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Programma
Oktober & November 2021

Boeken:

voor oktober vanaf 13 september
voor november vanaf 11 oktober

Welkom bij de PlusBus
De leden van het programmateam, Marjo Epskamp, Peter Kolb en Ide de Boer, zijn
er in geslaagd om voor de maanden augustus en september 2021 een, wat beperkt,
programma samen te stellen. Voordat u het programma gaat bekijken willen wij
eerst wat zeer belangrijke punten onder uw aandacht brengen, zoals hierna wordt
weergegeven. Lees deze dus eerst even aandachtig door.
Reserveren:
Reserveren kan alléén telefonisch. U belt dan op maandag, dinsdag, donderdag
of vrijdag, tussen 10.00 en 12.00 uur ons nummer 035 – 750 4192. Vanaf wanneer
u voor welke maand kunt boeken staat op de voorzijde van het boekje. Bij veel
belangstelling voor een bepaald uitje zal er geloot moeten worden. Als u niet wordt
gebeld voor een door u geboekt uitje staat u definitief geboekt.
Vertrek en Thuiskomst
U wordt thuis opgehaald en ook weer terug gebracht. De start- en eindtijd zoals in
het programma staan vermeld zijn richttijden. Minimaal 1 dag voor vertrek belt een
vrijwilliger u met nadere informatie over het tijdstip dat u wordt opgehaald.
Prijs en (pin)betaling
De prijzen in het boekje zijn totaal prijzen. Daarin is inbegrepen
kosten van bus en vrijwilligers, vaste kosten voor entree,
rondvaart, arrangementen ed. Wat niet is inbegrepen staat
expliciet genoemd. Vanaf nu kunt u deze kosten middels de pin
in de bus betalen. Bent u niet in de gelegenheid om te pinnen,
dan kunt u het gepaste geld in een envelop met uw naam aan
de begeleidster overhandigen. Wij kunnen vanaf nu niet meer
wisselen.
Annuleren
Door corona is er nogal wat veranderd. Er moet nu meer worden gereserveerd en
daardoor ruim van te voren tickets worden aangeschaft en betaald. E.e.a heeft tot
gevolg dat wij bij een annulering 100% in rekening moeten brengen. Denk dus goed
na voor u boekt. Annulering kunt u alléén telefonisch doorgeven:
1. maandag, dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 12.00 naar 035 – 750 4192
2. op overige dagen tussen 10.00 – 12.00 uur naar 06 - 3822 0109

Kortingskaart(en)
Als u in het bezit bent van een museumkaart of andere kortingskaart neem deze
dan tijdens uw uitje mee. Als de kaart gebruikt kan worden wordt de daarbij
behorende prijs weergegeven. Wanneer u weer een nieuwe museumkaart of een
andere heeft, geef dat dan door bij uw boeking. Ons systeem wordt dan bijgewerkt
en aan u wordt de kortingsprijs berekend. Hebben wij geen geldige gegevens dan
zijn we genoodzaakt de bruto prijs in rekening te brengen. Helaas kunnen wij
niet anders, dus geef het tijdig door.
Toegankelijkheid
Ziet u dit pictogram bij een activiteit dan is deze geschikt voor rolstoel- en
rollator gebruikers. Onze bus heeft geen rolstoellift. Alleen opvouwbare
rolstoelen kunnen worden meegenomen.
Doorgeven veranderingen
Als er in uw persoonlijke situatie iets wijzigt (gebruik rolstoel of rollator, een dieet of
iets dergelijks) geef dat dan aan ons door. Dat voorkomt problemen voor u en ons.
Consumpties
Tijdens de uitjes zijn de consumpties altijd voor eigen rekening, tenzij anders is
aangegeven bij de betreffende activiteit. Wanneer vermeld is dat er ook koffie
(koffie+) bij de ritprijs is inbegrepen, is er iets lekkers bij. Of dat in de morgen of
middag is, zal door de begeleiders worden bepaald.
Verdere bijzonderheden
1. Alle ritten worden uitgevoerd onder de geldende regels van het RIVM
2. Als u door ons wordt gebeld staat in uw telefoon het nummer 035 - 623 1100
Dat is het centrale nummer van VersaWelzijn. U kunt dit nummer NIET bellen.
Als u ons wilt bereiken belt u op gebruikelijke dagen en tijden 035 – 750 4192

NOODNUMMER !!!
Wij hopen het niet, maar er kan onderweg altijd iets met iemand in de
bus gebeuren. Het is dan (soms) noodzakelijk dat er familie of een goede kennis
wordt geïnformeerd. Om dat te kunnen doen hebben wij een zgn. noodnummer
nodig. Geef aan ons aub de naam en het telefoonnummer door wie wij dan kunnen
inlichten. U kunt deze gegevens op een briefje aan de vrijwilliger in de bus geven of
per mail bpb.naardenbussum@versawelzijn.nl naar kantoor sturen. Doe dit AUB in
uw eigen belang.
Hotel overnachting
We willen nog wel eens een meerdaagse reis met u maken. Het
hoeft niet persé naar Limburg een andere plek is ook mogelijk.
Wanneer u dit graag wilt en u weet meerdere personen die dat ook
willen geeft het door en wij gaan in overleg met u aan de gang.

Enkele keren wordt u, ook weer in dit
programmaboekje, gevraagd zo spoedig mogelijk te boeken.
Dat geldt vooral voor musea bezoek. Voor bezoek aan musea
moet er vooraf gereserveerd worden door het kopen van
tickets en kiezen van een tijdstip. Voor sommige musea blijkt veel belangstelling te
zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval voor De Hermitage in Amsterdam. Wij willen dan
ook heel vroegtijdig weten of u meegaat, zodat wij in staat worden gesteld tickets te
krijgen en u niet teleur hoeven te stellen.

Wij zijn er voor

U

U heeft het boekje voor de maanden oktober en november 2021 in uw hand. Wij
hebben weer geprobeerd er een leuk, gevarieerd en spannend geheel van te
maken. Ik denk dat we daar in geslaagd zijn en er voor een ieder van u uitjes zijn
waar u heen wilt. Bij het doorlezen van het programma ziet u dat er weer nieuwe
items zijn. Sommige zullen u geheel onbekend zijn, maar zijn volgens ons de moeite
van bezoeken zeker waard. Stort u eens in het onbekende en ervaar het genot daar
van. Wij wensen u heel veel plezier de komende maanden. Om u niet teleur te
hoeven stellen, vragen wij u vroegtijdig te boeken zodat wij de benodigde
reserveringen kunnen maken en/of tickets kunnen
bestellen.
Om u in de toekomst nog meer naar de zin te kunnen
maken vragen wij u uw wensen kenbaar te maken.
Hiervoor is een wensenlijst achter in het boekje
opgenomen. Denk daarbij ook even na over
deelname aan een meerdaags uitje zoals een bezoek
aan Zuid-Limburg. Dat kan natuurlijk ook een heel
andere bestemming zijn.
Al onze activiteiten vinden plaats onder gebruikelijk voor behoud. Dit geldt
tevens voor de getoonde prijzen.

Rondvaart Delft

Je komt ons overal tegen

BOEK UW UITJES ZO SNEL MOGELIJK ZODAT WIJ DE TICKETS TIJDIG
KUNNEN BESTELLEN. DAT VOORKOMT TELEURSTELLING VOOR U, MAAR
OOK VOOR ONS.

Vrijdag 1 oktober
Visje eten Harderwijk

10.00 – 17.00 uur
We beginnen de maand gezond. Vis eten is voor velen
een belevenis, dus gaan we dat deze keer ook weer
doen en wel bij Dries van den Berg in Harderwijk. Een
adres waar we vaker voor u hebben gereserveerd. U
kunt bij een lunch uit verschillende soorten vis kiezen.
De vis wordt dan geserveerd met friet, brood of als 12uurtje. Keus is er volop.

Prijs p/p €22.50
Incl. Koffie+
Zaterdag 2 oktober
10.00 – 17.00 uur
Beeldentuin ’s Graveland
Ook in het najaar is de beeldentuin, zij het beperkt,
open voor publiek. Wij willen ook dan een bezoek
brengen aan deze tuin. Maar voordat wij er heen
rijden gaan we eerst even met elkaar gezellig
lunchen.
Prijs p/p €17.50
Incl. Koffie+
Zondag 3 oktober
13.00 – 17.00 uur
Willeke Alberti Bussum
Willeke Alberti hervat haar eerder uitgestelde theatertournee. Zij
zal samen met het publiek en haar live band herinneringen
ophalen uit haar 65-jarige carrière. Met hits zoals ‘Mijn Dagboek’,
‘Samen Zijn’, ‘Spiegelbeeld’ en ‘Telkens weer’. Willeke heeft voor
’t Spant een uniek programma samengesteld vol bijzondere
liedjes en persoonlijke anekdotes.
Prijs p/p €47.00
Incl. entree, garderobe en portemonnaie vrije pauze
Maandag 4 oktober
08.30 – 18.00 Uur
Rondje Texel
Het is ons in augustus gebleken dat er nog meer
belangstelling was voor het uitje naar Texel. Dus hebben
wij het in oktober nog eens in het programma
opgenomen. Oktober is volgens ons de laatste maand
dat er op het eiland nog wat toerisme is. Daarna wordt
het weer stil en zouden we tot 2022 moeten wachten. Dus kom nu kan het nog in
2021.
Prijs p/p €54.00
Incl. overtocht en koffie+

Wat als u contant moet betalen?
Het bedrag GEPAST in een envelop
afgeven aan de begeleider.
Dinsdag 5 oktober
10.00 – 17.00 uur
Nederlands Fotomuseum Rotterdam
“EREGALERIJ VAN DE NEDERLANDSE FOTOGRAFIE”. Voor

het eerst
in de geschiedenis is er een Eregalerij samengesteld voor
fotografie als hedendaags en actueel medium. In
de Eregalerij vertellen 99 foto's samen het verhaal van de
ontwikkeling van de fotografie in Nederland vanaf 1842
Prijs p/p €49.00 met MK €35.00 met VIP €35.00
Incl. entree en koffie+
Woensdag 6 oktober
10.00 - 17.00 uur
De Hermitage Amsterdam
“Romanovs in de ban van de ridders”. Een romantisch verhaal
van tsaren en ridders. Ruim 250 objecten uit de Europese
middeleeuwse kunstcollectie en het Arsenaal van de Hermitage
St.-Petersburg, voor het eerst samen in Nederland, vertellen over
de middeleeuwen, met ridders en jonkvrouwen, hoofse liefde en
toernooien en de revival daarvan aan het hof van de tsaren. En
een complete ridderzaal met opgestelde originele harnassen,
een steekspel te paard en een ridderslag. Voor kinderen is er de
Grand Art Game, de #tour met Tim Hofman én een Legoexpositie. In deze tentoonstelling zijn tevens winnende
bouwwerken van de LEGO-wedstrijd te bewonderen, waaronder
het imposante bouwwerk White Lion’s Keep, met meer dan
65.000 steentjes, en het indrukwekkende sprookjeskasteel
Prijs p/p €45.00
Incl. entree en koffie+
Donderdag en vrijdag 7 en 8 oktober
2 Daagse Zuid-Limburg
Wij proberen iets geheel nieuws, een tweedaags
uitje met overnachting. Dit maal naar Zuid-Limburg.
Als het in de smaak valt willen wij dat meer gaan
doen en niet alleen naar Zuid-Limburg.
Wij zien uw reactie tegemoet.

Zaterdag 9 oktober
10.00 – 18.00 uur
Vestingvaart Den Bosch
Beleef nu het prachtige ‘s-Hertogenbosch vanaf
het water met een rondvaart op het nostalgische
schip de “Ouwe Dirk”. ‘s-Hertogenbosch kent een
rijke historie als belangrijk handelsknooppunt door
de jaren heen. Tijdens onze rondvaart worden
deze dan ook graag aan u getoond. Vertrek met de
“Ouwe Dirk” vanaf de Dommel aan de St. Janssingel en we vervolgen onze route
over de verbindingsrivier de Dieze. Een rondvaart van 60 minuten. Na afloop
genieten van een echte Bossche bol bij bakkerij De Groot.
Prijs p/p €51.00
Incl. rondvaart en koffie+
Zondag 10 oktober
10.00- 17.00 uur
Met de Beverbus door het Almeerderhout en lunch
Na een niet te lange rit gaan we lunchen in het Almeerderhout.
Hierna maken we in het Almeerderhout een rit met de
Beverbus. Ontdek op die manier het Almeerderhout vanuit de
nieuwe ecokar de Beverbus. De gids van Staatsbosbeheer kan
je alles vertellen over dit jonge natuurgebied in Flevoland.
Houd je fototoestel bij de hand, want als je geluk hebt, schiet je
onderweg misschien wel een mooi plaatje van een ree, vos, bever of ijsvogel.
Prijs p/p €22.50
Incl. busrit en koffie+
Maandag 11 oktober
10.00 – 17.00 uur
Spoorwegmuseum Utrecht
Een museum die je kinderhart sneller laat kloppen.
Wie heeft in zijn jeugd niet met treintjes gespeeld.
Hier zijn oude maar ook nieuwere exemplaren te
zijn. Daarnaast is er o.a. de nieuwe tentoonstelling
“Spoor van Verbeelding, 150 jaar Nederlandse
spoorwegaffiches”. Deze vertelt de geschiedenis
over reizen op fraaie en kleurrijke affiches. Het zijn 120 affiches waarvan er een
aantal nog nooit zijn vertoond. Laat uw kinderhart weer spreken.
Prijs p/p €37.50 met MK €20.00 met VIP €20.00
Incl. entree en koffie+
Dinsdag 12 oktober
10.00 – 17.00 uur
Lunchcruise Leerdam
Een van de laatste keren dat het nog mogelijk is maken we weer een tocht over
de Linge met een lunch aan boord. Onze en ook uw ervaring is dat dit altijd een
mooi en goed verzorgde activiteit is. Dus doen we het nog een keer. U gaat toch
ook weer mee. Een kop verse soep en/of een sorbet kan tegen meerpijs aan
boord worden besteld.
Prijs p/p €66.00
Incl. vaart en lunch

Woensgdag 13 oktober
10.00 – 17.00 uur
Volendam - Marken vv
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 door Marken maken. Daarna
varen we weer terug naar Volendam.
Prijs p/p €40.00
Incl. vaart en koffie+
Donderdag 14 oktober
18.30 – 23.00 uur
Thrillerkomedie Laren
In Singer Laren wordt deze komedie “HOOG SPEL”
gespeeld. Het stuk is geschreven door Lex Passchier die
uitblinkt in het schetsen van menselijke verhoudingenen
opbouwen van een hoge dosis spanning. Spelers zijn
Johnny Kraaikamp jr, Nettie Blanken en Trudy Labij.
Prijs p/p €55.00 met MK €55.00 met VIP €52.50
Incl. entree en koffie+
Vrijdag 15 oktober
10.00 – 17.00 uur
Köller Müllermuseum Otterlo
CORNELIUS ROGGE.”WERKEN UIT DE COLLECTIE”.
Cornelius Rogge (Amsterdam, 1932) is geen onbekende in
het Kröller-Müller Museum: sinds 1975 staat in de
beeldentuin zijn Tentenproject. Naast een reeks tekeningen
voor dit project zijn in de tentoonstelling werken te zien uit
verschillende fasen van zijn oeuvre: tafels van glanzend
staal, tabernakels van papier-maché en een ‘strijdwagen’.
Prijs p/p € 49.00 met MK € 10.10 met VIP €10.10
Incl. toegang park, entree museum en koffie+
Zaterdag 16 oktober
10.00 - 1600 uur
Lunch bij De Zeemeeuw Muiderberg
Lunchen bij een restaurant dat binnen onze PlusBus al geruime tijd bekend is. We
hebben het opnieuw voor u gekozen en gereserveerd aan het eind van de week
om het weekend goed te beginnen.
Prijs p/p €15.00
Incl. koffie+
Zondag 17 oktober
10.00 – 18.00
Pannenkoekenboot Nijmegen
Aan het begin van de herfst willen we toch met u nog een
keer onbeperkt pannenkoeken eten. Dus is er gekozen
voor de Bruggentocht met de pannenkoekenboot in
Nijmegen. Een mooie vaart en tegelijkertijd lekker
onbeperkt snoepen van pannenkoeken. De drankjes moeten aan boord worden
betaald. Geef u op nu het weer kan. Ja lekker gezellig met elkaar.
Prijs p/p €68.00
Incl. varen met onbeperkt pannenkoeken en koffie+

Maandag 18 oktober
08.30 – 17.00 uur
Stoomtram en boot Hoorn vv
In Hoorn op het museumterrein begint onze dag. Hier ontdek je het verhaal over
de stoomtram in Nederland. Je kunt de tentoonstelling “De
Tijdlijn” daar bezoeken. Na vertrek uit Hoorn komt je langs
(en stop je bij) de karakteristieke stationsgebouwen van
Wognum, Twisk en Opperdoes. De
kaartjes worden onderweg nog geknipt
en uiteindelijk komt je om 12.00 uur aan in Medemblik. Om
13.20 uur vertrek je uit Medemblik met de boot naar
Enkhuizen, waar je om 14.50 uur aankomt. De NS brengt je
weer naar Hoorn om daar onze bus naar huis te nemen.
Prijs p/p €57.70 met MK €36.20 met VIP €36.20
Incl. trein- en bootreis en koffie+
Dinsdag 19 oktober
10.00 – 17.00 uur
FloriWorld Aalsmeer
FloriWorld: de nieuwe bloemen- en planten attractie in
Nederland op het terrein van de bloemenveiling in
Aalsmeer! Deze nieuwe attractie biedt bezoekers een
ontdekkingsreis tussen groeiers en bloeiers. Met een
speciaal RFID-bandje maak je de experience zo
persoonlijk mogelijk. FloriWorld heeft 14 verschillende
shows, waarin echte én virtuele bloemen en planten de hoofdrol spelen.
Prijs p/p € 41.00
Incl. entree en koffie+
Woensdag 20 oktober
10.00 – 17.00 uur
Lunch en Muziek Almere
In de Goede Rede Kerk wordt een middagconcert
gegeven. De Almeerder Ernst Paul Fuchs speelt een
gevarieerd programma met pianomuziek van Mozart en
Chopin tot Glass. Alle grote namen komen voorbij.
Behalve solist is Ernst Paul Fuchs ook een goed
begeleider van opera, film, koor e.a. Voor er naar
pianogeluiden geluisterd kan worden gaan we eerst gezamenlijk lunchen, zodat
we voldaan en verzadigd kunnen genieten van de muziek.
Prijs p/p €27.50
Incl. concert met drankje
Donderdag 21 oktober
10.00 – 16.00 uur
Lunchconcert Amsterdam
Deze keer is in het Muziekgebouw aan het IJ in
Amsterdam een lunchconcert dat in samenwerking
is met de Academie van het Koninklijk
Concertgebouworkest.
Prijs p/p €25.00
Incl. entree en koffie+

Vrijdag 22 oktober
10.00 – 17.00ur
Museum Hoeksewaard Heinenoord
Drie Strooomen expositie in het
themajaar Sint-Elisabethsvloed
(1421) De eerste wisseltentoonstelling
van het herdenkingsjaar betreft een
presentatie van moderne kunst,
gemaakt door drie beeldend kunstenaars uit de Hoeksche Waard. Dis Groenhoff,
Ingrid van den Oord en Gerard Bogaerds laten zich voor deze expositie inspireren
door water. Als eiland was het leven in de Hoeksche Waard afhankelijk van het
water, dat isoleert en verbindt. Eén van de oude werken zijn de zandzakjes van
Dis die de watersnoodramp van 1953 verbeelden.
Prijs p/p €43.00 met MK €37.75 met VIP €43.00
Incl. entree en koffie+
Zaterdag 23 oktober
10.00 – 17.00 uur
Vlindorado, Waarland
Ontdek de kleurrijke wereld van het tropisch
regenwoud in Vlindertuin Vlindorado! Breng een
bezoek aan Vlindertuin Vlindorado en laat je
verrassen door de bijzondere kleurenpracht in
ons vlinderparadijs. Vlindorado kweekt zelf de
tropische vinders. Elke week komen er 500 tot 800 poppen uit. Wandel ook door
de volière en sta oog in oog met prachtig gekleurde vogels in de vogeltuin.
Prijs p/p €44.00
Incl. entree en koffie+
Zondag 24 oktober
10.00 – 17.00 uur
Zonnetrein Schoorl
Stap in de Zonnetrein en ontdek de bossen, heide en
duinen van de Schoorlse Duinen. De chauffeur laat je de
mooiste plekken en uitzichten zien. Een uitkomst als je
minder goed te been bent of niet zo van wandelen houdt.
Een groene bijkomstigheid is dat de Zonnetrein deels op
zonne-energie rijdt!
Prijs p/p €46.00
Incl. de rit met de zonnetrein en koffie+
Maandag 25 oktober
10.00 – 17.00 uur
Koffieconcert Putten
In Kasteel De Vanenburg te Putten nemen Accordeonist
Tony Pezzanov en pianist Wouter Harbers u tijdens dit
koffieconcert mee naar Parijs. Een muzikale reis op piano
en accordeon naar Versailles net buiten Parijs. Met
sierlijke oude muziek van Couperin en Rameau.
Vervolgens bezoeken we de Saint-Clothilde, waar we
organist Cesar Franck ontmoeten in zijn prachtige prélude.
Prijs p/p €50.00
Incl. entree en koffie+

Dinsdag 26 oktober
10.00 – 17.00 uur
Van Goghmuseum Amsterdam
“De aardappeleters: misser of meesterwerk?”. De
aardappeleters van Van Gogh. Veel mensen kennen het
schilderij wel. Wat wilde hij hiermee bereiken? En, is hij
daarin geslaagd? Kom dit najaar naar deze tentoonstelling
en vorm je eigen oordeel over dit wereldberoemde
schilderij.
Prijs p/p €38.00 met MK €19.00 met VIP €19.00
Incl. entree en koffie+
Woensdag 27 oktober
10.00 – 17.00 uur
Czaar Peterhuisje en Zaansmuseum Zaandam
We rijden naar de Zaanstreek en bezoeken daar het kleine
Czaar Peterhuisje, een houten huisje uit 1632. De naam heeft
het huisje te danken aan de Russische tsaar Peter de Grote die
er kort heeft gewoond. Het is maar klein en je kunt er geen
uren verblijven. Dus hebben we het gekoppeld aan een bezoek
aan het Zaans museum, wat Marisca Voskamp (1970)
en André van Noord (1964-2018) die als kunstenaar en
als geliefden onlosmakelijk met elkaar waren verbonden,
in de tentoonstelling: “Vaarwel – Landschap van
gedachten” laat zien. Het is een terugblik op hun leven
samen – en met hun gezin – in de Zaanse polder. Czaar
Peter huisje is beperkt toegangelijk!!!!
Prijs p/p €46.50 met MK €30.00 met VIP €46.50
Incl. entree musea en koffie+
Donderdag 28 oktober
16.30 – 22.00 uur
Restaurant Chappeau Almere
Er is voor u een plekje gerserveerd in restaurant
Chapeau. Het opleidings restaurant van het ROC
Flevoland in Almere. Wat er op het menu staat is nu nog
niet bekend. Wij proberen u die geboekt heeft vroegtijdig
te informeren. Dat gelt ook voor de prijs.
Prijs p/p €15.00
Menu en prijs diner nog onbekent
Vrijdag 29 oktober
10.00 – 17.00 uur
Kasteel Loenersloot
We brengen een bezoek aan kasteel Loenersloot en krijgen
daar een rondleiding van 1½ uur. U komt in een aantal fraaie
kamers, op de toren en in de kelders. Het kasteel is niet
toegankelijk voor rolstoelen en rollators. Men moet goed ter
been zijn.
Prijs p/p €26.00
Goed ter been
Incl. entree en rondleiding en koffie+

Zaterdag 30 oktober
10.00 – 17.00 uur
Cantons Park Baarn
Het Cantonspark dateert van 1905 en is in een gemengde stijl aangelegd binnen
de parallellogram-vormige plattegrond van het complex. De hoofdentree van het
park bevindt zich aan de westzijde aan de Faas Eliaslaan. Links van de entree ligt
de van het terrein afgescheiden tuinmanswoning. Er is een pinetum
(naaldbomentuin). Er is een uitgebreid botanisch bomenbestand. Het park is zo
veelzijdig dat niet alles in het kort is te beschrijven.
Prijs p/p €25.00
Goed ter been
Incl. entree met rondleiding en koffie+
Zondag 31 oktober
14.00 – 17.00 uur
Jazz in deMess Naarden
In theater deMess deze zondag Souljazz with a Bluesy
touch. Carmen Gomes brengt met haar trio de mooiste
songs van o.a Nina Simone, Frank Sinatra, Billie Holiday,
Fats Waller, Sonny Rollins, Blind Willie Johnson, Ray
Charles en eigen composities. Boeiende anekdotes over
deze grote jazzartiesten en hun inspirerende levens
verbinden de songs met elkaar en zorgen voor een geanimeerd concert.
Prijs p/p €39.00
Incl. entree

Hulp altijd dichtbij!

BOEK UW UITJES ZO SNEL MOGELIJK ZODAT WIJ DE TICKETS TIJDIG
KUNNEN BESTELLEN. DAT VOORKOMT TELEURSTELLING VOOR U, MAAR
OOK VOOR ONS.
Maandag 1 november
09.00 – 16.00 uur
Concert Amersfoort
Fluitiste Marjolein de Wit en pianist Wouter Harbers
nemen u tijdens dit koffieconcert mee naar Leipzig. Dat
doen zij deze keer niet in kasteel Vanenburg maar in de
Xaveriuskerk in Amersfoort. Dat de grote Johann
Sebastian Bach het hoogtepunt van zijn carrière beleefde
in Leipzig, weten de meeste muziekliefhebbers wel. Maar
dat er vele fantastische componisten woonden, werkten
of studeerden, hoort u in dit uur vol stadsgenoten.
Prijs p/p €43.00
Incl. concert en koffie+
Dinsdag 2 november
10.00 – 17.00 uur
Singermuseum Laren
“De ontdekking van het heden”, een tot nu vrijwel
onbekende particuliere kunstverzameling. De tentoonstelling
met de titel toont topwerken uit de moderne en hedendaagse
kunst en omvat een honderdtal werken waarin vrijwel alle
grote Europese kunststromingen uit de twintigste en
eenentwintigste eeuw vertegenwoordigd zijn. Kunstenaars
met klinkende namen als Pablo Picasso, Amadeo Modigliani,
Constantin Brancusi, Jean Arp, Piet Mondriaan, Joan Miro,
Pablo Picasso, Giorgio Morandi, Robert Delaunay en René
Daniëls.
Prijs p/p €32.00 met MK €15.00 met VIP €15.00
Incl. concert en koffie+
Woensdag 3 november
10.00-17.00 uur
Museum Broekerveiling Broek op Langedijk
Wij brengen een bezoek aan de Broekerveiling en krijgen
een rondleiding van gidsen die alles kunnen vertellen over
deze veiling. De rondleiding duurt 45 tot 60 minuten. Er
blijft dan eventueel nog tijd over. Het kan ook zijn dat we
voor de rondleiding zelf al wat kunnen rondlopen. Alles
gaat natuurlijk in overleg met onze vrijwilligers op de bus.
Prijs p/p €51.00 met MK €33.25 met VIP €51.00
Incl. entree met rondleiding en koffie+

Donderdag 4 november
18.30 – 23.00 uur
Theater Singer Laren
Jeroen van der Boom blijft een drukbezet man. Hij staat jaarlijks in
een bomvolle ArenA met de Toppers, presenteert diverse
succesvolle TV-shows en komt geregeld met nieuwe muziek in de
hitlijsten. Hij is inmiddels een van de grootste artiesten die
Nederland rijk is. In de intimiteit van het theater komt zijn enorme
veelzijdigheid als artiest pas echt goed tot zijn recht. Met zijn liveshow ‘The Pianoman’, neemt Jeroen het publiek mee langs de
vele mooie momenten uit zijn inmiddels rijke carrière. Het wordt
een ultiem muzikaal feest!
Prijs p/p €37.00 met MK €31.00 met VIP € 37.00
Incl. entree en koffie+
Vrijdag 5 november
10.00 – 17.00 uur
Huygens' Hofwijckmuseum Den Haag
In De Gouden Eeuw van Constantijn worden alle
aspecten van Constantijns leven en werk belicht. U kunt
er, omringd door de familieportretten en andere
kunstvoorwerpen, luisteren naar ontroerende gedichten,
lezen over Constantijns boeiende leven met de Oranjes en
u verwonderen over de meer dan 100.000 brieven die hij
tijdens zijn leven geschreven moet hebben. Dit alles met
prachtige uitzichten over de tuin van Hofwijck.
Prijs p/p €37.00, MK €31.00, VIP €37.00
Incl. entree en koffie+
Zaterdag 6 november
18.30 – 23.00 uur
Spant Bussum
“De Jordaan zingt”. Mieke Stemerdink (frontvrouw van
de iconische band de Gigantjes) en volkszanger Jason
Bouman (winnaar van het SBS6 programma Bloed,
Zweet en Tranen) brengen met hun programma De
Jordaan Zingt het repertoire van tante Leen, Johnny
Jordaan, Manke Nelis en anderen opnieuw tot leven. In
het decor van het café van Tante Leen brengen ze de
broodnodige saamhorigheid, troost, hoop en humor naar
het theater en slaan een brug tussen verleden en heden
met verhalen en repertoire uit de Jordaan.
Prijs p/p €25.00
Incl. entree, garderobe en portemonnee vrije pauze

Niet geheel
toegankelijk rollator

Zondag 7 november
09.30 – 15.00 uur
Koffieconcert Laren
Elke zondag wordt er bij de Stichting Papageno in Laren een Koffieconcert
gegeven. Op deze zondag willen wij daar als toehoorder aanwezig zijn. Er is ook
een mogelijkheid om daar de lunch te gebruiken. Dat is op dit moment nog niet
zeker vanwege de coronabeperkingen. Als het mogelijk is hoort u dat. De kosten
voor het concert zijn nu nog niet bekend en dus niet meegenomen in de prijs per
persoon.
Prijs p/p €12.50 (alleen bus)
Incl. koffie+
Prijs concert volgt z.s.m.
Maandag 8 november
08.30 – 19.00 uur
Lady's Day Boskoop
Van der Kloostermode verzorgt al vele jaren
modepresentaties voor onze 50plus doelgroep. Op de
vesting in Boskoop wordt de Lady’s Day gehouden, een
modeshow met koffie en gebak van de plaatselijke
banketbakker en een geheel verzorgde lunch en na afloop
een advocaatje met slagroom. Het thema van deze show
is “Najaarsmode”.
Prijs p/p €31.00
Incl. arrangement
Dinsdag 9 november
10.00 – 17.00 uur
Noord-Brabantsmuseum Den Bosch
“Picasso’s Suite Vollard” Pablo Picasso (1881-1973) werkt in de jaren dertig
aan het absolute hoogtepunt van zijn grafisch werk: de Suite Vollard. De uit
honderd etsen bestaande serie vormt een afspiegeling van zijn leven en geeft een
inkijk in Picasso’s creatieve denkwereld. Intieme schetsen die gaan over zijn liefde
voor vrouwelijk schoon, erotiek, het kunstenaarschap, zijn bewondering voor
Rembrandt en zijn vriendschap met kunsthandelaar Ambroise Vollard
Prijs p/p €50.00 met MK €35.00 met VIP €35.00
Incl.entree en koffie+

Woensdag 10 november
10.00 -17.00 uur
Katwijksmuseum Katwijk
“De complexiteit van de eenvoud” Kunstschilder
Cornelis de Koning, een autididact, heeft alles zelf
moeten uitvinden. Zijn gereedschap is olieverf, penseel
en zijn observatie vermogen. Zijn fascinatie is vooral licht
in alle verschijningsvormen. Hij schildert vooral
eenvoudig maar wel op een indringende manier. Zijn
werken moet u zien en in alle rust tot u laten komen om
dan volop daarvan te gaan genieten.
Prijs p/p €37.50 met MK €30.00 met VIP €37.50
Incl. entree en koffie+
Donderdag 11 november
10.00 – 17.00 uur
Zandscupturen Elburg
Bijbelverhalen in Zand aan de Havenkade in Elburg. Eén
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 onze cultuur van bijbels en botters tot stand.
Prijs p/p €54.00
Incl. entree en koffie+
Vrijdag 12 november
14.00 – 19.00 uur
Goede Rede Concert Almere
Jubileumprogramma: Ensemble Corona Ensemble
Corona bestaat in 2021 twintig jaar! Dat wordt gevierd
met het jubileumprogramma VIVE LE ROY! Met werk van
twee componisten die dit jaar worden herdacht: Josquin
des Prez, 500 jaar geleden overleden (1521) en Michael
Praetorius, 450 jaar geleden geboren (1571). Het
ensemble is voor dit programma uitgebreid met een
zanger en een trombonist.
Prijs p/p €40.00
Incl. entree en koffie+
Zaterdag 13 november
08.30 – 17.00 uur
Stoomtram Hoorn - Medemblik vv
Tijdens de reis met de stoomtram is er genoeg te zien en beleven. Het begint in
Hoorn op het museumterrein. Hier ontdek je het verhaal over de stoomtram in
Nederland. Na aankomst op het sfeervolle tramstation, bezoek je de
tentoonstelling “De Tijdlijn”, een werkend seinhuis en
de werkplaats het Bello Atelier. Na vertrek uit Hoorn
kom je langs -en stop je bij- de karakteristieke
stationsgebouwen van Wognum, Twisk en
Opperdoes. De kaartjes worden onderweg nog steeds
geknipt en uiteindelijk kom je om 12.00 uur aan in
Medemblik. Om 13.20 uur vertrekt de stoomtram weer
naar Hoorn om daar om 14.40 aan te komen.
Prijs p/p €51.00 met MK €29.50 met VIP €29.50
Incl. tramreis en koffie+

Zondag 14 november
11.00 – 18.00 uur
Muziek in De Duif Amsterdam
In De Duif treedt de Tram Harmonie op met het Groot Concertkoor
Amsterdam. Helaas is op moment van samenstelling van het
programma het programma nog niet bekend. Ook de prijs van het
concert kan nog niet worden verteld.
Prijs p/p €20.00 (prijs voor de bus)
Incl. koffie+
Prijs concert volgt z.s.m.
Maandag 15 november
10.00 – 17.00 uur
Scheepvaartmuseum Amsterdam
In het scheepvaartmuseum te Amsterdam is heel veel te zien wat met
scheepvaart heeft te maken. Er zijn meerdere vaste tentoonstellingen. Bijna zeker
kunnen die in één keer niet allen worden bezocht. Er zal dus een keuze gemaakt
moeten worden. Vanaf 1 oktober is er een overzichtstentoonstelling van vader en
zoon Willem van de Velde en worden 2 Solebay wandtapijten tentoon gesteld.
Prijs p/p €34.00 met MK €17.50 met VIP €17.50
Incl. entree en koffie+
Dinsdag 16 november
10.00 – 17.00 uur
Oude Ambachten en Speelgoedmuseum Terschuur
Gezellig een hele dag, verzorgd, met z’n allen op stap.
Het museum is een feest van herkenning voor ouderen.
Bij ons staat een dag helemaal in het teken van
herinneringen ophalen en weer even terug reizen naar het
verleden. Bij aankomst bieden wij u een kopje koffie met
wat lekkers aan. Gezamenlijk gebruiken wij in het museum een uitgebreide lunch.
Natuurlijk gaan we, want daar kwamen we voor, ook het ambachten- en
speelgoed museum bekijken.
Prijs p/p €40.00
Incl. entree en lunch
Woensdag 17 november
10.00 – 17.00 uur
Stedelijk museum Alkmaar
Er zijn 2 aan elkaar gelieerde tentoonstellingen van de
schilder Allart van Everdingen. Deze kunstenaar werd
precies vierhonderd jaar geleden in Alkmaar geboren. De
eerste “Het ruige landschap” gaat over het ruige
Scandinavische landschap. De andere “Reinaert de Vos”
gaat over bijzondere boekillustraties van zijn hand.
Prijs p/p €39.00 met MK €27.00 met VIP €39.00
Incl. entree en koffie+
Donderdag 18 november
10.00 – 17.00 uur
De Hermitage Amsterdam
“Romanovs in de ban van de ridders”. Zie voor (verdere) uitleg de beschrijving
bij dezelfde activiteit op dinsdag 5 oktober.
Prijs p/p €45.00 met MK €17.50 met VIP €17.50
Incl. entree en koffie+

Vrijdag 19 november
10.00 – 17.00 uur
Van Blankendaell Park Tuitjehorn
Een dierenpark in de kop van Noord-Holland. Het
dierenpark huisvest zo’n 70 verschillende diersoorten.
Ook staat er het museum Historisch Harenkarspel. Er is
een vaste collectie oude landbouwwerktuigen, een
washoek met wastobbe, een bedstee, kleding
gereedschap etc. In het restaurant gebruiken wij de lunch.
Prijs p/p €52.00
Incl. entree en lunch
Zaterdag 20 november
10.00 – 17.00 uur
Lunchen in Wilnis
Aan het eind van de maand november bezoeken we voor de lunch opnieuw die
geweldige plek in het natuurgebied "De Grote Sniep". Daar is het paviljoenrestaurant met natuurlijk eten en een wijds uitzicht.
Prijs p/p €21.50
Incl. koffie+
Zondag 21 november
10.00 – 17.00 uur
Visje eten in Volendam
Op een voor ons bekend adres in Volendam kunt u een
heerlijke vislunch gebruiken. Na deze lunch kan het
Palingsoundmuseum worden bezocht. Kortom een fijn
uitje voor een zondag. Vele artiesten hebben deze
specifieke sound wereld beroemd gemaakt zoals ook Volendam alom bekendheid
geniet
Prijs p/p € 24.00
Incl. entree palingsound
museum en koffie+
Maandag 22 november
10.00 – 17.00 uur
Snoepen in de Lage Vuursche
Midden in de bossen van Lage Vuursche ligt het pittoreske restaurant het
Vuursche Bos. We strijken er neer voor een heerlijke lunch, of bijvoorbeeld koffie
met gebak. Het restaurant is rollatorvriendelijk en biedt ook een invalidentoilet.
Prijs p/p €17.50
Incl. koffie+
Allard Piersonmuseum Amsterdam
Het Allard Pierson deelt de collecties van de Universiteit
van Amsterdam met het publiek en de wetenschap. Het
museum is vernieuwd en uitgebreid. Je maakt een reis
door 10.000 jaar cultuurgeschiedenis in de
presentatie Van Nijl tot Amstel. Er zal getracht worden
een rondleiding te regelen. Dat is echter afhankelijk van
het aantal boekingen. Dus geeft u op om de rondleiding mogelijk te maken.
Prijs p/p €45.00 met MK €32.50 met VIP €32.50
Incl. entree met rondleiding en koffie+

Woensdag 24 november
10.00 – 17.00 uur
Museum Casteelse Poort Wageningen
Naast permanente exposities over het rijke verleden van
Wageningen biedt het museum kortlopende tentoonstellingen over
speciale onderwerpen uit de plaatselijke historie. Er is tevens een
galerie, Het Koetshuis, waar kunstenaars hun werk tonen en
verkopen. Harmen Meurs, een eigenzinnige Wageninger, heeft nu
een tijdelijke tentoonstelling
Prijs p/p €36.00 met MK €31.00 met VIP €36.00
Incl. entree met rondleiding en koffie+
Donderdag 25 november
10.00 – 17.00 uur
De Fundatie Zwolle
“CHAE EUN RHEE” Haar monumentale schilderijen laadt Chae Eun Rhee (1979,
Seoul, Zuid-Korea) met een scala aan verschillende beelden. Het zijn
assemblages waarin tijd, media en geschiedenis
dwars door elkaar heen bewegen. Omdat Rhee
zo adembenemend goed schildert kost het wat
tijd om de breuken en ongerijmdheden te
ontwaren. Maar net op het moment dat de kijker
het spel van de kunstenaar begint door te
krijgen, ontvouwt zich een wervelende wereld
van associaties waarin alles met elkaar
verbonden lijkt te zijn.
Prijs p/p €50.00 met MK €36.00 met VIP €36.00
Incl. entree en koffie+
Vrijdag 26 november
10.00 – 17.00 uur
Boomkwekerijmuseum Boskoop Met rondleiding
Het Boomkwekerijmuseum stelt zich als doel het zorgvuldig
bewaren van het Cultureel Erfgoed van de Sierteeltregio
Boskoop e.o. Dit behelst materieel erfgoed: de teelt, de
gronden, de aan de boomkwekerij gerelateerde
voorwerpen, de monumenten, het landschap. Het museum
bestaat uit een binnen- en een buitendeel. In het
binnendeel bevinden zich twee expositieruimtes: één voor
de permanente expositie en één voor de tijdelijke exposities. De permanente
expositie toont de ontwikkeling van de boomkwekerij vanaf de middeleeuwen tot
nu. De tijdelijke exposities zijn altijd groen gerelateerd. Eenmaal per jaar
exposeert de Historische Vereniging Boskoop. In het buitendeel vindt u de
boomkwekerswoning, de museumkwekerij, de loods, het afdak en de werf.
Prijs p/p €38.00 met MK €33.00 met VIP €38.00
Incl. entree met rondleiding en koffie+

Zaterdag 27 november
10.00 – 17.00 uur
Brocante Amsterdam
In de Posthoornkerk te Amsterdam wordt een beurs/markt
gehouden van Vintage-Brocante-Antiek-Kunst&Design.
Onder genot van een hapje en en drankje heeft het publiek
tijd om mooie aanwinsten en snuisterijtjes te vinden. De
toegang is gratis.
Prijs p/p €20.00
Incl. entree en koffie+
Zondag 28 november
09.30 – 14.00 uur
deMess Klassiek Naarden
In “Mess Klassiek” treden voor u op Kaart Schraepen
en David Voncken. De altvioliste Kaat Schraepen
voelde zich aangesproken tot de warme klank van de
altviool en besloot op 7-jarige leeftijd deze passie te
volgen. Kaat Schraepen is één van de meest
noemenswaardige altviolisten van haar generatie. De
pianist David Voncken begon op tienjarige leeftijd met
pianolessen. Na twee jaar trad hij voor het eerst op en
nog een jaar later deed hij voor het eerst mee aan het
Princes Christina Concours. Het belooft een spektakel
voor liefhebber van klassiek te worden.
Prijs p/p €32.00
Incl. entree en pauze drankje
Maandag 29 november
10.00 – 17.00 uur
Koffieconcert Putten
Nog een keer nemen Fluitiste Marjolein de Wit en
pianist Wouter Harbers u tijdens dit koffieconcert
mee naar Leipzig. Nu niet vanuit de Xaveriuskerk
in Amersfoort maar vanuit het ons bekende
kasteel Vanenburg. Zij starten met een mooie fluitfantasie van Telemann en natuurlijk enkele
highlights van Bach. Van zijn beroemdste zoon,
Carl Philipp Emanuel, hoort u een frisse
fluitsonate. De Duitse Romantiek komt aan bod met Mendelssohns Lieder Ohne
Worte en de prachtige Arabesque van Schumann. Wist u dat Grieg ook in Leipzig
studeerde? En we sluiten af met een prachtige bewerking van Händels U zij de
Glorie. Gaat u mee op reis naar Leipzig?
Prijs p/p €50.00
Incl. entree en koffie+

Dinsdag 30 november
10.0 – 17.00 uur
Levend paardenmuseum Amsterdam
Midden in het centrum van Amsterdam is een diep
bewaard geheim. Een onopvallende poort in de
Vondelstraat heeft toegang tot de Hollandsche Manege,
de mooiste stadsmanege van Europa. In het paarden
museum waant u zich terug in de tijd. Onderwerpen als
klassieke paardrijkunst en -kleding komen tot leven
tijdens de carrousel demonstraties. Stap in de wereld
van het paard en kijk uw ogen uit.
Prijs p/p €37.00
Incl. entree en koffie+

Wat als u contant moet betalen?
Het bedrag GEPAST in een envelop
afgeven aan de begeleider.

voor december 2021
en januari 2022
komt …….

Medio november 2021

De BoodschappenPlusBus voor inwoners van Naarden, Bussum en
de Hilversumse-Meent wordt mogelijk gemaakt door:
onderstaande sponsoren

Welk bedrijf wil met zijn naam op de bus en in het programmaboekje ?
Wij helpen uw naam bekend te maken in het Gooi en ver er buiten
Informatie over voorwaarden en prijzen bij:
Jan Eijer: jan.eijer2@gmail.com

Geef uw wensen door!
Wij zijn blij en dankbaar dat u geniet van de
uitjes die wij voor u hebben gevonden. Maar
wij denken dat er verschillenden van u zijn die
nog wel een wens hebben om een bepaald
uitje in het programma op te laten nemen. Aan uw wens willen wij graag
gehoor geven. Natuurlijk moet het organisatorisch mogelijk zijn. Vult u
hieronder uw wens in en wij gaan proberen die te verwezenlijken. Als dat
lukt zijn wij maar vooral uw mede busgebruikers blij. Doe het niet alleen
voor uzelf maar ook voor de anderen.
Geef zoveel als mogelijk informatie over de wens. Zoals de naam en/of
adres van het museum, restaurant, de rondvaart etc. etc. Kortom zo
uitgebreid mogelijk. Ook een webadres is zeer welkom
Zet uw wensen en uw naam en adres hieronder, knip deze pagina uit en
lever deze in tijdens een ritje in de bus of op kantoor. Is de ruimte te klein
ga dan verder op de achterzijde.

Hier afknippen

Het is ook mogelijk deze per post (PlusBus, Dr. Schaepmanlaan 10, 1402
BT Bussum of via de mail (bpb.programmateam@versawelzijn.nl) te
versturen. De adressen staan ook op de achterkant van het boekje. Voor
uw suggesties zeggen wij dank.

Naam
Adres
Telefoon

Foto mevr. Suurenbroek

Onze vrijwilligers begeleiden niet alleen,
maar nemen soms het roer over.

VOOR BOEKINGEN (en andere zaken)
Op maandag, dinsdag, donderdag of en vrijdag bellen
tussen 10.00 tot 12.00 uur met
035-750 41 92
Boeken en Annuleren kan alléén telefonisch
Kantoor: bpb.naardenbussum@versawelzijn.nl
Wijkcentrum “De Uit-Wijk
Dr. Schaepmanlaan 10
1402 BT Bussum
Programmateam: bpb.programmateam@versawelzijn.nl

In de weekenden (za en zo) kunt u, in geval
van annulering, ons tussen 10.00 en 12.00 uur bereiken
op het (weekend)nummer 06 - 38 22 01 09

