PlusBus
in de gemeente Barneveld
(0342) 745 845
bpb@welzijnbarneveld.nl

Programmaboekje
april – mei 2020

VOORWOORD
Beste mensen,
De PlusBus blijft aan de weg timmeren om het voor u aantrekkelijk te
maken om er eens of meerdere keren erop uit te gaan. De maanden april
en mei zijn prachtige maanden om de ontluikende natuur te ontdekken. We
hebben dan ook diverse trips op het programma gezet om dat zelf te gaan
bezichtigen.
Nieuw zijn de wat kortere trips, met een koffiepauze,consumpties voor
eigen rekening, waarbij we om 09.00u. starten met het ophalen van de
reizigers en ca. 12.30u. weer terug zijn. Hier staat niet direct het bezoek
van een evenement centraal, maar een een tijdje gezellig met elkaar de
deur uit. De kosten hebben we bepaald op € 14,00 p.p. en we noemen het
“De Koffieronde”. Wij zijn benieuwd naar uw reacties!
Alvast veel pelzier toegewenst met de trips die u bij ons gaat boeken!
Enkele aandachtspunten:
• U kunt uw keuze uit het programmaboekje aan ons doorgeven
vanaf 23 maart 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

Woensdag 1 april 2020; 10.00 – 15.30 uur
Ophalen vanaf 9.00 uur.
Boxtel, Het Oertijd Museum
Het Oertijdmuseum in Boxtel heeft veel te bieden. Het is het
grootste geologisch museum in ons land. Beleef de wereld
van de dinosaurussen, fossielen en mineralen, maar ook van
planten en bomen uit de oertijd in het Arboretum en de grote
museumtuin. Er is een museumwinkel met originele cadeau
artikelen en een restaurant.
€ 28.00 p.p.
Entree € 10.50 p.p.
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Vrijdag 3 april 2020; 10.00 - 15.00 uur
Ophalen vanaf 09.00 uur.
Leiden, Museum Naturalis
Naturalis is er voor iedereen die meer wil ontdekken over de
enorme rijkdom van de natuur. De collectie van Naturalis is de
basis voor onderzoek naar wereldwijde biodiversiteit en
geologie en vormt een bijdrage aan onderzoek naar actuele
vraagstukken als klimaatverandering en het verdwijnen van
soorten. In het Live Science Lab laten onderzoekers zien waar
ze zoal mee bezig zijn. Er is een museumwinkel, een
restaurant alsmede een koffiecorner.
€ 30,00 p.p.
Entree museum € 16,00 p.p.
Entree gratis [ geldt ook voor VIP-pas Bankgiroloterij]
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Dinsdag 7 april 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

Entree € 2,50 p.p.
Met VIP Bankgiro loterij is entree gratis!

Woensdag 8 april 2020; 10.00 – 15.30 uur
Ophalen vanaf 09.00 uur.
Urk – Nagele – Museum Schokland
Vandaag gaan we naar de Noord Oost Polder. Eerst drinken
we koffie in Urk , daarna gaan we naar Nagele en het
Schokland museum. Nagele is een dorp gebouwd volgens
een streng en stedebouwkundig plan. Schokland was vroeger
een eiland in de Zuiderzee, nu is het omgeven door de polder.
€ 28,00 p.p.
Entree museum € 7,50 p.p.
MJK

Entree gratis

4

Vrijdag 10 april 11.00 – 15.30 uur
Ophalen vanaf 10.00 uur.
Park Hoge Veluwe; Kröller - Müller Museum
Behalve het museum en de beeldentuin kunt u nu ook de
schuilkelder bezoeken, waarin tijdens de oorlog Helene
Kröller-Müller alle kunstschatten liet opslaan. Ook is er nu de
tentoonstelling ‘Parels uit het Verre Oosten’ ; Chinese
kunstwerken en porselein .
€ 24.00 p.p.
Entree park/museum € 21.90 p.p.
MJK

Entree park € 10,95 p.p.

Dinsdag 14 april 2020; 10.30 – 15.30 uur
Ophalen vanaf 09.30 uur.
Pannenkoek eten in Zeewolde aansluitend Tulpenroute
Flevoland
We rijden eerst naar het Pannenkoeken restaurant Hans en
Grietje in Zeewolde. Daar eten we een heerlijke pannenkoek
en rijden daarna [een stuk van] de mooie Tulpenroute door
Flevoland
€ 28,00 p.p.
Pannenkoek
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Woensdag 15 april 2020; 10.00 - 15.30 uur
Ophalen vanaf 09.00 uur.
Lisse, De Keukenhof
Dit beroemde park is opgezet met 7 miljoen bloeiende bollen
en in meer dan 20 shows presenteren 500 kwekers bloemen
en planten in al hun variatie.
€ 30,00 p.p.
Entree € 19,00 p.p. [online ticket € 17,50 p.p.]

Donderdag 16 april 2020; 10.00 – 12.00 uur
Ophalen vanaf 09.00 uur.
“De Koffieronde”
Gezellig met z’n allen een kopje koffie/thee drinken en
intussen een praatje met elkaar maken. We zoeken een leuke
plek om er zo een gezellige ochtend van te maken.
€ 14,00

Vrijdag 17 april 2020; 10.30 - 15.00 uur
Ophalen vanaf 09.30 uur.
Utrecht, Tivoli Vredenburg, lunchpauzeconcert
Na een kop koffie/thee bij brasserie Danel naast dit
muziekgebouw kunnen we vanaf 12.00 uur daar terecht voor
een uur durend gratis lunchpauzeconcert door aanstormend
talent van conservatoria uit heel Nederland. Via een mooie
route rijden we weer terug.
€ 22,00 p.p.
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Maandag 20 april 2020; 09.30 - 14.30 uur
Ophalen vanaf 08.30 uur.
Amsterdam, varen met de Jordaanboot met het
Ouderenfonds.
Vanaf 11.00 uur schepen we in op MS de Jordaan. Op deze
boot vindt u een oergezellige Jordanese huiskamer én een
traditioneel Amsterdams Café. Het arrangement bestaat uit
een Amsterdamse muziekvaart op het IJ, ontvangst met
koffie/thee en gebak, een uitgebreide lunch met diverse
broodjes, soep, broodje kroket inclusief alle drankjes. Deze
vaartocht duurt tot ongeveer 14.00 uur.
€ 30,00 p.p.
vaartocht met lunch € 25,00 p.p.

Dinsdag 21 april 2020; 11.00 – 15.00 uur
Ophalen vanaf 10.00 uur.
Genemuiden, Tapijtmuseum
Onderweg drinken we een kop koffie/thee, waarna we rond
13.00u verwacht worden in het tapijtmuseum voor een
rondleiding. Daarna kunt u zelf ook nog rondkijken.
Genemuiden staat bekend als de tapijtstad van Nederland.
Dat begon daar al in de 16e eeuw met het weven van
biezenmatten als huisvlijt. Thans wordt machinaal per week
750 km. kunststof tapijt en kunstgras gemaakt. Deze hele
geschiedenis wordt in dit museum getoond.
€ 24,00 p.p.
Entree museum € 4.50 p.p.
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Woensdag 22 april 2020; 11.00 – 16.00 uur
Ophalen vanaf 10.00 uur.
Betuwe, Bloesemtocht.
Deze dag maken we een rondrit door de Betuwe langs
bloeiende boomgaarden. Onderweg maken we een
koffie/thee stop.
€ 22,00 p.p.

Vrijdag 24 april 2020; 11.00 - 15.00 uur
Ophalen vanaf 10.00 uur.
Harderwijk, vaartocht met Veluvia
We drinken eerst koffie/thee in het restaurant Bij Oost op de
Havenkade te Harderwijk. Om plm. 13.15 uur schepen we
daar in voor een rondvaart van ongeveer 1 uur op de
salonboot Jacoba van Reijer Dzn over het Veluwemeer. Via
een mooie route rijden we weer terug.
€ 28,00 p.p.
Pannenkoek (eigen rekening)
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Woensdag 29 april 2020; 10.00 - 15.30 uur
Ophalen vanaf 09.00 uur.
Enschede, Rijksmuseum Twente
In samenwerking met Kunstmuseum Pablo Picasso in het
Duitse Munster presenteert dit museum werken van Picasso
en Matisse, met als motto “Beauty is a line”. Als
grootmeesters van de moderne kunst beheersten Pablo
Picasso (1881-1973) en Henri Matisse (1869-1954) als geen
ander de kunst van de lijn. Het museum is rolstoel
toegankelijk. Er is een restaurant en een museumwinkel.
Na het museumbezoek kunnen we eventueel ook nog even
een bezoek brengen aan de gerenoveerde wijk Roombeek.
Deze wijk werd in het jaar 2000 vrijwel geheel verwoest door
een enorme vuurwerkramp.
€ 29,00 p.p.
Entree museum € 15,00 p.p.
MJK

Entree gratis [geldt ook voor VIP-pas Bankgiro loterij]

Vrijdag 1 mei 2020; 11.00 – 16.00 uur
Ophalen vanaf 10.00 uur.
Betuwe, Bloesemtocht.
Deze dag maken we een rondrit door de Betuwe langs
bloeiende boomgaarden. Onderweg maken we een
koffie/thee stop.
€ 22,00 p.p.
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Woensdag 6 mei 2020; 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 meesterschilder Jopie 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

Donderdag 7 mei 2020; 10.00 – 15.00 uur
Ophalen vanaf 09.00 uur.
Amsterdam; Kattenkabinet
Het Kattenkabinet is opgericht ter nagedachtenis aan de rode
kater John Pierpont Morgan (1966-1983). Deze was
gedurende zijn hele leven de metgezel van Bob Meijer, de
oprichter van het Kattenkabinet. U vindt hier welke rol in de
kunst en cultuur de kat heeft gespeeld. De collectie bestaat
o.a. uit schilderijen, beelden, tekeningen en foto’s.
€ 25,00 p.p.
Entree museum € 10,00 p.p.
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Vrijdag 8 mei 2020; 10.00 – 15.00 uur
Ophalen vanaf 09.00 uur.
Ruurlo; Belevingspark Cactus Oase
Laat u verrassen door dit belevingspark. Ruime paden leiden
u door 6000 m2 overdekte kas met duizenden soorten
bijzondere en kleurrijke cactussen, nostalgiehuisjes, Indianen
expositie, oude landbouwwerktuigen, 400 m2
modelspoorbaan en een vogeltuin met zingende en kletsende
vogels.
€ 25,00 p.p.
Groepsarrangement € 12,50 p.p. [entree met ontvangst, 2x
koffie/thee met koek, cactus met potje cadeau].

Dinsdag 12 mei 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. Er zijn diverse
tentoonstellingen.
€ 24,00 p.p.
Entree € 17,00 p.p.
MJK

Entree gratis
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Woensdag 13 mei van 10.00 – 16.30 uur
Ophalen vanaf 9.00 uur.
Noordwijk ; rit met de Strandrups en Museum
Engelandvaarders
We maken om 12.15u een rit van ruim één uur over het
strand met de Strandrups. Deze strandrit is ook toegankelijk
voor minder validen en rolstoelgebruikers.
Daarna gaan we naar het Engelandvaarders Museum, waar
we om 14.00u welkom zijn. Hier krijgt u een indruk hoe tijdens
de tweede wereldoorlog mensen uit bezet Nederland
ontsnapten om in Engeland de strijd tegen nazi Duitsland en
Japan voort te zetten.
€ 30,00 p.p.
Strandrups € 8.00 p.p.; Entree museum € 6,50 p.p.
MJK

Entree museum gratis

Donderdag 15 mei 2020; 10.00 – 12.00 uur
Ophalen vanaf 09.00 uur.
“De Koffieronde”
Gezellig met z’n allen een kopje koffie/thee drinken en
intussen een praatje met elkaar maken. We zoeken een leuke
plek om er zo een gezellige ochtend van te maken.
€ 16,00 inclusief koffie/thee
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Vrijdag 15 mei 2020; 10.00 – 15.00 uur
Ophalen vanaf 09.00 uur.
Elburg, Zandbeeldenfestival
Een grote overdekte ruimte met zandsculpturen tot wel 8
meter hoog! Onderwerp: Bijbelverhalen in Zand. Deze unieke
expositie verbindt historie, kunst en cultuur.
€ 26,00 p.p.
Entree € 16,50 p.p.

Dinsdag 19 mei 2020; 10.00 - 15.00 uur
Ophalen vanaf 09.00 uur.
Haarlem; vaartocht rederij Smidje en bezoek oude stad.
We gaan om 12.00u een vaartocht maken vanaf Het Spaarne
in Haarlem. Tijdens deze tocht van ca. 50 minuten ontdek je
de fraaie historische binnenstad van Haarlem vanaf het water.
De boot vaart langs vele mooie bezienswaardigheden zoals
het Teylers museum, molen de Adriaan, het centraal station,
de Jopenkerk en het Frans Halsmuseum. Aansluitend is er
gelegenheid om op eigen houtje de prachtige binnenstad nog
eens te voet te gaan verkennen.
Uiteraard nemen we onderweg voldoende tijd voor het
genieten van een kopje koffie/thee.
€ 28,00 p.p.
Vaartocht € 14,00 p.p.

13

Vrijdag 22 mei 2020: 10.30 – 15. 00 uur
Ophalen vanaf 09.30 uur.
Rondrit Grebbelinieroute + bezoekerscentrum Grebbelinie
In de 18e eeuw werd de Grebbelinie aangelegd als een
verdedigingslinie. Deze loopt van Rhenen tot Spakenburg. In
het bezoekerscentrum kunt u kennismaken met de
geschiedenis van de linie. Onderweg of in het
bezoekerscentrum drinken we koffie/thee.
€ 20,00 p.p.
Entree bezoekerscentrum € 5,00 p.p.

Dinsdag 26 mei 2020; 09.30 – 15.30 uur
Ophalen vanaf 08.30 uur.
Assen; Drents Museum
Dit museum staat bekend om de prachtig verzorgde
tentoonstellingen. Dit keer is er veel te zien over de berg
Ararat en zijn geschiedenis op de tentoonstelling ‘In de ban
van de Ararat - Schatten uit het oude Armenië’. Schitterende
objecten uit het History Museum of Armenia in Yerevan én
een uniek reliek van de Ark van Noach zijn daar te
bewonderen.
€ 32,00 p.p.
Entree museum € 15.00 p.p.
MJK

Entree gratis
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Woensdag 27 mei 2020; 09.30 – 15.00 uur
Ophalen vanaf 08.30 uur.
’s Hertogenbosch; bezoek centrum en vaartocht.
We gaan eerst naar het oude centrum. U kunt daar de St.
Jans kathedraal en/of een museum bezoeken. Of u kunt gaan
winkelen. Om 13.30 maken we een vaartocht met Rederij
Wolthuis door en om ‘sHertogenbosch, waar u getrakteerd
wordt op koffie/thee met een Bossche Bol.
€ 27,00 p.p.
Boot + koffie/thee met Bossche Bol € 16.00 p.p.

Vrijdag 29 mei 2020; 10.00 - 15.00 uur
Ophalen vanaf 09.00 uur.
Gouda, St. Jan kathedraal en vaartocht rederij De IJsel
De St. Jan in Gouda is de meest opzienbarende kerk en met
zijn 123 meter ook nog eens de langste kerk van Nederland.
Wie de St. Jan inloopt valt stil bij het zien van de majestueuze
ruimte met zijn 72 wereldberoemde gebrandschilderde ramen.
Om 13.30 uur gaan we een prachtige vaartocht maken door
de monumentale binnenstad van Gouda. De tocht wordt
begeleid en van commentaar voorzien door de schipper. De
vaartocht duurt ongeveer 1,5 uur. Er is een toilet aan boord en
een minibar met koffie/thee, fris, bier, wijn en schippersbitter .
De St. Jan is rolstoelvriendelijk, maar om de vaartocht
mee te kunnen maken moet je wel redelijk goed ter been
zijn.
€ 27.00 p.p.

MJK

Entree St. Jan € 8,50 p.p. [Met VIP-pas bankgiroloterij €6,50]
Vaartocht € 10.00 p.p. [contant betalen bij de schipper]
Entree St. Jan gratis
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