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VOORWOORD  
 

Beste mensen, 

De nieuwe uitgave van ons programmaboekje voor oktober en november 
ligt weer voor u. Een  andere tijd van het jaar waardoor er ook andere 
soorten uitstapjes zijn. De musea blijven een gewild item en gelukkig zijn  
deze het hele jaar geopend. Daarnaast hebben we enkele bezoeken aan 
leuke plaatsen op het programma gezet en enkele prachtige 
rondvaarten. Hopelijk zit er iets van uw gading tussen! 
 
We zitten er klaar voor om uw aanvraag te noteren. 
 
De Plusbus wordt gerund door vrijwilligers, maar mocht u uw extra 
waardering willen tonen, dan staat er voor in de bus een fooienpot. 
 
Het boekje kan opgehaald worden bij Welzijn Barneveld in de Veluwehal 
(1

e
 etage) en aan de Wilhelminastraat 12. 

 
Enkele aandachtspunten: 

 U kunt uw keuze uit het programmaboekje aan ons doorgeven 
vanaf 23 september via bpb@welzijnbarneveld.nl of telefonisch 
vanaf 09.30 uur tot 12.00 uur via 0342-745845. Wij zijn te bereiken 
op maandag- en donderdagmorgen. 

 In de bus zijn 7 plaatsen beschikbaar voor deelnemers. Wij streven 
er naar om plm. 1 week van te voren telefonisch door te geven of 
het uitstapje doorgaat. Vanwege te veel aanmeldingen, of juist te 
weinig, kan het zijn dat u een keer niet mee kunt, maar wij 
overleggen dan met u over een alternatief. 

 Indien u onverhoopt niet mee kunt dient u zich 5 werkdagen van te 

voren af te melden, acute situaties voorbehouden. Buiten deze 
termijn worden u de kosten van de bus in rekening gebracht om 
andere deelnemers niet te duperen. 

 Betalen bij voorkeur met de pinpas. Dit kan ter plekke in de bus 
gebeuren. Behalve de chauffeur is er ook altijd een begeleid(st)er 
die meegaat. 

 De volgende uitgave van het programmaboekje wordt over 2 
maanden verwacht. 

 Bij de uitstapjes is standaard geen consumptie/lunch inbegrepen, 
tenzij anders vermeld. De vermelde eindtijd is de voorziene tijd dat 
wij van de bezochte locatie wegrijden. 
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 De datum dat we uit gaan 

 De tijd dat u opgehaald wordt 

 Hier gaan we naar toe 

 Uitleg wat we gaan doen 

 Kosten voor de bus 

 Overige kosten 

MJK Museumjaarkaart 

 Overige opmerkingen 

 

 

 

 Dinsdag 1oktober 2019; 10.30 – 15.30 

 Ophalen vanaf 09.30 uur. 

 Aalten, Nationaal Onderduikmuseum en Boekenstad  
Bredevoort. 

 In dit museum wordt een beeld gegeven van het dagelijks leven  
in de bezettingsjaren 1940-1945.In de gemeente Aalten zijn 
destijds een zeer hoog aantal onderduikers 
ondergebracht. Beleeft u mee hoe het dagelijks leven totaal 
veranderde en voor welke keuzes  mensen werden gesteld. 
Bemerk dat er bij „goed of fout‟ veel nuances mogelijk zijn. 
Ervaar hoe moeilijk het is om stroom op te wekken en hoe 
benauwd het was in de onderduikruimte.Vervolgens bezoeken 
we ook nog de boekenstad Bredevoort met de vele boekwinkels.   

 € 25,00 p.p. 

 Entree museum € 5,50 [65+] 

MJK Entree museum gratis 

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

    

http://www.aanzetnet.nl/2016/08/19/mening-gevraagd-opheffen-buslijn-15/
http://simsalaboliek.nl/raadselrad/
http://www.aanzetnet.nl/2016/08/19/mening-gevraagd-opheffen-buslijn-15/
http://simsalaboliek.nl/raadselrad/
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 Woensdag 2 oktober 2019; 10.00 – 15.00 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Vriezenveen; het Veenmuseum. 

 Het Veenmuseum is een uniek gelegen, kleinschalig en deels 
buitenmuseum. U wordt door vrijwilligers op een onderhoudende 
wijze en in een informele sfeer in contact gebracht met het 
leven, wonen en werken in de tijd van de vervening van Noord-
Twente (± 1850 tot ± 1950).In één van de originele veentreintjes 
kunt u over het terrein gereden worden. Onderweg stopt het 
treintje om de ingerichte veenhutten, de typerende oude 
Vriezenveense boerderij en het winkeltje, annex gelagkamer te 
bezichtigen. Daar werden vroeger de lonen uitbetaald en ten 
dele in vloeibare vorm omgezet. 

 € 25,00 p.p. 

 Entree museum: vrijwillige bijdrage, richtprijs € 2,50. 
koffie/thee met krentenwegge € 3,00 p.p.  

 U kunt uw lunchpakketje op het terras nuttigen.   

 

 

 

 Vrijdag 4 oktober 2019; 10.30 - 15.30 uur 

 Ophalen vanaf 09.30 uur. 

 Grave, oude stad en Graafs museum 

 Een aanrader is een terrasbezoek aan de Maaskade met 
uitzicht over de Maas, dus daar eerst maar koffie/thee drinken. 
U kunt een wandeling door de oude stad maken. Om de hoek bij 
het Poortwachtershuis is een bonte verzameling curiosa te 
vinden. Het museum – vanaf 13.00 u open- geeft een beeld en 
verhaalt van de vele belegeringen. Daardoor heeft Grave het 
predicaat meest belegerde stad van Nederland gekregen.  

 € 23,50 p.p. 

 Entree museum € 3,00 p.p. 

 Neem een lunchpakketje mee.  

 

 
 

http://www.aanzetnet.nl/2016/08/19/mening-gevraagd-opheffen-buslijn-15/
http://simsalaboliek.nl/raadselrad/
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 Dinsdag 8 oktober 2019; 10.00 – 15.30 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Cruquius/Hoofddorp; Cruquius museum en Historisch 
museum Haarlemmermeer 

 We beginnen met koffie/thee in theehuis Cruquius. Daarnaast is 
het museum De Cruquius, met de grootste stoommachine ter 
wereld, waar alles verteld wordt over de droogmaking van de 
Haarlemmermeer. Daarna rijden we naar Hoofddorp. In het 
Historisch museum gaat het verder met de geschiedenis van 
deze 160 jaar oude polder. 

 € 27,00 p.p. 

 Entree beide musea totaal € 10,50 p.p. [65+] 

MJK Entree musea gratis 

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

 

 Woensdag 9 oktober 2019; 10.00 – 15.30 uur 

 Ophalen vanaf 9.00 uur. 

 ‘t Harde; Ampies berg 

 We gaan naar de prachtige tuin van Ampie Bouw met meer dan 
1000 planten. Deze tuin is helaas niet rolstoelvriendelijk. 

Als we uitgekeken zijn maken we nog een mooie tocht richting 
Elburg, waar we een lekker ijsje of iets anders kunnen eten of 
drinken. 

 € 22,00 p.p. 

 Entree € 5,00 p.p. inclusief koffie 

 Neem een lunchpakketje mee.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aanzetnet.nl/2016/08/19/mening-gevraagd-opheffen-buslijn-15/
http://simsalaboliek.nl/raadselrad/
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 Vrijdag 11 oktober 2019; 10.30 - 15.30 uur 

 Ophalen vanaf 09.30 uur. 

 Grave, oude stad en Graafs museum 

 Een aanrader is een terrasbezoek aan de Maaskade met 
uitzicht over de Maas, dus daar eerst maar koffie/thee drinken. 
U kunt een wandeling door de oude stad maken. Om de hoek bij 
het Poortwachtershuis is een bonte verzameling curiosa te 
vinden. Het museum - vanaf 13.00 u open - geeft een beeld en 
verhaalt van de vele belegeringen. Daardoor heeft Grave het 
predicaat meest belegerde stad van Nederland gekregen.  

 € 23,50 p.p. 

 Entree museum € 3,00 p.p. 

 Neem een lunchpakketje mee.  

 

 

 

 Dinsdag 15 oktober 2019; 09.30 – 15.00 uur 

 Ophalen vanaf 08.30 uur. 

 Workum, museum Jopie Huisman 

 Dit museum is gewijd aan het werk en leven van de Friese 
autodidacte meesterschilderJopie Huisman. Liefde voor de 
natuur, mededogen, maar ook het onaanzienlijke waarde geven, 
het is de menselijke maat die de rode draad vormt in zijn 
veelzijdige oeuvre. Jopie voert u mee in zijn wereld en maakt u 
deelgenoot van zijn passie. 

 € 36,00 p.p. 

 Entree museum € 9,00 p.p.  

MJK Entree museum gratis 

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

  

http://www.aanzetnet.nl/2016/08/19/mening-gevraagd-opheffen-buslijn-15/
http://simsalaboliek.nl/raadselrad/
http://www.aanzetnet.nl/2016/08/19/mening-gevraagd-opheffen-buslijn-15/
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 Woensdag 16 oktober 2019; 10.00 – 15.30 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Zaandam, Zaanse Schans  

 Een dag naar de Zaanse Schans met zijn historische houten 
bebouwing en diverse molens. U kunt daar ook een rondvaart 
maken. 

 € 25,00 p.p. 

 Entree Zaanse Schans € 2,00 p.p. per locatie. 

 Neem een lunchpakketje mee 

 

 
 

 
 
 

 

 Vrijdag 18 oktober 2019;10.30 – 15.00 uur 

 Ophalen vanaf 9.30 uur. 

 Groesbeek, Wijngaard De Plack 

 Rond 11.00 uur zijn we bij deze wijngaard. Na een kop 
koffie/thee krijgen we een rondleiding en mogen we de wijn 
proeven. Via een mooie route gaan we terug naar huis. 

 € 27,00 p.p. 

 Koffie € 2,00 p.p. Rondleiding/wijnproeverij € 95,00 totaal.  
[= € 11,00 p.p. bij 9 pers] 

 Neem een lunchpakketje mee.  

 

 
 
 

http://www.aanzetnet.nl/2016/08/19/mening-gevraagd-opheffen-buslijn-15/
http://simsalaboliek.nl/raadselrad/
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 Zwols park (uitstapje naar Zwolle) 

 
 

 

 Dinsdag 22 oktober 2019; 09.30 – 15.00 uur 

 Ophalen vanaf 08.30 uur. 

 Delft,combi-bezoek aan de Oude en Nieuwe kerk. 

 Vandaag brengen we een bezoek aan de Oude en Nieuwe kerk 
in Delft.Met een combi-ticket bezoekt u beide kerken en de 
tentoonstellingen. De tentoonstelling Herrezen laat u de 8 
kruiswegstaties zien van de Delftse kunstenaar Herman 
Veldhuis (1878-1954). Aangevuld met werken van Willem 
Hesseling en Ria van Oosten. Voor het eerst in Nederland – en 
tegelijk voor het laatst in Europa – kan iedereen daar vanaf 12 
oktober 2019 tot en met 16 februari 2020 het absurdistische huis 
komen bekijken én betreden.  

 € 30,00 p.p. 

 Combiticket € 8,50 p.p.  

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

http://www.aanzetnet.nl/2016/08/19/mening-gevraagd-opheffen-buslijn-15/
http://simsalaboliek.nl/raadselrad/
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 Woensdag 23 oktober 2019; 10.00 – 15.00 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Staphorst, Streekgerechtendag. 

 Kom naar het Museum Staphorst op de “Streekgerechten dag”.   
U kunt genieten van de heerlijke traditionele gerechten die 
vooral geliefd waren in de herfst / winterperiode. De geuren van 
de kniepertjes, proemekreuze, snert, broene bonen, stip of 
boerenjongens komen u tegemoet op het plein voor het 
Museum. Naast het proeven van de gerechten zijn er ook 
kraampjes met andere streekproducten. U vindt hier de 
Stipwerkkaarten, lappen stof, knopen en nog een variatie aan 
andere materialen uit de streek die gekocht kunnen worden.  

 € 25,00 p.p. 

 Toegang museum € 5,00 p.p. De gerechten kosten € 1,50 per 
gerecht. 

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

 
 

 Tijdens de kersentocht 

 
 
 

http://www.aanzetnet.nl/2016/08/19/mening-gevraagd-opheffen-buslijn-15/
http://simsalaboliek.nl/raadselrad/
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 Vrijdag 25 oktober 2019; 10.00 – 15.30 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Melderslo [L] , Museum De Locht. 

 Door het Noord-Limburgse land rijden we naar dit museum. Dit 
geeft een beeld van het plattelandsleven in deze regio van 1850 
tot 1950. 

 € 29,00 p.p. 

 Entree museum € 8,50 p.p. 

MJK Entree gratis  

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 Dinsdag 29 oktober 2019; 10.00 - 15.00 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Haarlem, Frans Hals museum 

 Een inkijk in de fascinerende wereld van Frans Hals! 1 museum 
op 2 locaties. De nevenlokatie is door een  schilderachtige 
wandeling van 7 minuten te bezoeken. Het museum is 
rolstoelvriendelijk. 

 € 26,00 p.p. 

 Entree museum € 16,00 p.p. 

MJK Entree gratis 

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

 
 
 
 
 

http://www.aanzetnet.nl/2016/08/19/mening-gevraagd-opheffen-buslijn-15/
http://simsalaboliek.nl/raadselrad/
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 Woensdag 30 oktober 2019; 10.00 - 16.00 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Leerdam, Glasblazerij & Aquazoo 

 Wij maken vandaag gebruik van het arrangement Water en 
Vuur. Eerst bezoeken we de glasblazerij en daarna kunnen we 
vanaf 13.00u terecht bij de onderwaterwereld van AquaZoo. Dit 
ligt op loopafstand van elkaar. 

 € 27,00 p.p. 

 Arrangement € 12,00 p.p.  

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

 

 

 Vrijdag 1 november 2019; 10.00 - 15.30 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Uden, museum Krona 

 Na een kop koffie/thee onderweg komen we bij Museum Krona, 
voorheen museum voor religieuze kunst. Dit is gevestigd in een 
eeuwenoude, bewoonde abdij. Het presenteert een van de 
mooiste collecties religieuze kunst van ons land en heeft een 
bijzondere kruidentuin. U kunt hier onder andere nu de expositie 
FEEST bekijken. Waar komen onze religieuze feesten vandaan  
en wat is hun betekenis? 

 € 26,00 p.p.  

 Entree museum € 9,00 p.p.  

MJK Entree gratis  

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

 
 

http://www.aanzetnet.nl/2016/08/19/mening-gevraagd-opheffen-buslijn-15/
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 Dinsdag 5 november 2019; 10.00 – 15.30 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Elburg, Zandverhalen 

 Grote overdekte ruimte met zandsculpturen tot wel 8 meter 
hoog! Onderwerp: Bijbelverhalen in Zand. De unieke expositie 
verbindt historie, kunst en cultuur.  

 € 26,00 p.p. 

 Entree € 16,50 p.p. 

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

 
 

 

 Woensdag 6 november 2019; 10.00 - 15.30 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Gorkum, Gorcumsmuseum en oude stad 

 Deze zeer oude vestingstad werd al genoemd in het document 
uit 1224 waarin Floris IV haar tolvrijheid gaf. In de Gouden Eeuw 
was dit de zesde stad van het land. U kunt het museum 
bezoeken en/of wandelen en winkelen.  

 € 25,00 p.p.  

 Entree museum € 4,50 p.p. 

MJK Entree gratis 

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

 
 
 
 
 

http://www.aanzetnet.nl/2016/08/19/mening-gevraagd-opheffen-buslijn-15/
http://simsalaboliek.nl/raadselrad/
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 Rondrit Veluwe 

 
 
 
 
 

 

 Vrijdag 8 november 2019; 11.00 - 16.00 uur 

 Ophalen vanaf 10.00 uur. 

 Delden, Twickel, oude stad en Zoutmuseum. 

 Via een mooie route met een koffiestop en natuurlijk ook langs 
het befaamde kasteel Twickel, gaan we naar de oude stad 
Delden. Het Zoutmuseum, vanaf 14.00 u open, vertelt het 
complete verhaal over zout. In het museum gaat het niet alleen 
over de geschiedenis rondom Twickel, Boekelo en Hengelo, 
maar ook om de periodes veel verder terug in de tijd. Zout is in 
de wereldgeschiedenis een belangrijke component in de 
chemie. Dit wordt op een speelse en educatieve manier belicht. 

 € 26,00 p.p.  

 Entree museum € 5,00 p.p. 

MJK Entree museum gratis 

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

http://www.aanzetnet.nl/2016/08/19/mening-gevraagd-opheffen-buslijn-15/
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 Dinsdag 12 november 2019; 10.00 – 15.00 uur 

 Ophalen vanaf  09.00 uur. 

 Amsterdam, Winkelen in het centrum 

 De Plusbus brengt u naar het centrum - de Dam - van 
Amsterdam. Hier kunt u, op eigen gelegenheid, vanaf de Dam 
winkelen en de stad bezoeken. Op een afgesproken plaats en  
tijdstip vertrekken we weer richting Barneveld. 

 € 20,00 p.p. 

 Noteer het 06 nummer van de begeleider en chauffeur! 
Neem een lunchpakketje mee. 

 

 
 
 
 
 
 

 Uitzicht op Urk 

 
 

http://www.aanzetnet.nl/2016/08/19/mening-gevraagd-opheffen-buslijn-15/
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 Woensdag 13 november 2019; 10.30 - 15.30 uur 

 Ophalen vanaf 09.30 uur. 

 Naarden, Vestingmuseum en oude stad 

 Het is een openlucht museum met een deel onder de grond en 
een deel boven de grond.Het museum laat je ervaren hoe de 
soldaten van het garnizoen eeuwenlang Holland en in het 
bijzonder Amsterdam hebben bewaakt tegen vijanden uit het 
oosten. Er is een gratis audiotour!!! 

 € 23,00 p.p. 

 Entree museum € 9,50 p.p. 

MJK Entree gratis 

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

 
 
 

 

 Vrijdag 15 november 2019; 10.30 - 15.00 uur 

 Ophalen vanaf 09.30 uur. 

 Veluwe rondrit en bezoekerscentrum Aardhuis 

 Via een mooie rit over de Veluwe komen we terecht bij het 
Aardhuis in Hoog Soeren. Na de functie van Jachtchalet kreeg 
het gebouw in 1972 op wens van Koningin Juliana een andere 
bestemming als voorlichtingscentrum over natuur en wild. 
Koningin Beatrix en tegenwoordig Koning Willem Alexander 
zetten deze traditie als educatief centrum voort.De expositie  
neemt bezoekers via drie thema‟s mee in het verhaal over het 
grootste landgoed van Nederland en duikt in de lange 
verbintenis die de Oranjes hebben met dit gebied. 

 € 23,00 p.p. 

 Geen. Entree bezoekerscentrum gratis. 

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

http://www.aanzetnet.nl/2016/08/19/mening-gevraagd-opheffen-buslijn-15/
http://simsalaboliek.nl/raadselrad/
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 Dinsdag 19 november 2019; 10.00 – 15.00 u 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Haarlem, rondvaart etc. 

 In deze mooie oude stad beginnen we met koffie /thee op de 
steiger van de rondvaartboot. Om 12.00 uur varen we plm. een 
uur door de stad. Daarna kunt u bijvoorbeeld naar het 
Teylersmuseum en/of wandelen/winkelen in het oude centrum 
met o.a. de grote St. Bavo-kerk. 

 € 26,00 p.p. 

 Rondvaart € 13,50 p.p ; Entree Teylersmuseum € 13,50 p.p. 

MJK Entree museum gratis 

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

 
 
 

 

 Woensdag 20 november 2019; 10.00 – 15.30 uur 

 Ophalen vanaf 9.00 uur. 

 Volendam en Marken 

 Na een kopje koffie/thee gedronken te hebben bij de haven, 
kunt u daar de omgeving bekijken. Daarna kunt u naar keuze 
met de boot [Marken express] of met de Plusbus via 
Monnickendam naar Marken. Daar is ook nog tijd om rond te 
wandelen.  

 € 26,00 p.p. 

 Boot € 8.50 p.p. 

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

 
 
 
 
 

http://www.aanzetnet.nl/2016/08/19/mening-gevraagd-opheffen-buslijn-15/
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 Vrijdag 22 november 2019; 10.00 - 14.30 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Utrecht, rondvaart grachten 

 We maken een mooie rit door het Utrechtse met een koffiestop 
bij theehuis Rhijnauwen aan de Kromme Rijn. Daarna gaan we 
naar de binnenstad. Daar stappen we om 12.30 uur bij het 
Spoorwegmuseum op de rondvaartboot voor een tocht van plm. 
een uur door de grachten. 

  € 25,00 p.p.  

 Rondvaart € 14,95 p.p.  

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

 
 
 

 

 Dinsdag 26 november 2019; 09.30 - 15.00 uur 

 Ophalen vanaf 08.30 uur. 

 Den Haag, Winkelen in het centrum 

 De Plusbus  brengt u naar het centrum -het Buitenhof- van Den 
Haag. Hier kunt u,op eigen gelegenheid, winkelen en de stad 
bezoeken. Op een afgesproken plaats en tijdstip vertrekken we 
weer naar Barneveld. 

 € 25,00 p.p. 

 Noteer het 06 nummer van de begeleider en chauffeur! 
Neem een lunchpakketje mee. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aanzetnet.nl/2016/08/19/mening-gevraagd-opheffen-buslijn-15/
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 Woensdag 27 november 2019; 10.00 - 15.00 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Leiden, museum Naturalis heropend 

 Zien, doen en beleven: in het nieuwe Naturalis kan jong en oud 
zich onderdompelen in de wonderlijke wereld die natuur heet. 
Gaat u op ontdekkingstocht in negen fonkelnieuwe 
tentoonstellingszalen vól met het mooiste uit de natuur. Het 
museum is rolstoelvriendelijk en heeft horeca. 

 € 30,00 p.p.  

 Entree museum € 16,00 p.p.  

MJK Entree gratis 

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

 

 

 Vrijdag 29 november 2019; 10.00 – 15.30 uur 

 Ophalen vanaf 9.00 uur. 

 Leerdam, Statenbijbelmuseum  

 Na een mooie rit en een koffie/lunch stop onderweg bezoeken 
we om 13.00 uur dit museum. De werkelijk unieke collectie 
bevat een belangrijk deel van Nederlands cultureel-religieus 
historisch erfgoed aan (zeer) oude Bijbels. Het museum geeft 
een beeld van 450 jaar Bijbels (1500-1950). Een aantal is 
versierd met soms kleurrijke illustraties, minuscule details en 
flonkerend bladgoud. 

 € 25,00 p.p.  

 Entree museum € 6,00 p.p. 

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

 

 

 

 

http://www.aanzetnet.nl/2016/08/19/mening-gevraagd-opheffen-buslijn-15/
http://simsalaboliek.nl/raadselrad/
http://www.aanzetnet.nl/2016/08/19/mening-gevraagd-opheffen-buslijn-15/
http://simsalaboliek.nl/raadselrad/
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