs € 22,50 voor de bus. Lunchcruise van 3 uur € 34,50 incl. 2x koffie/thee 
 
 

Uitje Openluchtmuseum in Arnhem 

Dag en Tijd Maandag 1 augustus en maandag 15 augustus van 09.00 tot 15.30 uur 

 Het Nederlands Openluchtmuseum is een cultuurhistorisch museum 
in Arnhem. Het bestaat uit een buitenmuseum en een 
binnenmuseum. Het museum geeft een beeld van het leven in 
Nederland door de eeuwen heen. Wonen, werken, recreatie en 
tradities van de Nederlanders worden aan de hand van veelal 
verplaatste originele gebouwen zoals diverse soorten molens, 
huizen, boerderijen, gebedshuizen en werkplaatsen in beeld 
gebracht. In een aantal gebouwen ontvangen museummedewerkers, 
die als oorspronkelijke bewoners gekleed zijn, de bezoekers. 

Ritprijs € 23,50 voor de bus. Toegang museum € 19,50. Museumkaart en Vriendenloterij VIP-kaart gratis. 
 
 

Uitje Varen met een fluisterboot door de Biesbosch 

Dag en Tijd Donderdag 4 augustus van 09.00 tot 15.30 uur 

 Wat is er mooier dan de Biesbosch te verkennen met een stille 
fluisterboot. De fluisterboot kan op vrijwel alle plekken in de 
Biesbosch komen, waardoor u volledig kunt genieten van al het 
natuurschoon dat dit gebied te bieden heeft. U stapt op de 
fluisterboot in Drimmelen, waarna we een prachtige tocht gaan 
maken van ongeveer 1,5 uur. U vaart dwars door Nationaal Park de 
Biesbosch. Hierdoor bent u in staat dichter bij de bewoners van de 
Biesbosch, zoals bevers en wilde vogels, te komen.  

Ritprijs € 28,50 voor de bus. € 15,00 voor de fluisterboot. 
 
 

Uitje Museum Volkenkunde in Leiden 

Dag en Tijd Woensdag 17 augustus van 09.30 tot 15.30 uur 

 Museum Volkenkunde is sinds 1837 een Nederlands rijksmuseum in 
Leiden. In 1937 werd het gevestigd in een monumentaal 
gebouwencomplex aan de rand van het stadscentrum. De collectie 
bevat een groot aantal voorwerpen vanuit de hele wereld. Er is veel 
aandacht voor de historische ontwikkeling van culturen. 

Ritprijs € 29,00 voor de bus. Toegang museum € 15,00. Museumkaart en Vriendenloterij VIP-kaart gratis. 
 


