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UITGELICHT 

 

Het Tropenmuseum in Amsterdam  

Een museum over wereldculturen, gevestigd in een van 
de mooiste museumgebouwen van Nederland. Het 
indrukwekkende rijksmonument gelegen aan het 
Oosterpark, in het hart van Amsterdam Oost, dateert 
uit 1926. De imposante centrale Lichthal biedt een 
weids uitzicht op wat het museum te bieden heeft. In 
het Tropenmuseum ontdek je dat we op de verschillen 
na, allemaal hetzelfde zijn: mens. 
Data: dinsdag 13 september (NOORD) en dinsdag 27 
september (ZUID) 

 

3 dagen naar de Pasar malam in Zwolle 

Een pasar malam in Nederland is een markt waar 
men groente, fruit en andere etenswaren verkoopt, 
maar ook speelgoed, kleding en muziek. Het is 
tevens een markt voor koopjes en een 
ontmoetingsplaats voor alles wat met Indonesië en 
de Indonesische of Indische cultuur te maken heeft. 
PlusBus033 gaat dit jaar 3 dagen naar de Pasar 
malam in Zwolle. Definitieve prijs is nog onbekend. 
Data: vrijdag 23 t/m zondag 25 september 

 

PROGRAMMA 22 aug – 2 okt 2022 
U kunt boeken vanaf maandag 8 augustus 

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

 
BOEKEN vanaf maandag 8 augustus. 
 U kunt uitstapjes uit dit programma telefonisch 

boeken van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 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 9 augustus een e-mail 
met informatie over uw boeking. E-mails worden 
vanaf 8 augustus 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. 

NA-ZOMER 

mailto:plusbus033@indebuurt033.nl
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Activiteiten planning PROG2022.06 22 aug t/m 2 okt Datum  Tijd  Ritprijs   Entrée  
Rolstoel 
toegan- 
kelijk 

Eten bij Bregje Veenendaal (NOORD) ma 22 aug 16.00-20.00  €     12,50    ja 

Lunchen bij landwinkel Wieken, Bunschoten (ZUID) di 23 aug 10.30-14.30  €      6,50    ja 

Museum Beelden aan zee Scheveningen (NOORD) wo 24 aug 09.00-15.00  €     31,50   €17,50/MK/VL*  ja 

Poffertjes eten in Laren do 25 aug 10.30-14.30  €      8,50    ja 

Tuinen van Appeltern (veel lopen) (ZUID) vr 26 aug 09.00-16.00  €     24,50   €            14,00  ja 

Uitwaaien aan zee Noordwijk (NOORD) za 27 aug 09.00-15.30  €     23,00    nee 

Verrassingstocht lang 80 km  zo 28 aug 10.00-16.00  €     15,00    ja 

Boodschappenrit Leusden ma 29 aug 13.00-16.00  €      7,00    ja 

Paleis het Loo (NOORD) paleis,tuin,stallen di 30 aug 10.00-16.00  €     21,00   €19,50/MK/VL*  ja 

Dagje naar Urk (ZUID) wo 31 aug 09.00-16.00  €     22,50    nee 

Museum Beelden aan zee Scheveningen (ZUID) do 1 sep 09.00-16.00  €     31,50   €17,50/MK/VL*  ja 

Uitwaaien aan zee Katwijk vr 2 sep 09.00-15.30  €     24,00    nee 

Verrassingstocht lang 80 km  za 3 sep 10.00-16.00  €     15,00    ja 

Landgoed de Paltz Kamermuziek zo 4 sep 13.00-16.00  €      9,00   €             2,50  ja 

Tuinen van Appeltern (veel lopen) (NOORD) ma 5 sep 09.00-16.00  €     24,50   €            14,00  ja 

Paleis het Loo (ZUID) paleis,tuin, stallen di 6 sep 10.00-16.00  €     21,00   €19,50/MK/VL*  ja 

Kraton plusbus menu (NOORD) wo 7 sep 16.00-20.00  €      7,00   €            14,50  ja 

Rondvaart Moeke Mooren in Appelterm do 8 sep 09.30-16.00  €     24,00   €            13,00  ja 

Fietsboot Eemlijn A'foort - Baarn plus lunch (NOORD) vr 9 sep 09.00-14.30  €      9,50   €             6,00  ja 

Passieflora Hoeve Harskamp (ZUID) za 10 sep 10.00-16.00  €     14,50   €            10,00  ja 

Koffie en Thee drinken Kloosterhoeve in Harmelen zo 11 sep 10.00-15.30  €     14,50    ja 

Uitwaaien aan zee Noordwijk (ZUID) ma 12 sep 09.00-15.30  €     23,00    nee 

Tropenmuseum in Amsterdam (NOORD) di 13 sep 09.30-16.00  €     20,00   €16,00/MK/VL*  ja 

Dagje naar Urk (NOORD) wo 14 sep 09.00-16.00  €     22,50    nee 

Barneveld winkelen (ZUID) do 15 sep 09.30-15.30  €      8,50    ja 

Fietsboot Eemlijn A'foort - Baarn plus lunch (ZUID) vr 16 sep 09.00-14.30  €      9,50   €             6,00  ja 

Passieflora Hoeve Harskamp (NOORD) za 17 sep 10.00-16.00  €     14,50   €            10,00  ja 

Koffie en Thee drinken Kloosterhoeve in Harmelen zo 18 sep 10.00-15.30  €     14,50    ja 

Rondvaart Moeke Mooren in Appeltern ma 19 sep 09.30-16.00  €     24,00   €            13,00  ja 

Eten bij Bregje Veenendaal (ZUID) di 20 sep 16.00-20.00  €     12,50    ja 

Kraton plusbus menu (ZUID) wo 21 sep 16.00-20.00  €      7,00   €            14,50  ja 

Barneveld winkelen  (NOORD) do 22 sep 09.30-15.30  €      8,50    ja 

Pasar Malam IJsselhallen in Zwolle vr 23 sep 09.00-16.00  €     21,50  Plusminus €6,00 ja 

Pasar Malam IJsselhallen in Zwolle za 24 sep 09.00-16.00  €     21,50  Plusminus €6,00 ja 

Pasar Malam IJsselhallen in Zwolle zo 25 sep 09.00-16.00  €     21,50  Plusminus €6,00 ja 

Lunchconcert in de Nieuwe kerk Den Haag ma 26 sep 09.00-15.00  €     24,50    ja 

Tropenmuseum in Amsterdam  (ZUID) di 27 sep 09.30-16.00  €     20,00   €16,00/MK/VL*  ja 

Lunchen bij landwinkel Wieken, Bunschoten (NOORD) wo 28 sep 10.30-14.30  €      6,50    ja 

Gagelgat in Soest (soep, koffie en cake) do 29 sep 09.30-14.00  €      6,50    ja 

Boodschappenrit Vathorst vr 30 sep 09.00-12.00  €      6,00    ja 

Markt Spakenburg za 1 okt 13.00-16.30  €      7,00    ja 

Landgoed de Paltz Gaetane zingt Barbara zo 2 okt 13.00-16.00  €      9,00   €             2,50  ja 

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden *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. Wel wordt van de deelnemers verwacht, 
dat zij zelfstandig naar de wc kunnen. 
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 situatie gebeld wilt worden. 
Entreeprijzen 
Het komt soms voor, dat de entreeprijzen wijzigen tussen het moment van reserveren en het uitje. Deze 
prijswijzigingen zijn voor rekening van de deelnemer. 
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. 
 

Noord omvat de postcodes 3813, 3815 en 3821 t/m 3829 
 

Zuid omvat de postcodes 3811, 3812, 3814 en 3816 t/m 3819 

 

 
 

Uitje Dagje naar Urk 

Dag en Tijd Woensdag 31 augustus (ZUID) en woensdag 14 september (NOORD) van 09.00-16.00 uur 

 Het dorpscentrum van Urk is erg compact en dat maakt het erg 
leuk en makkelijk om erdoorheen te wandelen. Door het oude 
en unieke karakter is het centrum van Urk sinds 2007 een 
beschermd dorpsgezicht. Leuk om te doen tijdens een 
wandeling door het centrum? Goed op de huizen letten. Hoe ze 
gebouwd zijn. En waar ze gebouwd zijn. Geen lange straten, 
maar vaak kleine wijken. Anders dan in de rest van Nederland 
en daardoor een heel uniek dorpsgezicht. Dwaal door de 
wijken en steegjes en ontdek het zelf. 

Ritprijs € 22,50 voor de bus. 
 
 

Uitje De Eemlijn: Fietsboot Amersfoort - Baarn 

Dag en Tijd Vrijdag 9 september (NOORD) en vrijdag 16 september (ZUID) van 09.00 tot 14.30 uur 

 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. 

Ritprijs € 9,50 voor de bus en € 6,00 voor de boot 
 
 

Uitje Indonesisch restaurant Kraton Rosbeijer in Leusden 

Dag en Tijd Woensdag 7 september (NOORD) en woensdag 21 september (ZUID) van 16.00 tot 20.00 uur 

 Lekker eten bij Indonesisch restaurant Kraton Rosbeijer in 
Leusden. We zijn hier al vaker geweest, maar op veler verzoek 
gaan we hier ook in dit programma 2 maal naar toe. Eenmaal voor 
Noord en eenmaal voor Zuid. De kok maakt voor ons het speciale 
PlusBus menu voor een gereduceerd tarief. Eet smakelijk! 

Ritprijs € 7,00 voor de bus. PlusBus menu € 14,50. 
 
 



PLUSBUS033 4 
Uitje Paleis het Loo in Apeldoorn 

Dag en Tijd Dinsdag 30 augustus (NOORD) en dinsdag 6 september (ZUID) van 10.00 tot 16.00 uur 

 Paleis Het Loo is weer opengesteld voor publiek. Het paleis 
ligt aan de rand van Apeldoorn. Het paleis werd tot 1975 door 
leden van de Koninklijke familie van Nederland bewoond. 
Sinds 1984 is het als Nationaal Museum Paleis het Loo 
opengesteld voor publiek en vinden er tentoonstellingen en 
evenementen plaats.  
Let op. Informatie voor rolstoelen en rollators: in het park 
liggen grindpaden. 

Ritprijs € 21,00 voor de bus. Toegang paleis € 19,50. Museumkaart en Vriendenloterij VIP-kaart gratis. 
 
 

Uitje Passieflorahoeve - Vlindertuin in de Harskamp 

Dag en Tijd Zaterdag 10 september (ZUID) en zaterdag 17 september (NOORD) van 10.00 tot 16.00 uur 

 Overdekte vlindertuin en buitentuin De Passiflorahoeve is een 
zorgboerderij met een totale oppervlakte van 16.000 m2. Het complex, 
dat bij een oude Veluwse boerderij is gesitueerd, bestaat uit 5 
bijzondere en prachtige vlindertuinen. Daarnaast vindt u hier een grote 
collectie Passiflora’s, Fuchsia’s, Hibiscussen, Dahlia’s, Irissen, Lelies en 
diverse andere kuipplanten. Deze combinatie en omvang is bijzonder 
uniek. Het is een waar genot voor iedere vlinder- en tuinliefhebber. 

Ritprijs € 14,50 voor de bus. Toegang € 10,00. 
 
 

Uitje De Tuinen van Appeltern 

Dag en Tijd Vrijdag 26 augustus (ZUID) en maandag 5 september (NOORD) van 09.00 tot 16.00 uur 

 De Tuinen van Appeltern zijn een Nederlands complex van 
modeltuinen dat zich sinds 1988 bevindt in de Gelderse plaats 
Appeltern, nabij Nijmegen en Tiel in het Land van Maas en Waal. 
Door het jaar heen groeien er 1660 verschillende planten in 200 
compleet aangelegde modeltuinen. Enkele voorbeelden zijn de 
balkontuinen, beeldentuinen, loungetuinen, en vijvertuinen. Het is 
een uitgestrekt complex met veel bankjes om even uit te rusten. 

Ritprijs € 24,50 voor de bus. Toegang € 14,00. 
 
 

Uitje Lunchconcert in De Nieuwe Kerk in Den Haag 

Dag en Tijd Dinsdag 26 september van 09.00 tot 15.00 uur 

 Het Prinses Christina Concours zet zich actief in om prijswinnaars 
van het concours podiumervaring op te laten doen en klassieke 
muziek te verspreiden. Tijdens de maandelijkse gratis 
Lunchconcerten in de Nieuwe Kerk in Den Haag brengen jonge 
toptalenten een sprankelend en gevarieerd programma ten gehore. 
De volgende musici treden deze middag op: Maria Pedano (zang & 
hobo), Anuschka Pedano (altviool), Nikola Meeuwsen (piano). 
Het Prinses Christina Concours stimuleert al ruim vijftig jaar 
kinderen en jongeren in hun muzikale ontwikkeling. 

Ritprijs € 24,50 voor de bus. Toegang lunchconcert gratis. 
 
 

Uitje Lunchen bij landwinkel Wieken in Bunschoten 

Dag en Tijd Dinsdag 23 augustus (ZUID) en woensdag 28 september (NOORD) van 10.30 tot 14.30 uur 

 Welkom op deze bijzondere plaats! Welkom bij Korenmolen De Hoop en 
Wieken, brasserie & grill aan de stadsweides van Bunschoten. Een plek om 
heerlijk te lunchen of om gewoon even te ontspannen met een kopje koffie 
of een glaasje wijn. Genieten op het terras dat gedeeltelijk over het water 
uitsteekt en bijna een eenheid vormt met de natuur, grenzend aan de oude 
stadsweides van Bunschoten. Of binnen waar de brasserie & grill de 
authentieke sfeer van de molen ademt. 

Ritprijs € 6,50 voor de bus. 
 


