PlusBus
in de gemeente Barneveld

Beste mensen,
Voor u ligt het programmaboekje met uitstapjes voor juni en juli.
U zult het, net als wij, wel fijn vinden dat de coronamaatregelen zijn
afgeschaft. We kunnen dus in de bus beter ademhalen…
De programmagroep heeft weer het nodige gedaan om u een gevarieerd
uitstapjespakket aan te kunnen bieden. Varen, stadsbezoek, musea, tuinen
etc…
Enkele bijzonderheden:
Zo is een uitstapje weer van stal gehaald en wel de dagtocht naar Kleve.
Af en toe hoorden we de vraag of dat ook weer kon. En ja, dat kan nu weer.
We werden wat verrast door de grote belangstelling voor Volendam-Marken
in de maand mei. Daarom ook de komende periode een paar ritten op het
programma.
Nu het paleisgebouw na restauratie weer open is, gaan we ook weer eens
naar paleis Het Loo. Bij veel belangstelling kan dat ook vaker.
En er zijn een aantal nieuwe uitstapjes. Onder andere de Sky line cruise in
Amsterdam en “speciaal” voor de dames: Lady’s day bij modehuis van der
Klooster in Boskoop. Ook deze kunnen we, bij meer belangstelling, in het
najaar herhalen.
Wellicht vraagt u zich af waarom er geen uitstapjes zijn naar de Keukenhof
en de Floriade in Almere. Daar is wel naar gekeken, maar het probleem is
dat bij deze instellingen nu vooruit moet worden betaald. Zij waren niet
bereid om alleen te reserveren en dat we dan op de dag zelf betalen. Met
eventuele afmeldingen is dat een te groot risico, we krijgen namelijk geen
geld retour.
Nog enkele [wellicht overbodige] tips.
De beschrijving van de uitstapjes houden we beknopt. Anders wordt het
boekje te dik en te duur. Echter….. veel bestemmingen hebben een
website. Als u meer wilt weten, kunt u de website opzoeken. Die kunt u
vaak op de naam van de bestemming gemakkelijk vinden.
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Als u deelneemt aan de grote loterijen, zoals de Vrienden- en
postcodeloterij, kunt u – net als met de MJK - vaak gratis dan wel met
korting naar musea etc. Dat scheelt u leuk in de beurs. Ook dat kunt u
vinden op de websites.
En… als u niet zo graag alleen meegaat, kunt u ook iemand meenemen.
Uiteraard tegen betaling van de kosten p.p.
We wensen u veel plezier bij het uit- en opzoeken en bij het op pad gaan.
En….weet u een leuk uitstapje? Zeg het ons….

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 juni 2022; 10.00-14.30 uur
Ophalen vanaf 09.00 uur.
Oegstgeest, Museum Corpus
Maak een spectaculaire reis door de mens. Een
zintuigprikkelende ervaring. Dit alles beleef je in het
reusachtige menselijk lichaam museum Corpus.
€ 31,00 p.p.
Entree museum € 20,95
Neem een lunchpakketje mee.
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Donderdag 2 juni 2020; 10.00-15.00 uur
Ophalen vanaf 09.00 uur.
Heusden
In het strategisch gelegen vestingstadje Heusden beginnen
we met een kopje koffie/thee. Het verleden is in elk straatje
voelbaar. Winkel- en cultuurliefhebbers komen hier ook volop
aan hun trekken.
Slenter door de nauwe straatjes en loop het Gouverneurshuis
eens binnen of kijk even bij fort Heusden. Kortom, Heusden is
een prachtige bestemming voor een lekker dagje uit.
€ 25,00 p.p.
Neem een lunchpakketje mee.

Dinsdag 7 juni 2022; 10.00 - 14.30 uur
Ophalen vanaf 09.00 uur.
Ootmarsum, Schoolmuseum
In dit museum is een unieke collectie schoolplaten,
leesplankjes, rekenmaterialen en landkaarten tentoongesteld.
Neem zelf de griffel of kroontjespen ter hand. Bekijk ook de
klaslokaaltjes uit 1662, 1920 en 1960
€ 27.00 p.p.
Entree museum € 6,00 p.p.
Neem een lunchpakketje mee.
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Woensdag 8 juni 2022; 10.00 - 14.00 uur
Ophalen vanaf 09.00 uur.
Amsterdam, Sky line Cruise
Om 11.45 uur schepen we op de voormalige NDSM
scheepsbouwwerf in voor een rondvaart van een uur.
Koffie/thee/kleine kaart op het schip verkrijgbaar. We varen
een stukje door de haven (waar je normaal nooit komt).
Verder o.a. langs het filmmuseum Eye, de Adam Tower en de
Oostelijke eilanden met o.a. het Muziekgebouw aan het IJ.
De schipper vertelt u tijdens de rondvaart uiteraard over alles
wat er te zien is.
€ 27,00 p.p.
Cruise € 17,50 p.p.
Neem een lunchpakketje mee. Dit mag niet op het schip
genuttigd worden!

Vrijdag 10 juni 2022; 10.30 - 15.30 uur
Ophalen vanaf 09.30 uur.
Nagele , museum Nagele en Huis Polman
Na een koffiestop onderweg arriveren we pIm. 13.00 uur bij
museum Nagele. In 1956 werd gestart met de bouw van
Nagele, het ‘platte’ dorp. Voor die tijd vooruitstrevend en
innovatief met veel aandacht voor groen, licht, lucht en ruimte.
In museum Nagele zien we het ontstaan van Nagele en haar
unieke plaats in de architectuur -geschiedenis. Daarna gaan
we in Huis Polman terug naar die tijd.
€ 26,00 p.p.
Entree musea combikaart € 8,00 p.p.
MJK

Entree gratis
Neem een lunchpakketje mee.
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Dinsdag 14 juni 2022; 09.00 - 15.00 uur
Ophalen vanaf 08.00 uur.
Boskoop, Modehuis v.d. Klooster; Lady’s Day
We gaan een dag mode doen! Uiterlijk 10.30 uur worden we
ontvangen met koffie en lekkers. Daarna krijgt u een
modeshow gevolgd door een mooie lunch. In de middag is er
bingo en u kunt kleding bekijken, waarbij u geholpen kunt
worden door medewerk(st)ers van het modehuis. Kopen is
niet verplicht.
€ 24,00 p.p.
Modehuis € 6,00 p.p.

Woensdag 15 juni 2022; 10.00 – 16.00 uur
Ophalen vanaf 09.00 uur.
Spakenburg, Museum en mogelijkheid voor vaartocht met
een botter
Op een prachtige plaats aan de oude haven en tegenover de
eeuwenoude scheepswerf ligt Museum Spakenburg. In het
museum wordt het verhaal verteld van de gemeente
Bunschoten. Ook is er gelegenheid om deel te nemen aan
een vaartocht met een botter.
€ 25,00 p.p.
Entree museum € 7,00 p.p. Boottocht € 15.00 p.p.
MJK

Entree gratis.
Neem een lunchpakketje mee.
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Donderdag 16 juni 2022; 10.30 - 15 .00 uur
Ophalen vanaf 09.30 uur.
Apeldoorn, Paleis Het Loo
We doen een dagje Paleis, nu het paleisgebouw na
restauratie weer opengesteld is. U kunt naar de stallen, tuinen
en om 13.30 uur is de gereserveerde audiotour in het
paleisgebouw. In het Grandcafe Prins Hendrik is er horeca.
€ 25,00 p.p.
Entree € 19,50 p.p.
MJK

Entree gratis
Neem een lunchpakketje mee.

Woensdag 22 juni 2022; 11.00 – 16.00 uur
Ophalen vanaf 10.00 uur.
’t Harde, tuin Ampies Berg
Ampies Berg is een prachtige tuin aangelegd tegen een kleine
verhoging. Er is wel een terras bij waar we ons lunchpakketje
kunnen nuttigen, maar er wordt geen koffie meer geschonken.
Daarom willen we vóór en/of nà bezichtiging van de tuin nog
een gezellig restaurant bezoeken om samen wat te drinken.
€ 20,00 p.p.
Entree € 5,00 p.p.
Neem een lunchpakketje mee, kan in de tuin genuttigd
worden.
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Donderdag 23 juni 2022; 10.00 – 15.00 uur
Ophalen vanaf 09.00 uur.
Scheveningen; Museum Beelden aan Zee
Wij arriveren tussen 11.30 en 12.00u en drinken daar eerst
koffie/thee. Dit museum beschikt over een uitgebreide
collectie beelden. U kunt bij de entree eventueel inschrijven
voor de inlooprondleiding om 13.30u voor € 5 p.p.
Echter vol is vol…..
€ 32,00 p.p.
Entree museum € 17,50 p.p.
MJK

Entree gratis
Neem een lunchpakketje mee.
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Vrijdag 24 juni 2022; 10.00 – 15.30 uur
Ophalen vanaf 09.00 uur.
Winkelen in Kleve, Duitsland.
Kleve is een prachtig oud stadje in Duitsland. Hier kunt u
gezellig wandelen, winkelen, koffie drinken en kijken naar
historische panden. Zo kunt u bijvoorbeeld in het
stadscentrum een bezoek brengen aan het Koekkoekhaus,
Koekkoekplatz 1, met werken van de Nederlandse schilder
B.C. Koekkoek. Toegangsprijs € 7,00 p.p; open 14 – 17u.
€ 25,00 p.p.
Neem een lunchpakketje mee.

Dinsdag 28 juni 2022; 10.00 - 15.00 uur
Ophalen vanaf 09.00 uur.
Volendam - Marken
We gaan naar Volendam waar u na koffie/thee bij de haven op
de boot VOLENDAM-MARKEN expres stapt om plm. 12.30 uur.
U vaart over de Gouwzee en komt aan in het gezellige Marken ,
waar u rond kunt kijken tot 3 uur. Daar haalt de bus u weer op,
die staat op de grote parkeerplaats achter de winkeltjes.
€ 25,00 p.p.
Boot € 8,25 p.p. enkele reiskaartje kopen bij de boot.
Neem een lunchpakketje mee.
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Woensdag 29 juni 2022; 10.00 - 14.30 uur
Ophalen vanaf 09.00 uur.
Elburg, rondvaart Veluwemeer
We gaan eerst koffiedrinken bij restaurant De Herberg aan de
Havenkade. Dan gaan we om 12 uur anderhalf uur varen op
het Veluwemeer met een boot van rederij Randmeer.
€ 20,00 p.p.
Vaartocht € 12.50 p.p.
Rolstoelvriendelijk. Neem een lunchpakketje mee.

Vrijdag 1 juli 2022; 09.30 - 14.30 uur
Ophalen vanaf 08.30 uur.
Hengelo [O], museum Hengelo
We arriveren daar plm. 11.00 uur. In dit museum in het
Wilmink – Van Benthemhuis, een monumentaal pand uit
1881, staat de geschiedenis van Hengelo centraal. Het heeft
een unieke cultuurhistorische collectie. We krijgen daar een
rondleiding door vrijwilligers in passende kledij en worden
voorzien van een koffie-theetafel .
€ 26,00 p.p.
Rondleiding + koffie/thee tafel € 40,00 [= groepsprijs ]
Neem een lunchpakketje mee.
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Dinsdag 5 juli 2022; 09.30 - 14.00 uur
Ophalen vanaf 08.30 uur.
Noordwijk, Strandrups
We gaan eerst koffie drinken aan de Langevelderslag. Om
12.15 uur gaan we daar met de strandrups langs de zee
rijden. Bij goed weer kunt u even met uw voeten in het
zeewater lopen!!
€ 25,00 p.p.
Strandrups € 9.50 p.p.
Neem een lunchpakketje mee.
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Woensdag 6 juli 2022; 10.30 - 14.00 uur
Ophalen vanaf 09.30 uur.
Rondrit Utrechtse Heuvelrug met pannenkoeken eten
We rijden vandaag over binnenwegen een stuk van de
Utrechtse heuvelrug. Tussendoor gaan we plm. 12.30u bij
restaurant De Bosrand in het mooie Lage Vuursche een
pannenkoek eten.
€ 23,00 p.p.

Pannenkoek is eigen rekening.

Vrijdag 8 juli 2022; 10.30 – 15.00 uur
Ophalen vanaf 09.30 uur.
Utrecht , Botanische Tuinen
Via een mooie tocht komen we in het oostelijk deel van
Utrecht aan, dicht bij de universiteit. Hier liggen de botanische
tuinen. U vindt er verschillende soorten tuinen met planten uit
de hele wereld. De tropische kas en de vlinderkas zijn een
bezoek meer dan waard. Het is een waar plantenparadijs!
.
€ 24,00 p.p.
Entree tuin € 8.50 p.p.Entree vanaf 65 jaar € 7,00 p.p.
MJK

Entree gratis
In de tuin mag een lunchpakketje opgegeten worden (niet op
het terras) De tuinen zijn rolstoeltoegankelijk!
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Dinsdag 12 juli 2022; 10.00 – 15.00 uur
Ophalen vanaf 09.00 uur.
Gouda, Museum Goudse Waag
De Goudse Waag is een historisch pand uit 1668. Hier liggen
drie eeuwen kaasgeschiedenis. De Goudse kaasmarkt
bestaat al vanaf 1198. Eeuwenlang kwamen alle boeren uit de
omgeving hier bijeen om op het marktplein hun kaas te
verkopen.
Het museum bevindt zich op de verdiepingen van de Waag.
Er is geen lift aanwezig, maar wenteltrappen. U vindt hier van
alles over de historie van de Goudse Waag, de Goudse kaas
en de vele andere producten die Gouda wereldberoemd
gemaakt hebben.
€ 26,00 p.p.
Entree museum € 8,50 p.p. (65+). Dit is inclusief een minikaasproeverij.
Neem een lunchpakketje mee.

Woensdag 13 juli 2022; 10.00 – 15.00 uur
Ophalen vanaf 09.00 uur.
Laren, Singermuseum
In dit fraaie museum zijn nu 2 prachtige tentoonstellingen te
bezichtigen t.w. Jan Sluijters en de Modernen en Theo v.
Rysselberghe, schilder van de zon. Breng ook zeker een
bezoek aan de prachtige Piet Oudolf beeldentuin die dan
natuurlijk volop in bloei staat. Uiteraard kan men ook nog het
mooie dorp van Laren in lopen.
€ 27,00 p.p.
Entree museum € 17,00 p.p.
MJK

Entree gratis
Neem een lunchpakketje mee.
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Dinsdag 14 juli 2022; 10.00 - 15.00 uur
Ophalen vanaf 09.00 uur.
Volendam - Marken
We gaan naar Volendam waar u na koffie/thee bij de haven op
de boot VOLENDAM-MARKEN expres stapt om plm. 12.30 uur.
U vaart over de Gouwzee en komt aan in het gezellige Marken ,
waar u rond kunt kijken tot 3 uur. Daar haalt de bus u weer op,
die staat op de grote parkeerplaats achter de winkeltjes.
€ 25,00 p.p.
Boot € 8,25 p.p. enkele reiskaartje kopen bij de boot.
Neem een lunchpakketje mee.
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Vrijdag 15 juli 2022; 12.30 – 16.00 uur
Ophalen vanaf 11.30 uur.
Berlicum [NBr.], Kamelenmelkerij
Vandaag bezoeken we de enige kamelenmelkerij in Europa,
waar we om 14.00u verwacht worden. Boer Frank houdt hier
meer dan 100 kamelen. Het belooft een unieke ervaring te
worden. U wordt ontvangen met een kopje koffie/thee en een
plakje cake. Dan krijgt u een uitgebreide presentatie over de
kamelen, gevolgd door een rondleiding over het bedrijf en in
de stallen. Tenslotte kunt u kamelenmelk proeven.
€ 25,00 p.p.
Entree + koffie + rondleiding etc. € 13,50 p.p.
Neem een lunchpakketje mee.
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Dinsdag 19 juli 2022; 09.30 – 15.00 uur
Ophalen vanaf 08.30 uur.
Workum , museum Jopie Huisman
Een uniek museum met werken van een unieke kunstenaar .
Weinigen kunnen zo realistisch schilderen zoals Jopie
Huisman dat in zijn tijd deed.
€ 30,00 p.p.
Entree museum € 9,75
MJK

Entree gratis.
Neem een lunchpakketje mee.

Woensdag 20 juli 2020; 10.30 – 15.00 uur
Ophalen vanaf 09.30 uur.
Utrecht, museum Speelklok
Stap in de wondere wereld van zelf spelende
muziekinstrumenten. Laat je verrassen door de vrolijke
muziek die vanuit alle hoeken van het museum klinkt.
€ 26,00 p.p.
Entree museum € 14,00 p.p.
MJK

Entree gratis
Neem een lunchpakketje mee.
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Vrijdag 22 juli 2022; 10.00 - 15.00 uur
Ophalen vanaf 09.00 uur.
Diepenheim, landgoed/kasteel Warmelo
Op dit eeuwenoude landgoed heeft prinses Armgard , de
moeder van prins Bernhard, gewoond. Rondom het kasteel
zijn in Franse en Engelse stijl tuinen aangelegd. Daarin kunt u
ook zandsculpturen bezichtigen. Uiteraard beginnen we daar
met koffie /thee.
€ 26,00 p.p.
Entree park en sculpturen € 8,00 p.p.
Neem een lunchpakketje mee.

16

Dinsdag 26 juli 2022; 10.00 - 15.00 uur
Ophalen vanaf 09.00 uur.
Hattem, oude centrum en vaartocht .
We gaan koffiedrinken in het Panorama Paviljoen. Daarna
kunt u daar dichtbij naar het oude stadje. Om 14.00 uur
vertrekt de boot vanaf het Panorama Paviljoen voor een
vaartocht van een uur over de IJssel en uiterwaarden.
€ 25,00 p.p.
Vaartocht € 9.50 p.p.
Neem een lunchpakketje mee.
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Woensdag 27 juli 2022; 09.00 - 15.00 uur
Ophalen vanaf 08.00 uur.
Boskoop, modehuis v.d. Klooster; Lady’s Day
We gaan een dag mode doen. Uiterlijk 10.30 uur worden we
ontvangen met koffie en lekkers. Dan krijgt u een modeshow
gevolgd door een mooie lunch. In de middag is er bingo en u
kunt kleding bekijken, waarbij u geholpen kunt worden door
medewerk(st)ers van het modehuis. Kopen is niet verplicht.
€ 24,00 p.p.
Modehuis € 6,00 p.p.

Vrijdag 29 juli 2022; 10.00 - 14.30 uur
Ophalen vanaf 09.00 uur.
Utrecht, museum Catharijneconvent
Eerst koffie/thee in het museumcafe, waar we plm. 11.15u
aankomen. In dit museum is naast de reguliere exposities
een bijzondere tentoonstelling te zien. De onstuimige jaren
zestig is de eerste tentoonstelling ooit over de grote
veranderingen van de jaren zestig. Een van de meest
revolutionaire én religieuze periodes uit de Nederlandse
geschiedenis. Via een mooie route gaan we weer naar huis.
€ 25,00 p.p.
Entree museum € 15,00 p.p. 65+ € 13,50 p.p.
MJK

Entree gratis
Neem een lunchpakketje mee.
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