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Barneveld, juli 2020 

 

Beste mensen, 

Eindelijk hebben we weer een paar uitstapjes voor u samengesteld. We gaan wat 

leuke rondritten maken, niet te ver van huis en toch even er op uit. Tijdens de rit 

wordt er een koffie-/theestop gemaakt. Wij gaan ervan uit u hiermee weer een 

gezellige tijd te kunnen bieden. 

U kunt zich aanmelden voor een uitstapje vanaf 3 augustus 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 rondritten is € 10,00. Consumpties zijn voor eigen rekening. 

Houdt u er alstublieft rekening mee dat een mondkapje in de bus 

verplicht is, vergeet deze dus niet! 

In de bus is er ontsmettingsmiddel en papieren zakdoekjes aanwezig zodat u de 

handen kunt ontsmetten.  

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. 
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Datum Bestemming Tijd 

Dinsdag 18 augustus  Nijkerk 09.00 uur – 13.00 uur 

Vrijdag 21 augustus  Harskamp 13.00 uur – 17.00 uur 

Dinsdag 25 augustus Scherpenzeel/Woudenberg 13.00 uur – 17.00 uur 

Vrijdag 28 augustus Otterlo 09.00 uur – 13.00 uur 

Dinsdag 2 september Garderen 13.00 uur – 17.00 uur 

Woensdag 3 september Amerongen 13.00 uur – 17.00 uur 

Vrijdag 4 september Drie (Ermelo) 09.00 uur – 13.00 uur 

Dinsdag 8 september Kootwijk 13.00 uur – 17.00 uur 

Woensdag 9 september  Elspeet 09.00 uur – 13.00 uur 

Vrijdag 11 september Drie (Ermelo) 13.00 uur – 17.00 uur 

Dinsdag 15 september Leusden/ Den Treek 13.00 uur – 17.00 uur 

Woensdag 16 september Garderen 09.00 uur – 13.00 uur 

Vrijdag 18 september Kootwijk 09.00 uur – 13.00 uur 

Dinsdag 22 september Harderwijk 13.00 uur – 17.00 uur 

Woensdag 23 september Spakenburg 13.00 uur – 17.00 uur 

Vrijdag 25 september Wageningen Hoog 09.00 uur – 13.00uur 

Dinsdag 29 september Otterlo 13.00 uur – 17.00 uur 

Woensdag 30 september Staverden 13.00 uur – 17.00 uur 

 

 


