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UITGELICHT 

 

Lunchconcert Muziekgebouw aan het IJ 

Jeugdige musici en ensembles in verrassende 
bezettingen spelen op hoog niveau gevarieerd 
repertoire. Een prachtige manier om kennis te maken 
met het Muziekgebouw, groot jong talent en 
fantastische muziek. 
Data Amersfoort Noord: 2 en 30 maart; Amersfoort 
Zuid: 16 maart en 20 april van 09.30 tot 15.00 uur 
Ritprijs: € 15,00 voor de bus, entree € 5,00 

Voor u ligt weer een nieuw en gevarieerd programma. 
Weet dat u tips en ideeën altijd door kunt geven aan het 
kantoorteam. Op verzoek van veel deelnemers vindt u in 
dit programma onder andere veel museum uitjes. We 
hopen dat er voldoende keuze voor u bij is. Wij wensen 
u alvast veel plezier tijdens de uitjes van PlusBus033! 

Dit jaar bestaat PlusBus033 alweer 10 jaar. Wij zijn erg 
benieuwd naar uw mooiste herinneringen deze afgelopen 
jaren en zouden het erg waarderen als u ons hierover 
wilt vertellen. U mag dit e-mailen naar 
plusbuscoordinator@indebuurt033.nl. Wilt u het liever 
telefonisch vertellen? Laat dit ons per e-mail weten en 
wij bellen u terug; of bel het kantoorteam van maandag 
t/m vrijdag tussen 10.00 en 13.00 uur. Zij vinden dit ook 
erg leuk om te horen. 

Hartelijke groet van Marianne en Klaas, 
coördinatoren van PlusBus033. 

Programma maart en april 2023 
U kunt boeken vanaf maandag 13 februari 

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

 
BOEKEN vanaf maandag 13 februari 
 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 14 februari een e-mail met 
informatie over uw boeking. E-mails worden vanaf 
13 februari 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. 
 

Maart-April 2023 
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Activiteiten planning PROG2023.2 van maart Datum  Tijd  Ritprijs   Entrée  

 
Rolstoel/ 
rollator 
toegan- 
kelijk  

Markt in Putten (ZUID) wo 1 mrt 09.00-14.00  €    10,50    ja/ja 

Lunchconcert Muziekgebouw aan het IJ (NOORD) do 2 mrt 09.30-15.00  €    15,00   €             5,00  ja/ja 

Panorama Mesdag in Den Haag vr 3 mrt 09.00-14.30  €    31,00   €15,00/MK*  ja/ja 

Verrassingstocht 40 km (NOORD) za 4 mrt 13.00-17.00  €      9,00     ja/ja  

Flower art museum Aalsmeer zo 5 mrt 09.30-15.30  €    18,50   €6,00/MK* 50%   ja/ja  

Lunchen bij theehuis 't Bluk in Laren (ZUID) ma 6 mrt 11.00-15.00  €      8,50    ja/ja 

Kledingshoppen bij Kuijt in Kootwijkerbroek  di 7 mrt 10.00-15.00  €      9,50    ja/ja 

Plusbusmenu Kraton -niet vegetarisch (NOORD) wo 8 mrt 16.00-20.00  €      7,00   €            18,50  ja/ja 

Museum van Gogh Amsterdam do 9 mrt 09.00-15.30  €    22,50   €20,00/MK/VL*  ja/ja 

Boodschappenrit Hoevelaken met markt vr 10 mrt 12.30-15.30  €      6,50    ja/ja 

Verrassingstocht 80 km (ZUID) za 11 mrt 09.00-15.00  €    13,00     ja/ja  

Landgoed de Paltz / Kamermuziek (NOORD) zo 12 mrt 12.30-16.00  €      9,50   €             5,00   ja/ja  

Lunchen bij theehuis 't Bluk in Laren (NOORD) ma 13 mrt 11.00-15.00  €      8,50    ja/ja 

Kledingshoppen bij Blijdenstein Mode in Tiel di 14 mrt 10.00-15.00  €    16,50    ja/ja 

Singer museum Laren (ZUID) wo 15 mrt 12.30-16.30  €    15,00   €18,00/MK/VL*  ja/ja 

Lunchconcert Muziekgebouw aan het IJ (ZUID) do 16 mrt 09.30-15.00  €    15,00   €             5,00  ja/ja 

De kringloper Almere (NOORD) vr 17 mrt 13.00-17.00  €    13,50    ja/ja 

Verrassingstocht 40 km (ZUID) za 18 mrt 13.00-17.00  €      9,00     ja/ja  

Landgoed de Paltz / Saskia zingt Sonneveld (ZUID) zo 19 mrt 12.30-16.00  €      9,50   €             5,00   ja/ja  

Theeconcert kasteel De Vanenburg in Putten (NOORD) ma 20 mrt 13.00-16.00  €      9,50   collecte  ja/ja 

Museum Naturalis in Leiden di 21 mrt 09.00-15.30  €    29,00   €17,00/MK/VL*  ja/ja 

Markt in Putten (NOORD) wo 22 mrt 09.00-14.00  €    10,50    ja/ja 

Nationaal Monument Oranjehotel in Scheveningen do 23 mrt 09.00-15.30  €    29,50   €12,50/MK*  ja/ja 

Lunch pannenkoekenhuis Den Strooper Arnhem (ZUID) vr 24 mrt 10.30-14.00  €    15,00    ja/ja 

Verrassingstocht 40 km (NOORD) za 25 mrt 13.00-17.00  €      9,00     ja/ja  

Landgoed de Paltz / Gaëtane zingt Barbara (NOORD) zo 26 mrt 12.30-16.00  €      9,50   €             5,00   ja/ja  

Theeconcert kasteel De Vanenburg in Putten (ZUID) ma 27 mrt 13.00-16.00  €      9,50   collecte  ja/ja 

Noord Veluws museum in Nunspeet (NOORD) di 28 mrt 10.00-15.00  €    18,00   €12,50/MK*  ja/ja 

Plusbusmenu Kraton -niet vegetarisch (ZUID) wo 29 mrt 16.00-20.00  €      7,00   €            18,50  ja/ja 

Lunchconcert Muziekgebouw aan het IJ (NOORD) do 30 mrt 09.30-15.00  €    15,00   €             5,00  ja/ja 

Lunch pannenkoekenhuis Den Strooper Arnhem (NOORD) vr 31 mrt 10.30-14.00  €    15,00    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 bij voorkeur te pinnen of anders gepast te betalen. 
SAMENWERKEN: Volgt u a.u.b. 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. 
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Activiteiten planning PROG2023.2 van april Datum  Tijd  Ritprijs   Entrée  

 
Rolstoel/ 
rollator 
toegan- 
kelijk  

Bloembollenrit bollenstreek bij Lisse (ZUID) za 1 apr 09.00-15.00  €    26,00     ja/ja  

Beeldengalerij/arboretum Het Depot Wageningen (NOORD) zo 2 apr 10.00-16.00  €    13,50   gratis   ja/ja  

Boodschappenrit Leusden ma 3 apr 13.00-16.00  €      7,00    ja/ja 

Lunchen bij theehuis 't Bluk in Laren (ZUID) di 4 apr 11.00-15.00  €      8,50    ja/ja 

Uitwaaien aan zee in Katwijk aan Zee (ZUID) wo 5 apr 09.00-15.00  €    24,00    nee/nee 

Singer museum in Laren NOORD) do 6 apr 12.30-16.30  €    15,00   €18,00/MK/VL*  ja/ja 

De kringloper in Almere (Goede Vrijdag) (ZUID) vr 7 apr 13.00-17.00  €    13,50    ja/ja 

Bloembollenrit bollenstreek bij Lisse (NOORD) za 8 apr 09.00-15.00  €    26,00     ja/ja  

Landgoed de Paltz / Kamermuziek (ZUID) (1ste Paasdag) zo 9 apr 12.30-16.00  €      9,50   €             5,00   ja/ja  

Paasrit 40 km (2de Paasdag) ma 10 apr 13.00-17.00  €      9,00    ja/ja 

Noord Veluws museum in Nunspeet (ZUID) di 11 apr 10.00-15.00  €    18,00   €12,50/MK*  ja/ja 

Diner Bregje Amersfoort (NOORD) wo 12 apr 16.00-20.00  €      6,00   €            19,50  ja/ja 

Winkelen Cityplaza Nieuwegein do 13 apr 10.00-15.30  €    12,50    ja/ja 

Boodschappenrit Hoevelaken met markt vr 14 apr 09.00-12.00  €      6,50    ja/ja 

Verrassingstocht 80 km (NOORD) za 15 apr 09.00-15.00  €    13,00     ja/ja  

Landgoed de Paltz / Gaëtane zingt Barbara (ZUID) zo 16 apr 12.30-16.00  €      9,50   €             5,00   ja/ja  

Spido havenrondvaart in Rotterdam  ma 17 apr 09.00-15.30  €    29,00   €            14,95  ja/ja 

Rijksmuseum in Amsterdam di 18 apr 09.00-15.30  €    23,00   €22,50/MK/VL*  ja/ja 

Uitwaaien aan zee in Katwijk aan Zee (NOORD) wo 19 apr 09.00-15.00  €    24,00    nee/nee 

Lunchconcert Muziekgebouw aan het IJ (ZUID) do 20 apr 09.30-15.00  €    15,00   €             5,00  ja/ja 

Museum Schoenenkwartier in Waalwijk (NOORD) vr 21 apr 09.30-15.30  €    28,50   €12,50/MK*  ja/ja 

Beeldengalerij/arboretum Het Depot Wageningen (ZUID) za 22 apr 10.00-16.00  €    13,50   gratis   ja/ja  

Landgoed de Paltz / Saskia zingt Sonneveld (NOORD) zo 23 apr 12.30-16.00  €      9,50   €             5,00   ja/ja  

Lunchen bij theehuis 't Bluk in Laren (NOORD) ma 24 apr 11.00-15.00  €      8,50    ja/ja 

Museum Schoenenkwartier in Waalwijk (ZUID) di 25 apr 09.30-15.30  €    28,50   €12,50/MK*  ja/ja 

Diner Bregje Amersfoort (ZUID) wo 26 apr 16.00-20.00  €      6,00   €            19,50  ja/ja 

Koningsdag GEEN RIT do 27 apr         

Boodschappenrit Vathorst vr 28 apr 09.00-12.00  €      6,00    ja/ja 

Verrassingstocht 40 km (ZUID) za 29 apr 13.00-17.00  €      9,00     ja/ja  

Landgoed de Paltz / Sara zingt vanavond bij jou (NOORD) zo 30 apr 12.30-16.00  €      9,50   €             5,00   ja/ja  

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

 = Amersfoort Noord  = Amersfoort Zuid 
 
Informatie 
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), neemt u deze dan mee. Een 
museumbezoek is dan vaak gratis of met korting. Zie hiervoor de uitjes op de vorige en deze 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 Speedo havenrondvaart (5 kwartier) in Rotterdam 

Dag en Tijd Maandag 17 april van 09.00 tot 15.30 uur (NOORD en ZUID) 

 Middenin het drukke verkeer van binnenvaart- en zeeschepen 
beleeft u een bijzondere rondvaart door één van de grootste 
zeehavens ter wereld. U ziet de indrukwekkende skyline met 
imposante gebouwen aan u voorbij glijden, gevolgd door een 
uniek uitzicht op werven, dokken en de hypermoderne overslag 
van duizenden containers. Tot slot vaart u langs het 
stoomschip Rotterdam, het voormalig vlaggenschip van de 
Holland Amerika Lijn. 

Ritprijs € 29,00 voor de bus. Rondvaart € 14,95. 
 

Uitje Beeldengalerij en arboretum Het Depot in Wageningen 

Dag en Tijd Op zondag 2 april (NOORD) en op zaterdag 22 april (ZUID) van 10.00 tot 16.00 uur 

 Het Depot Beeldengalerij is een museum dat zich vooral richt op 
de beeldhouwkunst. Niet alleen kunstwerken uit eigen land staan 
tentoongesteld, maar ook uit vele andere landen. Dit maakt de 
Beeldengalerij zo uniek. De beelden staan ook nog eens 
opgesteld in het prachtige decor van de Wageningse 
universiteitstuinen. Wandel door Arboretum De Dreijen en 
Arboretum Villa Hinkeloord en geniet van kunst en natuur. Een 
deel van de beeldencollectie staat binnen in het gebouw waar 
ook restaurant Linnaeus zit. In dit restaurant kun je genieten van 
een kopje koffie, thee of een heerlijke lunch. 

Ritprijs € 13,50 voor de bus. Toegang: gratis 
 

Uitje Nationaal Monument Oranjehotel in Scheveningen 

Dag en Tijd Op donderdag 23 maart van 09.00 tot 15.30 uur (NOORD en ZUID) 

 Het Oranjehotel was de bijnaam voor de Scheveningse 
gevangenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ruim 25.000 
mensen zaten hier tussen 1940 en 1945 opgesloten voor 
verhoor en berechting. Opgepakt voor handelingen die de 
Duitse bezetter als overtreding zag. Verzetsmensen, maar 
ook Joden, communisten, Jehova's getuigen en 
zwarthandelaren. Al in de oorlog werd de gevangenis het 
‘Oranjehotel’ genoemd. Een ode aan de verzetsstrijders 
die hier vastzaten. 

Ritprijs € 29,50 voor de bus. Toegang € 12,50. Museumkaart gratis. 
 

Uitje Museum Naturalis in Leiden 

Dag en Tijd Dinsdag 21 maart van 09.00 tot 15.30 uur (NOORD en ZUID) 

 Het museum Naturalis in Leiden is een combinatie van zien, 
doen en beleven. In de museumzalen ontdek je van alles 
over het vroegste leven op aarde, over Nederland in de 
ijstijd en over de oerkrachten van onze aarde. Je maakt 
kennis met de verrassendste versiertrucs van planten en 
dieren, staat oog in oog met een Afrikaanse olifant en 
ontdekt het verwoestend vermogen van vulkanen. En sta oog 
in oog met de T. rex Trix! Het nieuwe Naturalis dompelt 
jong en oud onder in de wonderlijke wereld die natuur heet. 

Ritprijs € 29,00 voor de bus. Toegang € 17,00. Museumkaart en Vriendenloterij VIP-kaart gratis. 
 
 

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. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

http://www.belastingdienst.nl/

