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UITGELICHT 

 

Singer museum in Laren 

U kunt zien: Hoogtepunten uit de Singer collectie, 
hoogtepunten uit de ABN AMRO kunstcollectie en een 
expositie van het werk van Kees van Dongen. 
Schitterende werken in een prachtig museum. 
Data: donderdag 9 februari (NOORD) en zondag 19 
februari (ZUID) 
Ritprijs: € 14,50 voor de bus, entree € 17,00, 
Museumkaart/Vriendenloterij VIP-kaart gratis. 

We hopen dat u zo veel mogelijk genoten heeft van de 
uitjes van het afgelopen jaar. Gelukkig kon dit vanaf 
februari 2022 weer dagelijks! Laten we hopen dat u in 
2023 nog meer kan gaan genieten van de PlusBus033 
uitjes.  

Sinds november is Marianne van Aken als tweede 
coördinator bij PlusBus033 gestart. Aangezien de uitjes 
goed vol zitten en corona (hopelijk) zijn ergste tijd 
heeft gehad, willen we weer toewerken naar een 
tweede PlusBus. Laten we hopen dat we dit in 2023 
kunnen realiseren. Aangezien de uitjes voor jullie 
worden gemaakt horen wij het heel graag als jullie leuke 
ideeën hebben voor de PlusBus. 

Weet dat u dit kunt doorgeven aan het kantoorteam? Zij 
doen hun uiterste best om elke keer weer een 
gevarieerd aanbod tot stand te brengen. Dit kan via het 
bekende emailadres en telefoonnummer die u ook 
gebruikt voor het reserveren van de uitjes: 
Plusbus033@indebuurt033.nl of 033- 476 3830. 
We wensen u een heel mooi 2023 met de leukste en 
gezelligste uitjes! 

Marianne van Aken en Klaas van Twillert 

Programma 26 dec 2022 - 28 feb 2023 
U kunt boeken vanaf maandag 12 dec 

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

 
BOEKEN vanaf maandag 12 december 
 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 van ons vanaf 13 december een e-mail met 
informatie over uw boeking. E-mails worden vanaf 
12 december in behandeling genomen. 

 

AANTAL UITJES 
U kunt voor dit programma 2 uitjes reserveren. 
Daarnaast mag u zich voor de 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. 
 

VAKANTIE 
In de week tussen Kerst en Oud & Nieuw zijn wij 
telefonisch bereikbaar tussen 10.00 en 12.00 uur. 

Januari-Februari 2023 

EEN JAAR VOORBIJ; OP NAAR HET NIEUWE JAAR 
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Met ingang van dit programma starten we met programma’s van 2 maanden in plaats van 6 weken. U vindt op deze 
pagina het programma van Januari 2023, aangevuld met de laatste week van december 2022. 
Op de volgende pagina treft u het programma van Februari 2023. 
 

Uitjes programma 2023.1 van 26 dec t/m 31 jan Datum  Tijd  Ritprijs   Entrée  

 Rolstoel/ 
rollator 
toegan- 
kelijk  

Kerstlunch: Theehuis Rhijnauwen ma 26 dec 10.00-15.30  €    12,00     ja/ja  

Oliebollenrit 40 km di 27 dec 10.00-14.00  €      9,00     ja/ja  

Lunch bij de Wieken in Bunschoten (NOORD) wo 28 dec 11.00-14.30  €      6,50     ja/ja  

Museum Arnhem (ZUID) do 29 dec 10.00-16.00  €    21,00   €15,00/MK/VL*   ja/ja  

Museum de Waag in Deventer (NOORD) vr 30 dec 09.00-15.30  €    21,00   €9,00/MK*   ja/ja  

Oliebollenrit 40 km za 31 dec 10.00-14.00  €      9,00     ja/ja  

GEEN RIT x x  x     x  

nieuwjaarsconcert Xaveriuskerk Amersfoort (ZUID) ma 2 jan 08.45-12.00  €      6,00   collecte   ja/ja  

Nieuwjaars duik? Katwijk uitwaaien aan zee (NOORD) di 3 jan 09.30-15.00  €    24,00     nee/nee  

nieuwjaarsconcert Sionskerk Zeist (NOORD) wo 4 jan 08.30-12.00  €      9,50   collecte   ja/ja  

Nieuwjaars duik? Katwijk uitwaaien aan zee (ZUID) do 5 jan 09.30-15.00  €    24,00     nee/nee  

Museum Arnhem (NOORD) vr 6 jan 10.00-16.00  €    21,00   €15,00/MK/VL*   ja/ja  

Lunch Zeemeeuw Muiderberg (ZUID) za 7 jan 10.30-15.00  €    11,50     ja/ja  

Mauritshuis Den Haag (NOORD) zo 8 jan 09.00-15.30  €    30,00   €17,50/MK/VL*   ja/ja  

Tingieterij Flevotin in Zeewolde incl. koffie/cake (ZUID) ma 9 jan 12.30-16.00  €    15,50   €            12,50   nee/ja  

Speelgoed museum te Deventer (goed ter been) (ZUID) di 10 jan 09.00-15.30  €    20,50   €7,50/MK*   nee/nee  

Plusbusmenu Kraton - niet vegetarisch (NOORD) wo 11 jan 16.00-20.00  €      7,00   €            16,75   ja/ja  

De Kringloper in Naarden (NOORD) do 12 jan 13.00-17.00  €    10,50     ja/ja  

Verrassingstocht 80 km (ZUID) vr 13 jan 10.00-16.00  €    13,00     ja/ja  

Lunch Zeemeeuw Muiderberg (NOORD) za 14 jan 10.30-15.00  €    11,50     ja/ja  

Mauritshuis Den Haag (ZUID) zo 15 jan 09.00-15.30  €    30,00   €17,50/MK/VL*   ja/ja  

Tingieterij Flevotin in Zeewolde incl. koffie/cake (NOORD) ma 16 jan 12.30-16.00  €    15,50   €            12,50   nee/ja  

Boodschappenrit Vathorst di 17 jan 09.00-12.00  €      5,50     ja/ja  

Plusbusmenu Kraton - niet vegetarisch (ZUID) wo 18 jan 16.00-20.00  €      7,00   €            16,75   ja/ja  

Boodschappenrit Emiclaer  do 19 jan 09.00-12.00  €      4,50     ja/ja  

Verrassingstocht 60 km (ZUID) vr 20 jan 10.00-15.30  €    11,00     ja/ja  

Diner (proeverij) Bonaparte Ermelo (NOORD) za 21 jan 15.00-19.00  €    12,00   €            15,50   ja/ja  

Verrassingstocht 40 km (NOORD) zo 22 jan 12.30-16.00  €      9,00     ja/ja  

Nieuwjaarsconcert Kasteel De Vanenburg Putten (ZUID) ma 23 jan 13.00-16.00  €      9,50   collecte   ja/ja  

Museum de Waag in Deventer (ZUID) di 24 jan 09.00-15.30  €    21,00   €9,00/MK*   ja/ja  

De Kringloper in Almere (ZUID) wo 25 jan 13.00-17.00  €    13,00     ja/ja  

Eten bij Moeke Nijkerk (NOORD) do 26 jan 16.00-20.00  €      7,00     ja/ja  

Verrassingstocht 80 km (NOORD) vr 27 jan 10.00-16.00  €    13,00     ja/ja  

Diner (proeverij) Bonaparte Ermelo (ZUID) za 28 jan 15.00-19.00  €    12,00   €            15,50   ja/ja  

Verrassingstocht 40 km (ZUID) zo 29 jan 12.30-16.00  €      9,00     ja/ja  

Nieuwjaarsconcert Kasteel De Vanenburg Putten (NOORD) ma 30 jan 13.00-16.00  €      9,50   collecte   ja/ja  

Speelgoed museum te Deventer ( goed ter been) (NOORD)  di 31 jan 09.00-15.30  €    20,50   €7,50/MK*   nee/nee  

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden *MK = museumkaart, VL = Vriendenloterij VIP-kaart 

 = Amersfoort Noord  = Amersfoort Zuid 
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Uitjes programma 2023.1 van 1 feb t/m 28 feb Datum  Tijd  Ritprijs   Entrée  

 Rolstoel/ 
rollator 
toegan- 
kelijk  

Koffieconcert Sionskerk Zeist (ZUID) wo 1 feb 08.30-12.00  €      9,50   collecte   ja/ja  

Eten bij Moeke Nijkerk (ZUID) do 2 feb 16.00-20.00  €      7,00     ja/ja  

Boodschappenrit Hoevelaken met markt vr 3 feb 13.00-16.00  €      6,00     ja/ja  

Pannenkoeken eten bij Bergzicht Woudenberg (ZUID) za 4 feb 11.00-14.30  €      8,00     ja/ja  

Verrassingstocht 60 km (NOORD) zo 5 feb 10.00-15.30  €    11,00     ja/ja  

Koffieconcert Xaveriuskerk Amersfoort (NOORD) ma 6 feb 08.45-12.00  €      6,00   collecte   ja/ja  

De Kringloper in Naarden (ZUID) di 7 feb 13.00-17.00  €    10,50     ja/ja  

Plusbusmenu Kraton - niet vegetarisch (ZUID) wo 8 feb 16.00-20.00  €      7,00   €            16,75   ja/ja  

Singer museum Laren (NOORD) do 9 feb 12.30-16.30  €    14,50   €17,00/MK/VL*  ja/ja 

Verrassingstocht 60 km vr 10 feb 10.00-15.30  €    11,00     ja/ja  

Pannenkoeken eten bij Bergzicht Woudenberg (NOORD) za 11 feb 11.00-14.30  €      8,00     ja/ja  

Bijbelverhalen in zand in Elburg (zandsculpturen) (ZUID) zo 12 feb 09.30-16.00  €    22,00   €            16,50   ja/ja  

Boodschappenrit Leusden ma 13 feb 13.00-16.00  €      7,00     ja/ja  

Museum Nijkerk (alleen betalen met PIN) (ZUID) di 14 feb 12.30-16.30  €      8,50   €5,00/MK*   ja/ja  

Plusbusmenu Kraton - niet vegetarisch (NOORD) wo 15 feb 16.00-20.00  €      7,00   €            16,75   ja/ja  

Verrassingstocht kort 40 km (ZUID) do 16 feb 12.30-16.00  €      9,00     ja/ja  

Museum Jan in Amstelveen (NOORD) vr 17 feb 09.30-15.30  €    19,50   €11,50/MK*   ja/ja  

Verrassingstocht kort 40 km (NOORD) za 18 feb 12.30-16.00  €      9,00     ja/ja  

Singer museum Laren (ZUID) zo 19 feb 12.30-16.30  €    14,50   €17,00/MK/VL*   ja/ja  

Theeconcert Kasteel De Vanenburg Putten (NOORD) ma 20 feb 13.00-16.00  €      9,50   collecte   ja/ja  

De Kringloper in Almere (NOORD) di 21 feb 13.00-17.00  €    13,00     ja/ja  

Lunch bij de Wieken in Bunschoten (ZUID) wo 22 feb 11.00-14.30  €      6,50     ja/ja  

Oude ambachten en speelgoed museum Terschuur do 23 feb 10.00-15.00  €    11,50   €            10,95   ja/ja  

Museum Jan in Amstelveen (ZUID) vr 24 feb 09.30-15.30  €    19,50   €11,50/MK*   ja/ja  

Markt in Spakenburg za 25 feb 09.00-12.00  €      6,50     ja/ja  

Bijbelverhalen in zand in Elburg (zandsculpturen) (NOORD) zo 26 feb 09.30-16.00  €    22,00   €            16,50   ja/ja  

Theeconcert Kasteel De Vanenburg Putten (ZUID) ma 27 feb 13.00-16.00  €      9,50   collecte   ja/ja  

Museum Nijkerk (alleen betalen met PIN) (NOORD) di 28 feb 12.30-16.30  €      8,50   €5,00/MK*   ja/ja  

 Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden *MK = museumkaart, VL = Vriendenloterij VIP-kaart 

 = Amersfoort Noord  = Amersfoort Zuid 
Informatie 
TIJDEN: De tijden van de uitjes, die hierboven genoemd worden, zijn richttijden en kunnen wijzigen, bijv. door 
vereiste tijdsloten of reserveringen in de restaurants. 
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 het toilet 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. 
SPLITSING AMERSFOORT NOORD EN AMERSFOORT ZUID: Het halen en brengen kost relatief veel tijd bij de uitjes. 
Daarom hebben we bij veel uitjes een splitsing gemaakt voor deelnemers in Amersfoort-Noord en Amersfoort-Zuid. 

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

Amersfoort-Zuid omvat de postcodes 3811, 3812, 3814 en 3816 t/m 3819 
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Uitje Manhattan Masters in het Mauritshuis in Den Haag 

Dag en Tijd Zondag 8 januari (NOORD) en zondag 15 januari (ZUID) van 09.00 tot 15.30 uur 

 In het hart van New York, prachtig gelegen met zicht op Central Park, prijkt The 
Frick Collection. Een geliefd museum, geroemd om de hoge kwaliteit van de 
collectie. 
In Het Mauritshuis tonen we het mooiste van het mooiste uit de The Frick 
Collection in New York. De tien schilderijen die we in deze tentoonstelling laten 
zien verruilden Europa meer dan 100 jaar geleden voor Amerika en zijn sindsdien 
nooit meer in Europa te zien geweest. Bij hoge uitzondering leent The Frick 
Collection ze aan ons uit. Onder hen het beroemde Zelfportret van Rembrandt uit 
1658. 

Ritprijs € 30,00 voor de bus. Toegang € 17,50. Museumkaart en Vriendenloterij VIP-kaart gratis. 
 

Uitje Indonesisch restaurant Kraton Rosbeijer in Leusden 

Dag en Tijd Op woensdagen voor NOORD op 11 januari en 15 februari en voor ZUID op 18 januari en 8 februari van 
16.00 tot 20.00 uur 

 Lekker eten bij Indonesisch restaurant Kraton Rosbeijer in Leusden. 
Tien Loedyo Hartono zwaait als formidabele chef-kok de scepter 
over de keuken en tovert daarmee de meest heerlijke gerechten op 
uw bord in een ambiance die zijn wortels heeft in het traditionele 
landleven op Java. We zijn hier al vaker geweest, maar op veler 
verzoek gaan we hier ook in dit programma naar toe. Tweemaal 
voor Noord en tweemaal voor Zuid. De kok maakt voor ons het 
speciale PlusBus menu voor een gereduceerd tarief. Zie hiervoor de 
foto. Eet smakelijk! Let op: het menu is niet voor vegetariërs. 

Ritprijs € 7,00 voor de bus. PlusBus menu € 16,75, Koffie €3,15 
 

Uitje Zandverhalen (Bijbelverhalen in zand) aan de Havenkade in Elburg 

Dag en Tijd Op zondagen 12 februari (ZUID) en 26 februari (NOORD) van 09.30 tot 16.00 uur 

 Eén van ’s werelds grootste overdekte zandsculpturen 
tentoonstellingen: Bijbelverhalen in zand. Met een oppervlakte van 
5000 m², zo’n 4000 m³ zand, tientallen sluisdeuren, 1000 jaren oude 
olijfbomen, botters en beeldhouwwerken, komen de verhalen over 
onze cultuur van bijbels en botters tot stand. 
Het museum is niet verwarmd; neem dus warme kleding mee! 
Hier wat reacties van bezoekers: een aanrader … genoten … wat een 
belevenis … overweldigend … indrukwekkend. 

Ritprijs € 22,00 voor de bus. Toegang € 16,50 
 

Uitje Tingieterij Flevotin in Zeewolde 

Dag en Tijd Maandag 9 januari (ZUID) en maandag 16 januari (NOORD) van 12.30 tot 16.00 uur 

 Gedurende de excursie komt u steeds meer te weten over het 
tingieten en het materiaal tin. Bij aanvang van de tingiet-excursie 
krijgt u in de sfeervolle ontvangstruimte koffie, thee of limonade en 
cake. Vervolgens volgt een korte inleiding over het bedrijf en de 
geschiedenis van tin. Daarna een interessant kijkje in het atelier, 
waar u een rondleiding krijgt en waar demonstraties gegeven worden. 
Na afloop geniet u wederom van een heerlijk drankje en kunt u 
gezellig even napraten. Tot slot heeft u de mogelijkheid om nog even 
rond te kijken in de winkel, waar u een leuk aandenken kunt kopen. 

Ritprijs € 15,50 voor de bus. Excursie/rondleiding € 12,50 incl. 2x koffie/thee en een plakje cake 
 
 

Regelmatig bereikt ons de vraag hoe u als deelnemer een donatie aan PlusBus033 kan doen. 
Als u PlusBus033 wilt doneren dan is dat zeer welkom. 
Doneren kan door het bedrag dat u wilt doneren over te maken naar het volgende IBAN-rekeningnummer: 
 

NL75 ABNA 0529 895 951 t.n.v. Stichting Welzin/Indebuurt033 
onder vermelding van: donatie PlusBus033, kostenplaats 7404410 

 
Door de ANBI-status van Welzin kan uw gift fiscaal aftrekbaar zijn. Voor meer informatie: www.belastingdienst.nl. 


