4e jaargang nr. 4

I.v.m. het Coronavirus
volgen wij de richtlijnen
van het RIVM

Rondtoer Ronde Hoep

Programma september en oktober 2021
U kunt bellen voor de activiteiten:

Vanaf maandag 23 augustus tussen 10-12 uur voor
september.
Vanaf maandag 20 september tussen 10-12 uur voor
oktober.
Maandag en vrijdag bellen

Tussen 10 - 12 uur

tel. 0294-410639

Beste gasten van de PlusBus Weesp,
Vanaf 1 juli zijn we voorzichtig begonnen met 1 uitje per week. Uiteindelijk werden
het door de vele opgaven toch 2 ritten per week!
Wat is het geweldig om te zien hoe u allen enthousiast gebeld heeft, heerlijk,
eindelijk weer een dagje uit te kunnen. Het contact in de bus en met elkaar eten, dat
doet een mens goed, dat is ons doel. Ook de vrijwilligers zijn heel blij om voor u
een fijne dag te mogen verzorgen.
De maand juli heeft eenieder in de bus een Wenskaart ontvangen, u mag natuurlijk
altijd uw wens alsnog insturen. Deze maand zijn hieruit leuke tips en trips ontstaan
(bedankt voor uw opgave).
In dit boekje staan weer diverse leuke uitjes. Nieuw is misschien wel een van uw
wensen ......., maar wij kunnen niet garanderen dat u ook mee kunt op die dag, want
er zijn veel dezelfde opgaven. U mag in september en oktober 1 uitje en 1 reserve
opgeven per maand. Bij voldoende animo plannen wij zo mogelijk extra ritten, dus er
is voor iedereen een dagje uit!
Helaas heeft Ted Blok de leeftijd bereikt, dat hij niet meer met
een volle bus mag rijden, maar hij is niet weg. Hij blijft nog in
het bestuur en bij het programmateam. U kunt hem zelfs aan
de telefoon krijgen als u een rit bestelt!
Leest u ook nog even goed de algemene informatie door?
Daarnaast wordt u verzocht in de bus een mondkapje te dragen
(svp zelf meenemen) en uw vaccinatiebewijs mee te nemen
(hier kan naar gevraagd worden door b.v. musea).
I.v.m. de coronaregels hanteren veel musea etc. tijdsloten. Kaartjes moeten vooraf
besteld en betaald worden. Kunt u onverwacht niet mee, dan zullen wij helaas deze
kosten bij u in rekening moeten brengen.
Graag hopen wij u weer op een volgende rit te ontmoeten.
Namens alle vrijwilligers van de PlusBus Weesp wensen wij u alvast veel plezier,
Betsy de Vries
Coördinator PlusBus Weesp
Als het weer niet meezit………..
Zorg dan zelf voor een goede bui

Algemene informatie
• We beschikken over een 9-persoonsbus met plaats voor zeven deelnemers.
Onze ervaren en vriendelijke vrijwilligers halen en brengen u van en naar huis, ze
blijven aanwezig voor hulp waar nodig, maar ook voor de gezelligheid natuurlijk.
• In onze bus is ruimte voor uw rollator. We gaan er wel van uit dat u, met of
zonder uw rollator, goed uit de voeten kunt en zelfstandig het busje in en uit
kunt komen. In principe zijn de activiteiten rollatorvriendelijk. Mocht dit niet zo
zijn, dan staat dit duidelijk vermeld bij de informatie over het uitstapje.
• Een enkele opvouwbare rolstoel kan mee. U dient daarbij zelf voor een
begeleider te zorgen. Deze begeleider is ook de genoemde kosten verschuldigd.
• In de bus staat een rolstoel voor noodgevallen, u kunt hier dus geen gebruik van
maken tijdens een activiteit.
• In de bus is geen ruimte voor een opvouwbare scootmobiel.
• Elke twee maanden verschijnt een programmaboekje met een overzicht van de
uitstapjes. Als u al ingeschreven staat, ontvangt u automatisch het
programmaboekje thuis. Wanneer u het boekje ook wilt ontvangen, kunt u ons
bellen om ingeschreven te worden.
• U ontvangt geen bevestiging van uw boeking, dus noteer dit zelf in uw agenda.
• Een rit kan uitvallen wegens slechte weersomstandigheden of een andere reden.
U wordt dan uiterlijk een dag van tevoren afgebeld.
• Als u zich wilt opgeven en de rit is al vol, dan kunnen we u op de reservelijst
plaatsen. We bellen u dan als er een plek vrijkomt of er wordt een extra rit
gereden.
• Omdat de PlusBus Weesp beschikt over een beperkt aantal plaatsen en de vraag
groot is, kunt u zich voor maximaal één uitstapje per maand opgeven. Daarnaast
kunt u zich eenmaal op de reservelijst laten plaatsen. Wanneer er echter mensen
op de reservelijst staan, die nog niet zijn mee geweest, dan worden zij als eerste
benaderd, ook al staat u bovenaan de reservelijst. Dit om iedereen een kans te
geven mee te gaan met de PlusBus Weesp.
• De prijs per persoon wordt berekend op basis van de kosten voor de bus en de
begeleiding plus de vaste kosten, zoals entreegelden, de boot, de gids etc. Dit
bedrag geeft u (bij voorkeur in een envelop met uw naam erop!) aan de
begeleider bij het instappen. Wat u verder nog moet betalen (bijvoorbeeld eten
en drinken) staat duidelijk aangegeven.
• Als er achter de prijs MK staat, is dat de lagere prijs die u betaalt als u beschikt
over een museumkaart of een andere kortingskaart. Neem deze dus altijd mee.
• Boeken en annuleren kan alleen telefonisch via kantoor en dus niet via e-mail.
• Het kan voorkomen dat u een rit moet afzeggen. Belt u ons dan alstublieft zo snel
mogelijk? Misschien kunnen we dan nog een ander blij maken.
• Bij annulering wordt 50% van de ritprijs in rekening gebracht. Als er voor een
activiteit kosten zijn gemaakt, zoals aanschaf tickets etc. zullen ook deze moeten
worden berekend. U krijgt dan een nota thuisgestuurd.

• De start- en eindtijd van een uitje zijn globale tijden. Hebt u zich opgegeven voor
een uitstapje, dan belt onze begeleider u twee dagen van tevoren en vertelt u
vanaf hoe laat u precies wordt opgehaald.
• U wordt verzocht in de bus een mondkapje te dragen (svp zelf meenemen).
• Ook wordt u verzocht uw vaccinatiebewijs mee te nemen (hier kan naar gevraagd
worden door b.v. musea).
• Heeft u zelf een wens voor een uitstapje, laat het de begeleiders weten. Wie weet
kunnen wij uw wens binnenkort plannen.
• Zorgt u ervoor dat u bij de voordeur (beneden) klaar staat?
Wij wensen u heel veel plezier bij alle komende uitstapjes!
Programmateam PlusBus Weesp
v.l.n.r. Marian van Sloten, Albert Drenth,
Ted Blok, Coty van der Stam, Joke Helmig en
Loes Dorenbos-Nollet

Rabo ClubSupport 2021
Van 4 tot 24 oktober kunt u uw stem uitbrengen op uw favoriete club of vereniging.
Stemt u weer op de PlusBus Weesp? Ons doel blijft ‘Betaalbare uitstapjes voor
ouderen’.
NB U kunt alleen uw stem uitbrengen als u lid bent van de Rabobank.

Woensdag 1 september 09.30–17.00 uur - Koggenroute Noord
Een afwisselende route door de fraaie
droogmakerij De Beemster en de WestFriese streek Wester Kogge (een kogge
was in vroeger tijden het bestuursapparaat
voor waterbeheer). U ziet o.a. Hoorn, Schellinkhout, Enkhuizen en Medemblik.
Tijdens de rondrit drinken we ergens koffie en gebruiken we de lunch.
Prijs p/p € 30,- incl. een consumptie.
Eten en drinken voor eigen rekening.
Rollatorvriendelijk
Donderdag 2 september 10.45–16.30 uur - Singer Museum Laren
Na de lunch bij restaurant ’t Bluk kunt u naast de vaste collectie van
Museum Singer de tentoonstelling ‘De ontdekking van het heden’
bekijken met werk van Picasso, Dalí, Brancusi, Mondriaan, Miró, Klee,
Léger, Delaunay, Van Dongen, Daniëls en vele anderen.
Prijs p/p € 30,- incl. entree, € 13,- met MK of bankgiroloterijkaart
Eten en drinken voor eigen rekening.
Rollatorvriendelijk
Vrijdag 3 september 12.30–16.30 uur – Rondtoer Gooi en bezoek
Beeldentuin De Zanderij ‘s-Graveland
We rijden een mooie route door het Gooi en omgeving naar
de Beeldentuin De Zanderij. Daar staan in een decor van
groen meer dan honderd beelden van kunstenaars uit diverse
landen. In de tuin zijn meerdere rustplekken aanwezig. We
worden onthaald met koffie/thee/fris met huisgemaakte taart.
Na afloop rijden we via een mooie weg weer naar huis.
Zorgt u dat u van tevoren heeft geluncht?
Prijs p/p € 20,- incl. consumptie met taart.
Eten en drinken voor eigen rekening.
Rollatorvriendelijk
Dinsdag 7 september 10.00–17.00 uur - Havenrondvaart Rotterdam
Na de lunch in Rotterdam beleeft u middenin het drukke
verkeer van binnenvaart- en zeeschepen een bijzondere
rondvaart door één van de grootste zeehavens ter wereld. U
ziet de indrukwekkende skyline met imposante gebouwen aan
u voorbijglijden, 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.
Prijs p/p € 50,- incl. rondvaart.
Eten en drinken voor eigen rekening.
Rollatorvriendelijk

Donderdag 9 september 09.30–17.00 uur - Oude Ambachten & Speelgoedmuseum
Na koffie en gebak loopt u langs een rijke verzameling van
160 ambachten, winkeltjes en compleet ingerichte
werkplaatsen. U stapt zo bij een oude smidse naar binnen,
kunt plaatsnemen in een schoolklasje en ziet de scharensliep
en leerlooier aan het werk. We lunchen in het museum.
Goed toegankelijk voor minder validen, wel veel lopen.
Prijs p/p € 45,-.
Incl. koffie, gebak, entree en lunch.
Rollatorvriendelijk
Dinsdag 14 september 10.00–17.30 uur - Veluws Zandsculpturenfestijn Garderen
Na de lunch gaan we de zandsculpturen bekijken, die in het teken
staan van de Tweede Wereldoorlog, o.a. de “Slag om Arnhem”,
“D-Day”, het leven van Anne Frank, spotprenten, Radio Oranje en
het Koningshuis. Ook is er een unieke expositie met handgemaakte
miniaturen over het dagelijks leven in de oorlog.
Prijs p/p € 35,- incl. entree.
Eten en drinken voor eigen rekening.
Rollatorvriendelijk
Woensdag 15 september 09.15–16.00 uur – Rondvaart Volendam - Marken
Na aankomst in Volendam varen we ca. 30 minuten met
de Markenexpress naar het schiereiland Marken, dat wordt
omringd door de Gouwzee en het Markermeer. Daar gaan
we lunchen en eventueel een wandeling over de dijk
maken en daarna varen we weer terug naar Volendam.
Prijs p/p € 35,- incl. rondvaart
Eten en drinken voor eigen rekening.
Goed ter been zijn
Donderdag 16 september 10.00–17.00 uur – Museum Broeker Veiling
De Broeker Veiling is de oudste ter wereld. Na een lunch bij
aankomst, maken we mee hoe een veiling werkt en gaan we
varen door het Rijk der Duizend eilanden. Een gids neemt ons
vervolgens mee door het oude veilinggebouw.
Prijs p/p € 40,- incl. entree en € 20,- met MK.
Eten en drinken voor eigen rekening.

Rollatorvriendelijk

Dinsdag 21 september 09.30–17.00 uur – Van Blankendaell Park Tuitjenhorn
Het Van Blanckendaell Park is een dierenpark met ongeveer
zeventig diersoorten. In het restaurant op het dierenpark
gebruiken we de lunch. U moet goed ter been zijn, er zijn
voldoende rustpunten op het park.
Prijs p/p € 45,-.
Incl. entree en lunch.
Rollatorvriendelijk
Donderdag 23 september 10.00–17.00 uur - Rondtoer IJ/Havens e.o. Haarlem
Vandaag maken we een mooie rondrit langs het IJ en door het
havengebied naar IJmuiden, Haarlem en omgeving. Onderweg
gebruiken we de lunch.
Prijs p/p € 20,-.
Eten en drinken voor eigen rekening.

Rollatorvriendelijk

Vrijdag 24 september 10.30–17.00 uur - Zandverhalen Elburg
Na de lunch in Elburg gaan we naar één van ’s werelds
grootste binnen-zandprojecten. Met zo’n 4000 m3 zand,
tientallen sluisdeuren, 1000 jaren oude olijfbomen, botters en
beeldhouwwerken, komen de verhalen van de cultuur van
bijbels en botters tot stand.
Prijs p/p € 45,- incl. entree.
Eten en drinken voor eigen rekening.
Rollatorvriendelijk
Maandag 27 september 09.15–17.00 uur - Museum De Dorpsdokter Hilvarenbeek
Na de lunch gaan we naar het museum, alwaar u
vooral voorwerpen ziet die betrekking hadden op de
praktijk van een dorpsdokter. Er is een voordracht en
een rondleiding.
Prijs p/p € 45, incl. entree, voordracht en consumptie.
Eten en drinken voor eigen rekening.
Rollatorvriendelijk
Donderdag 30 september 09.30–17.30 uur – Rondtoer Rotterdam en Euromast
Onderweg naar Rotterdam drinken we koffie en halverwege de
rondtoer gaan we lunchen. We rijden door het historische Delfshaven,
maar ook langs de moderne kubuswoningen, de Markthal, de
Erasmusbrug etc., voorzien van informatie van de begeleider, een
echte Rotterdamse. Daarna bekijken we alles nog een keer van
boven vanuit de Euromast. Vanaf het panoramaplatform hebt u al een
prachtig uitzicht, maar wie durft kan nog hoger, tot de top.
Prijs p/p € 40,- incl. kopje koffie en entree Euromast.
Eten en drinken voor eigen rekening.
Rollatorvriendelijk

Donaties voor de PlusBus Weesp
zijn altijd welkom

Dinsdag 5 oktober 09.30–17.00 uur - Koggenroute (Zuidelijk deel)
Een afwisselende route door de fraaie
droogmakerij De Beemster en de West-Friese
streek Wester Kogge. U ziet o.a. MiddenBeemster, De Rijp, Groot Schermer en
Wognum. Onderweg stoppen we voor koffie en gebruiken we de lunch.
Prijs p/p € 25,-.
Eten en drinken voor eigen rekening.
Rollatorvriendelijk
Donderdag 7 oktober 10.30–16.30 uur – Waterlandmuseum Monnickendam
We gaan lunchen in het gezellige centrum van
Monnickendam en vervolgens bezoeken we het
Waterlandmuseum (dat in de Speeltoren is gehuisvest) over
Waterland en haar historie, het unieke carillon en de
verhalen van de prachtige stadjes.
Prijs p/p € 20,-, met MK € 15,- incl. entree museum.
Eten en drinken voor eigen rekening.

Rollatorvriendelijk

Dinsdag 12 oktober 10.30–17.00 uur Marius van Dokkummuseum Harderwijk
Na de lunch in Harderwijk, gaan we naar het Marius van
Dokkummuseum, een museum waar hardop gelachen wordt,
waar wildvreemden met elkaar in gesprek raken voor een
schilderij en waar kinderen net zo veel plezier aan kunst beleven
als grote mensen. Eventueel maken we een wandeling door het
centrum van Harderwijk.
Prijs p/p € 30,- met MK € 20,- incl. entree museum.
Eten en drinken voor eigen rekening.

Rollatorvriendelijk

Donderdag 14 oktober 10.00–17.30 uur – Rondrit Rivierenland
We rijden langs een aantal rivieren, zoals de Lek en
de Waal (mooie grote rivieren met veel
binnenvaartschepen), de Linge en het
Merwedekanaal. In Zaltbommel gaan we lunchen en
maken we een rondrit door het mooie vestingstadje.
Vervolgens door naar de oude vestingstad Gorinchem en via de rivieren weer
terug naar Weesp.
Prijs p/p € 30,- incl. een consumptie.
Eten en drinken voor eigen rekening.
Rollatorvriendelijk

Dinsdag 19 oktober 09.00–17.00 uur – Jopie Huismanmuseum Workum
We rijden door de Flevopolders naar Workum. Onderweg drinken
we ergens koffie. In Workum gaan we eerst lunchen. Daarna ziet
u in het museum hoe Jopie zijn liefde voor de natuur, mededogen
en het onaanzienlijke heeft vastgelegd op zijn doeken.
Prijs p/p € 45,- met MK € 35,- incl. entree museum en een kopje koffie/thee.
Eten en drinken voor eigen rekening.
Rollatorvriendelijk
Woensdag 20 oktober 10.00–17.30 uur – Museum Slager Den Bosch
We beginnen het bezoek in Den Bosch met een lunch en
daarna gaan we naar Museum Slager. Dat is een
kunstmuseum, gewijd aan acht Bossche schilders uit drie
generaties van één familie, de familie Slager, u kunt o.a.
de expositie ‘Het genereuze gebaar’ met veel
verschillende schilders bekijken. Als er nog tijd is lopen we
rond de St. Jan en dan gaan we terug naar huis
Prijs p/p € 36,50 met MK € 28,- incl. entree museum en een kopje koffie/thee.
Eten en drinken voor eigen rekening.
Rollatorvriendelijk
Donderdag 21 oktober 10.30–16.00 uur – Herfstrondtoer over de Veluwe
Vandaag gaan we vanuit de bus de prachtige herfstkleuren
van bomen en struiken op de Veluwe bekijken. Onderweg
zullen we ergens lunchen.
Prijs p/p € 25,-.
Eten en drinken voor eigen rekening.

Rollatorvriendelijk

Woensdag 27 oktober 10.30 – 16.00 uur – Herfstrondtoer over de Veluwe
Vandaag gaan we vanuit de bus de prachtige herfstkleuren van
bomen en struiken op de Veluwe bekijken. Onderweg zullen we
ergens lunchen.

Prijs p/p € 25,-.
Eten en drinken voor eigen rekening.

Rollatorvriendelijk

Donderdag 28 oktober 10.00–17.00 uur – Museum van de 20ste eeuw Hoorn
Vandaag bezoeken we na de lunch het nostalgische museum
van de 20e eeuw in Hoorn. Aan de hand van honderden
voorwerpen en tientallen interieurs wordt over het leven in de
vorige eeuw verteld. Een feest van herkenning. Ook wordt de
prachtige tentoonstelling “Jan, Jans en de kinderen, 50 jaar
KLEIN GELUK in Libelle” getoond. Al een halve eeuw zijn de belevenissen van
deze bekende Hollandse familie te zien in Libelle.
Prijs p/p € 30,- met MK € 20,-.
Goed ter been zijn.
Eten en drinken voor eigen rekening.
Rollatorvriendelijk
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Tip voor een cadeautje voor een familielid, vriend, vriendin,
buurvrouw/buurman etc: Bij de PlusBus Weesp kunt u een cadeaubon bestellen
(tel. 0294-410639). Uiteraard bepaalt u zelf wat de waarde hiervan is. De
cadeaubon wordt bij u thuisbezorgd en dan betaalt u. De cadeaubon kan door de
ontvanger bij een uitstapje met de PlusBus worden ingeleverd en de waarde wordt
op het totaalbedrag in mindering gebracht.
Heeft u een museumkaart, een bankgiroloterijkaart of een stadspas geef dit door bij
aanmelding en neem deze altijd mee wanneer u met de PlusBus Weesp een
uitstapje maakt.
U kunt bellen voor de activiteiten op maandag en vrijdag tussen 10.00 – 12.00 uur
op telefoon 0294-410639. In noodgevallen, b.v. wanneer u ziek bent en daardoor
niet mee kunt met een uitstapje, belt u dan zo spoedig mogelijk op tel. 06-30248077.
Wist u dat u het programmaboekje ook digitaal kunt bekijken, nl.
versawelzijn.nl/bpb en dan klikt u rechts op de kolom met de diverse boekjes.
Moeten wij u t.a.v. uw gezondheid tijdens de rit ergens rekening mee houden
(dieetwensen etc.) laat het ons weten.
Het programmaboekje is met de grootste mogelijke zorg gemaakt. Het kan echter,
dat we een fout in de tekst o.i.d. over het hoofd hebben gezien, waarvoor wij bij
voorbaat onze excuses aanbieden.

Spar Veldt Weesp wordt
hartelijk bedankt voor de
versnaperingen tijdens de
uitstapjes.

Kantoor PlusBus Weesp, Papelaan 99, 1382 RK Weesp,
tel. 0294-410639, e-mail: plusbusweesp@versawelzijn.nl

