4e jaargang nr. 5

Programma november en december 2021
U kunt bellen voor de activiteiten:

Vanaf maandag 18 oktober tussen 10-12 uur voor
november.
Vanaf maandag 22 november tussen 10-12 uur voor
december.
maandag en vrijdag bellen

tussen 10 - 12 uur

tel. 0294-410639

Beste gasten van de PlusBus,

In het Franse
zonnetje zit ik het voorwoord te schrijven voor november /
december. Gelukkig zijn velen van u een dagje met de PlusBus mee uit geweest.
Het is alleen zo dubbel. Nog steeds geen versoepelingen van de maatregelen. Het
mondkapje blijft en de handen desinfecteren voordat u de bus
instapt. Ook wij moeten ons aan de RIVM-regels houden. U
moet een coronatoegangsbewijs
(QR-code in de app Coronacheck op uw smartphone) of een
papieren coronatoegangsbewijs met QR-code altijd
meenemen. Helaas zal het zo zijn wanneer u geen
coronatoegangsbewijs met QR-code kunt laten zien, in
welke vorm dan ook, u niet met de PlusBus Weesp mee kunt.
We gaan een gezellige tijd tegemoet. Het programmateam heeft weer een
gevarieerd programma gemaakt, o.a. nogmaals een herfsttoer, bezoek aan
tuincentra in kerstsfeer en natuurlijk onze favoriete lichtjestoer.
Kantoor, chauffeurs en begeleiders wachten op uw opgave om voor u gezellige
dagen te mogen verzorgen.

Op de bus zijn nieuwe logo’s aangebracht. Via deze weg wil ik ook onze sponsors
op de bus of in ons programmaboekje hartelijk bedanken. Mede hierdoor kunnen wij
het bestaan van de PlusBus voortzetten.

Wij als PlusBus team wensen u alvast hele fijne dagen, een goed en gezond
uiteinde, op naar betere tijden!

TOT ZIENS
Namens het PlusBus team
Betsy de Vries, coördinator

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.
• Elke twee maanden verschijnt een programmaboekje met een overzicht van de
uitstapjes. Als u al gebruik maakt van de PlusBus Weesp, ontvangt u
automatisch het programmaboekje thuis.
• 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 en één reserve uitstapje per
maand opgeven.
• 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 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 (zoals stadspas en
vriendenloterij VIPkaart). Neem deze dus altijd mee.
• Wanneer u de Museumkaart heeft opgezegd, wilt u dit dan aan ons doorgeven?
• 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 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.
Covid-19 regels
• U wordt verzocht in de bus een mondkapje te dragen (svp zelf meenemen).
• Ook wordt u verzocht een coronatoegangsbewijs (QR-code in de app
CoronaCheck op uw smartphone) of een papieren coronatoegangsbewijs met
QR-code (door u zelf aan te vragen) altijd mee te nemen. Restaurants etc. zijn
verplicht dit bewijs voordat u binnenkomt te checken.
Wij wensen u heel veel plezier bij alle komende uitstapjes!

Dinsdag 2 november 2021 – 10.30–16.00 uur
Herfsttoer 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 3 november 2021 – 17.00-20.00 uur
Mosselen eten bij Restaurant Aaltje in Weesp
Na een korte rondrit in Weesp gaan we op verzoek bij Restaurant
Aaltje heerlijk mosselen eten. Uiteraard wordt u daarna
thuisgebracht.
Prijs p/p € 12,-.
Eten en drinken voor eigen rekening.

Rollatorvriendelijk

Donderdag 4 november 2021 - 09.30-17.30 uur
Rondrit Dordrecht en bezoek Huis Van Gijn
Na de lunch maken we een rondrit door Dordrecht langs
o.a. de Groothoofdspoort, de Grote Kerk, de pak- en
patriciërshuizen. Daarna bezoeken we het Huis Van Gijn,
waar het welvarende leven van Dordrecht mooi zichtbaar
wordt gemaakt.
Prijs p/p € 40,- met MK € 30,- incl. entree Huis Van Gijn en een kopje koffie.
Eten en drinken voor eigen rekening.
Rollatorvriendelijk
Dinsdag 9 november 2021 – 10.30–17.00 uur
Bezoek aan de Gouden Koets in het Amsterdam Museum
Nadat we bij Grand-Café Frankendael hebben geluncht, gaan we de
Gouden Koets in het Amsterdam Museum bekijken. De Gouden
Koets wordt getoond in een glazen behuizing. Bezoekers kunnen de
gerestaureerde koets in alle rust van heel dichtbij bekijken. In zes
museumzalen rondom de binnenplaats, met zicht op de Gouden
Koets, worden uiteenlopende verhalen uitgelicht.
Prijs p/p € 35,- met MK € 20,- incl. entree (ook stadspas en vriendenloterij VIP)
Eten en drinken voor eigen rekening.
Rollatorvriendelijk

Woensdag 10 november 2021 – 10.00-17.00 uur
Rondrit Utrechtse Heuvelrug
Tijdens deze mooie rondrit komen we o.a. langs De Lage
Vuursche, Zeist, Doorn, de Pyramide van Austerlitz, Bunnik,
Wijk bij Duurstede, Leersum, Woudenberg en Soest.
Onderweg gaan we ergens lunchen.
Prijs p/p € 25,-.
Eten en drinken voor eigen rekening.

Rollatorvriendelijk

Woensdag 17 november 2021 – 10.00-17.30 uur
Rondrit kust Bergen en omgeving
Wij gaan naar kunstenaarsdorp Bergen. Voor de lunch maken we
een rondrit door Bergen en vervolgens lunchen we bij restaurant
het Huis met de Pilaren in Bergen. Na de lunch gaan we naar
Bergen aan Zee en via de kustweg tot Bakkum-Noord via de ring
Noord A10 Amsterdam naar huis.
Prijs p/p € 25,Eten en drinken voor eigen rekening.
Rollatorvriendelijk
Donderdag 18 november 2021 – 19.00–22.30 uur
Lezing over Frida Kahlo en Modern Mexico in Plofhuis7 bij fort Uitermeer.
Yvonne Hilgenkamp houdt een lezing over de passionele, tragische en
kleurrijke Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo (1907-1954). Ze leidde een
complex leven, dat ze op expressieve en aangrijpende wijze heeft verbeeld
in haar schilderijen. Onlangs was er in het Cobra Museum een
tentoonstelling en binnenkort in het Museum Assen.
Prijs p/p € 20,- incl. entree.
Eten en drinken voor eigen rekening.
Rollatorvriendelijk
Dinsdag 23 november 2021- 10.00-16.00 uur
Rondrit Hilversum en lunch in Brasserie Zonnestraal
Vandaag maken we een rondrit door Hilversum langs
verschillende monumentale gebouwen en bijzondere
plaatsen en gaan we lunchen in Brasserie Zonnestraal,
vroeger een beroemd sanatorium voor tuberculose
patiënten en tegenwoordig een mooi restaurant.
Prijs p/p € 15,-.
Eten en drinken voor eigen rekening.

Rollatorvriendelijk

Donderdag 25 november 2021 – 10.30-14.30 uur
Pannenkoeken eten in Vreeland
Vandaag rijden we via een leuke route naar
Restaurant Brabant in Vreeland om daar een heerlijke
pannenkoek te eten en via wederom een leuke route
rijden we terug naar huis.
Prijs p/p € 13,Eten en drinken voor eigen rekening.

Rollatorvriendelijk

Foto’s van uitstapjes

Strandrups Noordwijk10-08-2021

Strandrups Noordwijk10-08-2021

Beeldentuin De Zanderij Hilversum 03-09-2021

Beeldentuin De Zanderij Hilversum 03-09-2021

Donaties voor de PlusBus Weesp
zijn altijd welkom

Woensdag 1 december 2021 – 11.00-16.00 uur
Kerstshow Tuincentrum Osdorp in Amsterdam
Volgens Tuincentrum Osdorp is aldaar de grootste en gezelligste
kerstshow van Amsterdam. U ziet o.a. de laatste kerst- en
interieurtrends en het grootste kerstdorp van Nederland. In het
tuincentrum gebruiken we de lunch.
Goed ter been zijn (veel lopen).
Prijs p/p € 15,Eten en drinken voor eigen rekening.
Rollatorvriendelijk
Donderdag 2 december 2021 – 10.00-17.30 uur
Zeebodemroute Urk en Schokland
Urk en Schokland waren ooit één groot eiland,
maar werden door de zee van elkaar
losgeslagen. Later is door inpoldering de
Noordoostpolder ontstaan. We gaan tijdens onze
tocht en bij ons bezoek aan museum Schokland
zien hoe het ooit was en nu geworden is. We lunchen in Urk.
Prijs p/p € 39,- met MK € 31,- incl. entree museum en een kopje koffie.
Eten en drinken voor eigen rekening.
Rollatorvriendelijk
Dinsdag 7 december 2021 – 16.00-21.00 uur
Lichtjestoer Amsterdam en eten bij Restaurant Aaltje in Weesp
We beginnen de lichtjestoer met eten bij Restaurant Aaltje
Weesp (stamppotje compleet met drankje en koffie) om daarna
te genieten van een leuke rondtoer door verlicht Amsterdam.
Prijs p/p € 35,Inclusief stamppotje compleet, één drankje en één kopje koffie. Rollatorvriendelijk
Donderdag 9 december 2021 – 10.00–16.30 uur
Kerstshow Tuinadviescentrum ‘t Vaarderhoogt in Soest
Op verzoek van gasten gaan we naar de imposante kerstshow van
Tuinadviescentrum ’t Vaarderhoogt. Op veel plekken met een knipoog
naar de Kerst zoals die vroeger werd gevierd. Een lust voor het oog,
zowel binnen als buiten. Tussendoor gaan we daar lunchen.
Goed ter been zijn (veel lopen).
Prijs p/p € 15,-.
Eten en drinken voor eigen rekening.
Rollatorvriendelijk

Dinsdag 14 december 2021 – 08.30-16.30 uur
Lady’s Day – Kerstmodeshow in Boskoop
’s Ochtends een eigentijdse modeshow bij
Van der Klooster Mode, dit keer in kerstsfeer,
gevolgd door een lunch. Aansluitend een bingo en in
de winkel kijken naar kleding en eventueel kopen. De dag wordt afgesloten
met een advocaatje met slagroom.
Prijs p/p € 27,Incl. entree, eten en drinken
.
Rollatorvriendelijk
Woensdag 15 december 2021 – 16.00-21.00 uur
Lichtjestoer Amsterdam en eten bij Café Bijna Thuis in Weesp
We beginnen de lichtjestoer met eten bij Café Bijna Thuis
(broodje, kopje soep, kroketje, één drankje en éen kopje
koffie of thee) om daarna te genieten van een leuke
rondtoer door verlicht Amsterdam.
Prijs p/p € 25,Inclusief eten en één drankje en één kopje koffie of thee.
Rollatorvriendelijk
Dinsdag 21 december 2021 – 10.30-17.00 uur
Kerstshow Tuincentrum Het Oosten in Aalsmeer
Na de lunch ergens in Aalsmeer, gaan we, eveneens op verzoek
van een van de gasten, naar de mooie kerstshow in
Tuincentrum Het Oosten. U krijgt alle gelegenheid om daar van
al het moois te genieten. Goed ter been zijn (veel lopen).
Prijs p/p € 15,Eten en drinken voor eigen rekening.

Rollatorvriendelijk

Donderdag 23 december 2021 – 16.00-21.00 uur
Lichtjestoer Amsterdam en eten bij Café Bijna Thuis in Weesp
We beginnen de lichtjestoer met eten bij Café Bijna Thuis
(broodje, kopje soep, kroketje, één drankje en éen kopje
koffie of thee) om daarna te genieten van een leuke
rondtoer door verlicht Amsterdam.
Prijs p/p € 25,Inclusief eten en één drankje en één kopje koffie of thee.
Rollatorvriendelijk
Woensdag 29 december 2021 – 11.00-16.00 uur
Rondrit door ’t Gooi
Voor diegenen die na de kerstdagen er wel aan toe zijn om even een leuke rondrit
te maken, maken we een tochtje door ’t Gooi en gaan we ergens lunchen.
Prijs p/p € 17,Eten en drinken voor eigen rekening.
Rollatorvriendelijk

Sluiting kantoor op 24 december en 31 december 2021.
Het noodnummer tel. 06-30248077 is wel bereikbaar.

Foto’s van uitstapjes

Rondvaart Aalsmeer 11-8-2021

Rondvaart Aalsmeer 11-8-2021

Restaurant The Mirror, Monnickendam 05-08-2021

Rondtoer Volendam en omgeving 05-08-2021

Verslag Maeslantkering
26 augustus 2021: Na een vlotte
ophaalronde linea recta naar de
Maeslantkering. Het laatste stuk door
het kassengebied van het Westland,
onze “glazen stad”. Niet mooi, wel
indrukwekkend. Aangekomen tijd
genoeg voor koffie met eventueel iets
erbij en toiletbezoek. Vanwege de
buienkansen eerst de
buitenrondleiding gekregen.
Bijzonder om onder de enorme
buizen van de arm van de kering te lopen en ze aan te kunnen raken. Onze
enthousiaste gids legde alles goed en duidelijk verstaanbaar uit. Daarna kregen we
binnen nog meer informatie over de Deltawerken en een film. Allemaal waren we
onder de indruk van deze geweldige kering! Toen in de bus om iets verder langs de
Nieuwe Waterweg onze lunch te gebruiken, met zicht op de schepen die voorbij
kwamen. Nog even een ommetje door Hoek van Holland en via Monster, Den Haag
en Wassenaar zoveel mogelijk de kustlijn volgend naar huis, waar we iedereen heel
tevreden thuis afzetten, dus Henk Berkelaar en Marian van Sloten waren ook heel
tevreden.

Koggenroute op 2 september 2021:
Albert Drenth en Jolande Ebing zijn na het
ophalen van de gasten via de snelweg
rechtstreeks naar Hoorn gereden. Daar
buiten op het terras van de oude Waegh
koffie gedronken. Iedereen de bus weer in
en binnendoor via kleine dorpjes gereden.
Iedereen genoot van de vele koeien in de
wei. De mooie boerderijen en de kastjes
langs de weg waar zelf verbouwde
producten werden verkocht. In Medemblik geluncht in een gezellige cafetaria.
Iedereen heeft heerlijk gegeten en gezellig zitten praten met elkaar. Daarna over
kleine weggetjes terug naar huis. De gasten waren erg enthousiast over de tocht.

Bezoek aan de Beeldentuin De Zanderij,
3 september 2021: Rob de Sain en
Jan Ruitenbeek zijn met een uiterst
gezellige groep mensen op pad gegaan
naar Beeldentuin De Zanderij in
's-Graveland. Met een leuke omweg door
de Gooische dreven daar mooi op schema
binnengereden. Mooie parkeerplek voor de
bus en goede koffie/thee/fris met gebak op
het terras. De beeldentuin zelf is een oase
van rust met beelden in alle soorten en
maten. Ook een vleermuizengrot en
bijenschans vind je in de tuin. Er mochten
wel wat meer bankjes neergezet worden en
dat wordt ook opgepakt door heer 't Hoen! De terugweg via Trompenburg,
Loosdrecht en Loenen viel ook in de smaak. Alle mensen weer veilig afgeleverd met
alleen maar blije gezichten!

Bezoek aan de Zandsculpturen in
Garderen, 15 september 2021:
Jan Ruitenbeek en Hildegard Miltenburg
vertrokken met mooi weer en 7 blije
gasten. Via een mooie route binnendoor
eerst in restaurant De Rozenboom naar
tevredenheid geluncht (van pannenkoek
tot Veluwse lunch) om daarna de
Zandsculpturen te bezoeken, welke dit
jaar in het
kader van
de Tweede Wereldoorlog stond. Met de groep
afgesproken om elkaar om 15.30 uur te ontmoeten,
zo kon eenieder zelf zijn tempo bepalen. Samen
hebben we daarna op een bankje bijgepraat en daar
kwamen ook nog de eigen oorlogsherinneringen naar
boven. Heel interessant om naar te luisteren.
Iedereen vond het uitstapje erg geslaagd en
sommigen wilden zelfs nog een tweede ronde doen,
maar de benen wilden niet meer.

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 vriendenloterijkaart 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 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

