PlusBus
Barneveld, september 2020

Beste mensen,
Nadat wij in augustus weer begonnen zijn met uitstapjes zijn er een aantal van
jullie met ons mee geweest. Men was erg enthousiast dat er weer een uitstapje
gemaakt kan worden. Vandaar dat wij wat uitgebreidere uitstapjes hebben
bedacht voor oktober. Zo proberen wij voorlopig elke maand met een aantal
uitstapjes te komen die steeds wat uitgebreider zijn. Ook zullen wij verschillende
uitstapjes voor een paar uur regelmatig terug laten komen.
Natuurlijk houden wij alle berichtgeving voor wat betreft Covid-19 goed in de
gaten en zullen direct alle uitstapjes en onze werkzaamheden staken als daar
aanleiding toe is!
U kunt zich aanmelden voor een uitstapje vanaf 21 september op het
welbekende telefoonnummer 0342 – 745845, bij geen gehoor mag u ook bellen
naar 0645 316 484 en uiteraard kunt u mailen naar bpb@welzijnbarneveld.nl.
Zoals u gewend bent wordt u weer thuis opgehaald en thuisgebracht. De prijs
van deze uitgebreidere uitstapjes is € 15,00. Consumpties zijn voor eigen
rekening.
Houdt u er alstublieft rekening mee dat een mondkapje in de bus
verplicht is, vergeet deze dus niet!
Ontsmettingsmiddel en papieren zakdoekjes zijn aanwezig in de bus zodat u de
handen kunt ontsmetten. Mocht u uw mondkapje vergeten zijn dan kunt u voor
€ 1,00 een mondkapje verkrijgen bij chauffeur/begeleider.
Er zal aan u gevraagd worden of u last heeft van verkoudheidsverschijnselen.
Zo ja dan kunnen wij u niet meenemen!
De data van de uitstapjes staan op de keerzijde van deze brief.
Wij wensen u hele gezellige uitstapjes toe.

Veel plezier gewenst door het PlusBus team.

Datum
Vrijdag 2
oktober

Bestemming

Tijd

Entreeprijs

12.30 – 17.00 uur

Dinsdag 6
oktober

Nunspeet,
Bezoekerscentrum
Staatsbosbeheer
Laren, Singer
Museum

09.30 – 14.00 uur

€ 17,00 p.p./MJK gratis

Vrijdag 9
oktober
Dinsdag 13
oktober

Grebbelinieroute
bezoekerscentrum
Bunnik, theehuis
Rhijnauwen

09.00 – 13.00 uur

€ 5,00 p.p.

Donderdag 15
oktober
Vrijdag 16
oktober

Amerongen
Amerongse Berg
Kijkje bij de Lek
Rheenen

12.30 – 17.00 uur

Dinsdag 20
oktober

Zuid Veluwe;
Oosterbeek e.o.

12.30 – 17.00 uur

Woensdag 21
oktober

Stukje Veluwe,
Speuld e.o.

09.00 – 13.00 uur

Dinsdag 27
oktober
Vrijdag 30
oktober

Kasteel De Haar,
Haarzuilen
Museum Flehite
Amersfoort

12.30 – 17.00 uur

12.30 – 17.00 uur

€ 3,00 p.p.

09.00 – 13.00 uur

09.30 – 14.30 uur

De kosten voor de bus zijn € 15,00!

€ 6,00 p.p. uitsluitend
pinbetalingen
€ 12,50 p.p./MJK gratis

