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VOORWOORD  

 

Beste mensen, 

Allereerst wensen wij u een gezond en gelukkig 2020. Het eerste 
programmaboekje van dit jaar ligt weer voor u. Wij nodigen u van harte uit u 
aan te melden voor één of meerdere uitstapjes. Thuiszitten geeft niet altijd 
voldoening en als u eenmaal op pad bent, maakt u kennis met andere 
mensen en kunt u genieten van de natuur, een mooie boottocht of 
interessante collecties in diverse musea. Zoals u kunt zien “voor elk wat 
wils”.De Plusbus haalt u op en brengt u ook weer thuis. Makkelijker kunnen 
we het voor u niet maken.De prijzen liggen op hetzelfde niveau als 
afgelopen jaar en wij zien er weer naar uit om een boeking voor u te 
reserveren. Namens het Plusbus team wensen wij u veel plezier bij het 
uitzoeken van een leuk uitstapje. 

Enkele aandachtspunten: 

 U kunt uw uitstapje(s) aan ons doorgeven vanaf 20 januari op 

maandag-en donderdagochtend telefonisch op 0342-745 845 en 
natuurlijk via bpb@welzijnbarneveld.nl. 

 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 wel of niet doorgaat.  

 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. Er is 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 

 

 

 

 Vrijdag 31 januari 2020; 10.00 - 14.30 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Amsterdam, Nieuwe Kerk 

 De Grote Suriname-tentoonstelling brengt het meeslepende 
epos van het land en zijn bewoners met zeer verschillende 
achtergronden, die samenkwamen in het land. Het verhaal 
wordt verteld door Surinamers zelf. Een groots verhaal dat de 
hele cultuurgeschiedenis bestrijkt, van de oudste nederzettingen 
tot de onafhankelijke republiek van vandaag. 

 € 28,00 p.p. 

 Entree kerk € 18,00 p.p. 

MJK Entree kerk € 2,50 p.p. 

 Neem een lunchpakketje mee. 
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 Dinsdag 4 februari 2020; 10.00 - 14.30 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Amsterdam, Stopera; lunchconcert + rondleiding 

 In de Stopera drinken we eerst een kop koffie/thee en bezoeken 
om 12.30 uur het lunchconcert. Daarna begint om 13.15 uur de 
rondleiding van plm. 1 uur. Deze rondleiding is helaas niet 
geschikt voor hen die niet goed ter been zijn. 

 € 26,00 p.p.  

 Concert gratis; rondleiding € 9,50 p.p. 

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

 

 

 Woensdag 5 februari 2020; 10.30 - 15.00 uur 

 Ophalen vanaf 09.30 uur. 

 Drimmelen, rondvaart Biesbosch 

 Om 12.15 uur schepen we in voor een 2 uur durende rondvaart 
met broodjeslunch in de Biesbosch met rederij Zilvermeeuw. De 
boten zijn verwarmd en uitgerust met toilet, bar en 
geluidsinstallatie. Alle rondvaartboten zijn voorzien van een 
groot panoramadek, waardoor u kunt genieten van een wijds 
uitzicht. 

 € 31,00 p.p.  

 Rondvaart € 12,50 p.p.; lunch € 9,60 p.p. 
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 Vrijdag 7 februari 2020; 10.00 - 15.00 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Mercy Ships Rotterdam 

 Wij gaan naar de Onderzeebootloods. Een unieke 
tentoonstelling van het GROOTSTE chocolade kunstwerk ter 
wereld van chocolatier Frits Noppen met een vermelding in het 
Guiness Book of Records. Meer dan 100.000 letters kunnen er 
uit. Uit sympathie gemaakt voor vrijwilligersorg. Mercy Ships 
(hospitaalschip) waarvan u ook een en ander te zien krijgt. 

 € 26,00 p.p. 

 Entree museum € 7,50 p.p. 

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

 

 

 Dinsdag 11 februari 2020; 10.00 - 15.00 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Amsterdam; Museum Hermitage 

 Juwelen! Schitteren aan het Russische hof. Deze tentoonstelling 
geeft een beeld van de fabelachtige juwelencollectie van de 
Hermitage. Met topstukken van o.a. Cartier en Tiffany. 

 € 25,00 p.p. 

 Entree museum €18,00 p.p. 

MJK 

 

Met MJK entree € 2,50 p.p. 
Met VIP Bankgiroloterij entree gratis 

 Neem een lunchpakketje mee. 
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 Woensdag 12 februari 2020; 11.00 - 16.00 uur 

 Ophalen vanaf 10.00 uur. 

 Maarssen, vaartocht Utrechtse Vecht + buffet. 

 In Maarssen, Oostwaard 34, stappen we plm. 12.20 uur aan 
boord van de MS Silver Cloud voor een 3 uur durende vaartocht 
met stampottenbuffet.   

 € 25,00 p.p. 

 Arrangement € 30,40 p.p. 

 

 
 

 

 Vrijdag 14 februari 2020; 10.00 - 15.00 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Woerden, Kaaspakhuis + rondleiding 

 Plm. 11.00 uur worden we met een kop koffie/thee ontvangen. 
Daarna krijgen we een rondleiding van plm. 45 minuten, waarbij 
u veel te weten komt over kaas. Daarna kunt u verder nog 
rondkijken. Het pakhuis is niet rolstoelvriendelijk, maar u 

kunt dan beneden alles volgen. Als er nog tijd over is kunt u ook 
nog even in de oude stad rondwandelen. 

 € 24,00 p.p. 

 Entree/rondleiding € 6,00 p.p. 

 Neem een lunchpakketje mee 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


6 
 

 
 

 

 Dinsdag 18 februari 2020; 10.30 - 15.00 uur 

 Ophalen vanaf 9.30 uur. 

 Hardinxveld-Giessendam: Museum De Koperen Knop 

 Dit museum is het cultureel en historisch centrum in de 
Alblasserwaard . Deze winter staat het museum in het teken van 
het schaatsen met de tentoonstelling Onder Nul. Tijdens de 
tentoonstelling zijn er in het Museumcafe winterse lekkernijen te 
koop zoals punch en erwtensoep. 

 € 22,00 p.p. 

 Entree museum € 5,00 p.p. 

MJK Entree gratis 

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

 
 

 

 Woensdag 19 februari 2020; 10.00 - 14.30 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur.  

 Zwolle, IJsselhallen, “IJsbeeldenfestival” 

 Na een kop koffie/thee op het horecaplein kunnen we vanaf 
12.00 uur de festivalhal bezoeken. Dit is een uniek winter-
evenement. De beste ijskunstenaars ter wereld vertalen  het 
thema “R-IJS DOOR DE TIJD” in een magische wereld van ijs- 
en sneeuwsculpturen tot wel 6 meter hoog.Neem een warme 
sjaal, handschoenen en muts mee, want het vriest in de hal! 

 € 24,00 p.p. 

 Entree € 11,50 p.p. [speciale prijs] 

 Een lunchpakketje mag u in de IJsselhal zelf niet gebruiken. 
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 Vrijdag 21 februari 2020; 11.00 - 15.30 uur 

 Ophalen vanaf 10.00 uur. 

 Utrecht, Volksbuurtmuseum + rondrit. 

 We gaan koffiedrinken bij het mooie restaurant Van der Valk in 
Leusden. Daarna gaan we naar het Volksbuurtmuseum, waar 
de tentoonstelling “de zeven steegjes“ een uniek stukje Utrecht 
laat zien. We rijden nog langs die zeven steegjes aan de rand 
van de oude stad en via een mooie rit gaan we weer terug.  

 € 21,00 p.p. 

 Entree museum € 5,00 p.p. 

MJK Entree gratis 

 Neem een lunchpakketje mee. Museum is rolstoelvriendelijk. 

 

 
 

 

 Dinsdag 25 februari 2020; 10.00 - 15.00 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Zandvoort; het Zandvoorts Museum 

 In het Zandvoorts Museum is een tentoonstelling ingericht over 
de welbekende Oostenrijkse keizerin Sissi. In de periode  
1884 – 1885 heeft deze keizerin een aantal maanden in 
Zandvoort gewoond.  Daarna is er misschien nog tijd voor een 
wandeling op het strand of de boulevard. 

 € 25,00 p.p. 

 Entree museum € 4,00 p.p. 

MJK Entree gratis 

 Neem een lunchpakketje mee. 
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 Woensdag 26 februari 2020; 10.00 - 15.00 uur  

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Amsterdam, Joods Historisch Museum 

 Dit museum geeft een uniek beeld van het Nederlandse joodse 
leven in al haar facetten. Zo vertelt de tentoonstelling 
Amsterdam Diamantstad het verhaal van de Amsterdamse 
diamantindustrie. De groei van Amsterdam tot hét internationale 
centrum van de diamantnijverheid begon in de 17e eeuw en was 
vooral te danken aan de Amsterdamse joden.  

 € 24,00 p.p. 

 Entree € 17,00 p.p. 

MJK Entree gratis 

 Neem een lunchpakketje mee 

 

 

 

 Vrijdag 28 februari 2020; 09.30 - 15.00 uur 

 Ophalen vanaf 08.30 uur. 

 Luttelgeest, Orchideeënhoeve 

 Deze overbekende hoeve heeft diverse bloemen- en 
dierentuinen, allen een lust voor het oog. 

 € 29,00 p.p. 

 Entree € 13,50 p.p. [65+] 

 Neem een lunchpakketje mee . 
In de hoeve is eigen eten/drinken niet toegestaan 
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 Dinsdag 3 maart 2020; 10.00 - 15.00 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Scheveningen; Nationaal Monument Oranjehotel 

 Het Oranjehotel was de bijnaam voor de Scheveningse 
gevangenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mensen uit heel 
Nederland die de Duitse wetten hadden overtreden werden hier 
gevangen gezet, verhoord en berecht. Hier hoort u de verhalen 
van mensen die hier opgesloten zaten.  

 € 30,00 p.p. 

 Entree museum € 9,50  p.p. Uitsluitend pinnen!!! 

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

 
 

 

 Woensdag 4 maart 2020; 09.30 - 15.00 uur 

 Ophalen vanaf 08.30 uur. 

 Luttelgeest, Orchideeënhoeve 

 Deze overbekende hoeve heeft diverse bloemen- en 
dierentuinen, allen een lust voor het oog. 

 € 29,00 p.p. 

 Entree € 13,50 p.p. [65+] 

 Neem een lunchpakketje mee . 
In de hoeve is eigen eten/drinken niet toegestaan! 
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 Vrijdag 6 maart 2020; 10.00 - 15.00 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur 

 Geffen [NBr], Bijenteeltmuseum/imkerij Ecopoll + R.K. Kerk 

 We zijn rond 11.00 u bij dit museum, waar we met koffie/thee en 
lekkers beginnen. Daarna krijgen we in een lezing alles verteld 
over bijen en het houden daarvan. We kunnen ook rondkijken. 
Rond 14 uur  bezoeken we de R.K. Kerk. Vrijwilligers leiden ons 
daar rond. 

 € 26,00 p.p. 

 Entree museum + koffie etc + lezing € 9,00 p.p. 
Entree kerk gratis, een gift wordt gevraagd 

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

 
 

 

 Dinsdag 10 maart 2020; 09.45 - 15.00 uur 

 Ophalen vanaf 08.45 uur. 

 Gouda,  stroopwafelfabriek Kamphuisen etc.. 

 Tussen 11.00 en 11.30 uur komen we aan bij de 
Siroopwafelfabriek. Na een kop koffie/thee met lekkers krijgen 
we een rondleiding door de fabriek. U komt meer te weten over 
het ontstaan van de Kamphuisen Siroopwafel, u ziet in de 
fabriek de siroopwafelbakkers aan het werk, kunt in het hart van 
de oven kijken en zien hoe heden ten dage de siroopwafels 
worden gebakken. Daarna kan iedereen genieten van een 
ovenverse Kamphuisen Siroopwafel. Daarna is er nog tijd om 
wat rond te wandelen in hartje stad. 

 € 28,00 p.p. 

 Entree + koffie/thee etc. € 12,95 p.p. 

 Neem een lunchpakketje mee. 
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 Woensdag 11 maart 2020; 10.00 - 15.30 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Utrecht/Lage Vuursche; rondrit met poffertjes/pannenkoek 

 Vandaag rijden we een stuk van de ANWB Utrechtse 
Heuvelrugroute. Onderweg drinken we ergens koffie/thee en in 
Lage Vuursche gaan we bij restaurant De Vuursche Bos  
poffertjes of een pannenkoek eten. 

 € 24,00 p.p. 

 Poffertjes of een pannenkoek vanaf € 7,25 p.p. 

 

 
 

 

 Vrijdag 13 maart 2020; 10.30 - 15.30 uur 

 Ophalen vanaf 09.30 uur. 

 Nunspeet, Noord Veluws Museum 

 We gaan naar het Noord Veluws Museum in Nunspeet waar de 
bijzondere expo “Pictura Veluvensis “ is.  Het Veluwse 
landschap is in beeld en stillevens te zien. Als er nog tijd is 
kunnen we ook nog kijken in het bezoekerscentrum Nunspeet-
Veluwe. Daar is nu een expositie over de veelzijdige Veluwse 
natuur.  
Daarna rijden we met een mooie rit weer naar huis. 

 € 22,00 p.p. 

 Entree museum €7,00 p.p.   
Entree expo bezoekerscentrum € 2,00 p.p. 

MJK Entree museum gratis 

 Neem een lunchpakketje mee. Het museum is 
rolstoelvriendelijk. 
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 Dinsdag 17 maart 2020: 10.00 - 15.00  uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Amsterdam; het Verzetsmuseum 

 In dit museum ziet, hoort en leest U de verhalen over het 
uitzonderlijke en alledaagse gedurende de bezetting door nazi-
Duitsland. Zo proberen met creativiteit, hergebruik en 
improvisatie de Nederlandse vrouwen er tijdens de bezetting 
mooi uit te blijven zien. Er ontstaat een nieuw modebeeld, te 
zien in de tentoonstelling Mode op de bon . 

 € 25,00 p.p. 

 Entree museum € 11,00 p.p. 

MJK Entree gratis 

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

 
 

 

 Woensdag 18 maart 2020; 10.00 - 15.00 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Willige-Langerak [Lopik], museum De Wielewaal  

 Dit natuurmuseum toont de prachtige en gevarieerde natuur van 
Het Groene Hart. Door het steeds drukkere verkeer en de 
oprukkende bebouwing verdwijnen steeds meer unieke natuur- 
en cultuurlandschappen.In de verschillende seizoenen kunt u 
genieten van de bloemenpracht in de boerentuin en de moestuin 
met oude gewassen. Naast het museum is er ook een 
klompenwinkel, waarin ook het gereedschap van de 
klompenmaker te bewonderen is.Tussentijds nuttigen we een 
heerlijke boerenlunch. 

 € 27,00 p.p. 

 Entree + koffie etc + boerenlunch € 18,50 p.p. 
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 Vrijdag 20 maart 2020; 15.00 - 18.00 uur 

 Ophalen vanaf 14.00 uur. 

 Hilversum, Media park, “Tijd voor MAX” 

 We wonen een live uitzending van het programma Tijd voor Max  
bij. We worden om 16.00 uur verwacht in Studio 23 en kunnen 
daar koffie/thee gebruiken . De opname duurt tot ongeveer 
18.00 uur. 

 € 20,00 p.p.  

 
 

 

 Dinsdag 24 maart 2020; 10.00 - 15.00 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Den Haag-Scheveningen: Nationaal Monument Oranjehotel 

 Het Oranjehotel was de bijnaam voor de Scheveningse 
gevangenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mensen uit heel 
Nederland die de Duitse wetten hadden overtreden werden hier 
gevangen gezet, verhoord en berecht. Hier hoort u de verhalen 
van mensen die hier opgesloten zaten.  

 € 30,00 p.p. 

 Entree museum € 9,50  p.p. Uitsluitend pinnen!!! 

 Neem een lunchpakketje mee. 
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 Woensdag 25 maart 2020; 10.00 - 15.30 uur 

 Ophalen vanaf 9.00 uur. 

 Werkendam; Museum-Eiland Biesbosch en vaartocht 

 De Biesbosch is ontstaan na de St. Elisabethsvloed van 1421. 
Het Biesbosch Museum laat vooral zien op welke wijze de mens 
vanaf die periode tot heden zijn brood in het gebied verdiende 
en door zijn handelen het uiterlijk van de Biesbosch heeft 
bepaald.We bezoeken het museum en maken om 14.00 uur een 
vaartocht . 

 € 24,00 p.p. 

 Entree museum/vaartocht € 17,00 p.p. Rolstoel toegankelijk! 

MJK Entree/vaartocht € 8,50 p.p. 

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

 

 
 

 Vrijdag 27 maart 2020; 10.00 – 15.30 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Lisse, museum De Zwarte Tulp 

 Na aankomst tussen 11-11.30u drinken we eerst een kop 
koffie/thee. Daarna krijgen we een rondleiding van plm. een 
uur. Het museum richt zich op de geschiedenis van de 
bollenstreek en is gevestigd in een oude bollenschuur. Er is 
ook een leuk winkeltje bij. En we kunnen er ook een lekkere 
tulpen muffin kopen! 

 € 22,00 p.p. 

 Entree museum € 8,00 p.p. Rondleiding € 30,00 totaal 

MJK Entree gratis. 

 Neem een lunchpakketje mee. Rolstoelers kunnen niet naar 
boven! 
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 Maandag 30 maart 2020; 12.30 - 15.30 uur 

 Ophalen vanaf 11.30 uur. 

 Putten, kasteel De Vanenburg; koffieconcert  

 Na een leuke route komen we aan bij kasteel De Vanenburg. 
Na een kop koffie/thee gaan we om 14.15 naar de zaal voor het 
concert van pianist Wouter Harbers. Dit duurt ongeveer een 
uur. 

 € 20,00 p.p.  

 Concert gratis, na afloop een collecte voor musici 

 Neem een lunchpakketje mee 

 

 
 

 Dinsdag 31 maart 2020; 10.00 - 15.30 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Rotterdam, rondleiding SS Rotterdam 

 Op dit voormalige cruiseschip drinken we eerst koffie/thee.  
Daarna maken we de audiotour-rondleiding “Uitwaaien en 
zwaaien” van plm. 1 uur. Ontdek wat een cruiseschip allemaal in 
huis had en bezoek o.a. de dekken, de brug en het stuurhuis. 
Het schip is geschikt voor rolstoelgebruikers. 

 € 28,00 p.p. 

 Rondleiding € 13,00 p.p. 

 Neem een lunchpakketje mee 

 

 

 
Wilhelminastraat 12  

3771 AR Barneveld 

Tel: 0342 - 745 845  

www.welzijnbarneveld.nl 
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