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Beste mensen, 

Voor u ligt het uitstapjes programma van de maanden oktober en 

november. Gezien het jaargetijde voeren binnen-activiteiten nu weer de 

boventoon.  

In de afgelopen maanden gingen de nodige uitstapjes niet door, vooral door 

te weinig opgaven. Daarom bieden we nu een keer minder uitstapjes aan. 

We kijken eens hoe dat gaat. En..… u mag best weten dat dat het nodige 

uitzoek- en regelwerk scheelt, vooral voor onze planner Ria.  

In de uitstapjes zijn een aantal bijzondere te noemen. Het Groote museum 

in Artis, de Zandkastelen in Elburg, de Dali expositie in Uden en De Juliana-

expositie in Amsterdam. En er zijn een paar nieuwe, zoals DomUnder in 

Utrecht, winkelen in Kevelaer en een lunchbuffet bij Van der Valk. 

Nog enkele aandachtspunten: 

• De beschrijving van de uitstapjes houden we beknopt. Anders 
wordt het boekje te dik en te duur. Als u vooraf meer van de 
bestemming wilt weten, kunt u de website daarvan opzoeken .  

• 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 plannen de uitstapjes al een hele tijd tevoren. Dan komt het af 

en toe helaas voor dat intussen een prijsverhoging voor toegang is 

doorgevoerd.  

• Wilt u misschien zelf met een u bekend groepje een keer een 

uitstapje organiseren en hebt u vervoer nodig? Dan is de Plusbus 

een mogelijkheid. U kunt dat dan overleggen met Ria op het 

bekende emailadres c.q. telefoonnummer. 
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We wensen u veel plezier bij het uitzoeken en bij het op pad gaan.  

En….weet u een leuk uitstapje? Zeg het ons….  

 

Wachtlijst/Reservelijst 
Als er 7 personen meegaan is de bus vol. Als u zich daarna aanmeldt,  
zetten wij u op de wacht/reservelijst. Bij veel aanvraag zetten wij het 
bewuste uitstapje de periode erop weer in het programma. Degenen die op 
die wachtlijst staan hebben dan voorrang. 
Op deze manier krijgt iedereen de kans om mee te gaan.  
 
Enkele aandachtspunten:  
• U kunt uw keuze uit het programmaboekje aan ons doorgeven vanaf 

het moment dat u het boekje ontvangt via bpb@welzijnbarneveld.nl 
of telefonisch via 0342-745 845 of 0645 316 484. 

• Wij streven er naar om plm. 1 week van te voren telefonisch door te 
geven of het uitstapje doorgaat.  

• Indien u onverhoopt niet mee kunt dient u zich 5 werkdagen van te 
voren af te melden, acute situaties voorbehouden. Buiten deze termijn 
om worden u de kosten van bus in rekening gebracht om andere 
deelnemers niet te duperen. 

• Betalen met de pinpas kan in de bus. 
• Bij de uitstapjes is standaard geen consumptie/lunch inbegrepen, tenzij 

anders vermeld. 
 
 

 

 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 

 

 

http://www.aanzetnet.nl/2016/08/19/mening-gevraagd-opheffen-buslijn-15/
http://simsalaboliek.nl/raadselrad/
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 Dinsdag 4 oktober 2022; 09.30  – 15.00 uur 

 Ophalen vanaf 08.30 uur. 

 Amsterdam;Artis - Groote Museum 

 Het Groote Museum is een nieuw museum van ARTIS. Van 
communicerende planten tot een wedstrijdje met een 
chimpansee. Of een geurtunnel waar herkenning en 
ontroering elkaar afwisselen. Je gaat op een persoonlijke 
expeditie, kriskras door het museum. 

 € 28,00  p.p. 

 Entree museum € 17,50 p.p. 

MJK Entree gratis 

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

 

 

 Donderdag 6 oktober 2022; 10.00 - 15.00 uur  

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Hilversum, Muziekcentrum van de Omroep;Lunchconcert 

 Na een koffiestop onderweg arriveren wij plm. 12.00 uur bij dit 
gebouw. Om 12.30 uur begint het lunchconcert van het Radio 
Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor. Zij geven 
een voorproefje van het concert van deze week. Zo’n kijkje in 
de keuken is beslist een bijzondere ervaring.  
Na afloop gaan we via een mooie route terug. 

 € 22,00 p.p. 

 Concert is gratis 

 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/
http://simsalaboliek.nl/raadselrad/
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 Dinsdag 11 oktober 2022; 09.30 – 14.30 uur 

 Ophalen vanaf 08.30 uur. 

 Winterswijk; Museum Villa Mondriaan.  

 Hier wordt het verhaal verteld van de jonge Piet Mondriaan en 
het museum toont het vroege werk van Piet Mondriaan. 

 € 30,00 p.p. 

 Entree museum € 12,00 p.p. 

MJK Entree gratis 

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

 
 
 
 

 

 Dinsdag 18 oktober 2022; 10.00 - 15.30 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Harderwijk; Stadsmuseum en museum Marius van 
Dokkum 

 We beginnen vandaag in het Stadsmuseum, waar we de 
nieuwe vaste tentoonstelling “Pension Harderwijk/kamers vol 
verhalen“ kunnen bewonderen. Aansluitend bezoeken we om 
13.30 uur het Marius van Dokkum museum, het enige van 
een nog levende kunstenaar. Zijn schilderijen zijn uniek en 
doen bij een ieder een lach op het gezicht verschijnen. 

 € 25,00 p.p. 

 Entree Stadsmuseum € 10,00 p.p. Op vertoon van 
toegangsbewijs Stadsmuseum is de entree museum Marius 
van Dokkum € 5,00 p.p. 

MJK Entree beide musea gratis 

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

http://www.aanzetnet.nl/2016/08/19/mening-gevraagd-opheffen-buslijn-15/
http://simsalaboliek.nl/raadselrad/
http://www.aanzetnet.nl/2016/08/19/mening-gevraagd-opheffen-buslijn-15/
http://simsalaboliek.nl/raadselrad/
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  Woensdag 19 oktober 2022; 10.00 - 15.45 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

  Eiland Pampus 

  In Muiden schepen we plm. 11.30 uur in voor de vaartocht 
naar Pampus. De naam Pampus is verbonden aan 400 jaar 
geschiedenis. Van een onneembare diepte uit de 17e eeuw, 
waar schepen voor Pampus lagen, naar het boegbeeld van de 
19e eeuwse Stelling van Amsterdam tot de 21e eeuwse 
Unesco werelderfgoed! Er is horeca aanwezig op het eiland.  

  € 25.00 p.p.  

  Boot en entree eiland € 18.00 p.p.  

MJK  € 8,50 p.p.  

Overige 
opm. 

Neem een lunchpakketje mee.  Rollator beperkt mogelijk 
(als men met enige hulp nog trap kan lopen).  

 

 
 
 
 
 
 

http://www.aanzetnet.nl/2016/08/19/mening-gevraagd-opheffen-buslijn-15/
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 Vrijdag 21 oktober 2022; 10.00 - 15.30 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Uden, museum Krona 

 Plm. 11.20 uur komen we bij dit kloostermuseum, waar we in 
het refter eerst koffiedrinken. Daarna bezoeken we de unieke 
expositie “Dali”. In de meer dan 100 etsen – gebaseerd op de 
verhalen uit de bijbel - ziet u een andere kant van deze 
wereldberoemde Spaanse schilder.  

 € 26,00  p.p.  

 Entree museum € 10,00 p.p.  

MJK Entree museum gratis 

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

 
 
 
 

 

 Maandag 24 oktober 2022; 13.30 – 16.00 uur 

 Ophalen vanaf 12.30 uur. 

 Putten, Kasteel De Vanenburg; pianoconcert 

 Plm. 14.00 uur komen we bij dit kasteel aan. Eerst drinken we 
daar koffie. Om 14.30 uur begint het concert. In ruim een uur 
spelen pianist Wouter Harbers samen met cellist Csaba Erdos 
en het strijkkwartet Romance een afwisselend programma 
voor u. 

 € 18,00 p.p. 

 Entree gratis; bij de uitgang is een collecte. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.aanzetnet.nl/2016/08/19/mening-gevraagd-opheffen-buslijn-15/
http://simsalaboliek.nl/raadselrad/
http://www.aanzetnet.nl/2016/08/19/mening-gevraagd-opheffen-buslijn-15/
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 Dinsdag 25 oktober 2022; 09.00 - 15.00 uur  

 Ophalen vanaf 08.00 uur. 

 Assen, Drents Museum 

 Na een koffiestop onderweg bezoeken we plm. 12.00 uur dit 
museum. We zien de bijzondere expositie“ In de ban van de 
Araratschatten uit het oude Armenië ”. Aan de hand van 160 
kostbare voorwerpen neemt deze expositie u mee naar de 
fascinerende vroegste geschiedenis van Armenië.  

 € 43,00 p.p.  

 Entree museum € 15,00 p.p. 

MJK Entree museum gratis 

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

 
 

 

 Vrijdag 28 oktober 2022; 10.00 - 15.00 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Schoonhoven, Nationaal Zilvermuseum 

 Een dag naar de Zilverstad. We gaan eerst naar het museum, 
waar we koffie/thee kunnen drinken. Hier is de expositie ‘ Het 
geheim van de smid’ Hoe maakt een zilversmid bepaalde 
objecten?  
Daarna kunt u nog een tijd in de mooie oude stad 
rondwandelen. U kunt daarbij ook een bezoek brengen aan 
de bekende zilverjuwelier Rikkoert. 

 € 27,00 p.p.  

 Entree museum € 12.00 p.p. 

MJK Entree gratis 

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

 
 
 

http://www.aanzetnet.nl/2016/08/19/mening-gevraagd-opheffen-buslijn-15/
http://simsalaboliek.nl/raadselrad/
http://www.aanzetnet.nl/2016/08/19/mening-gevraagd-opheffen-buslijn-15/
http://simsalaboliek.nl/raadselrad/
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 Woensdag 2 november 2022; 10.00 – 15.30 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Winkelen in Kleve, [Dld] 

 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 [ € 7,00 p.p.; open 14 – 17u]. 

 € 25,00 p.p. 

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

 
 
 

 

  Vrijdag 4 november 2022; 10.00 - 14.30 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

  Elburg; Bijbelverhalen in het zand 

  We gaan naar deze overdekte tentoonstelling van 
zandsculpturen met een oppervlakte van maar liefst 5000 
vierkante meter. We worden rond 11.30 verwacht. Als er nog 
tijd is kijken we nog even in de pode stad Elburg. 

  € 27,00 p.p.  

  Entree € 16,50 p.p. 

 Neem een lunchpakketje mee.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


9 
 

 

 

 Dinsdag 8 november 2022; 09.30 - 15.00 uur 

 Ophalen vanaf 08.30 uur. 

 Winkelen in Kevelaer [Dld] 

 In plaats van Kleve gaan we nu een dagje naar deze bekende 
bedevaartsplaats uit de 17e eeuw. In het oude centrum kunt u 
in de Hauptstrasse winkelen en het Niederrheinisches 
Museum bezoeken. Bezienswaardigheden daar zijn o.a. de 
St. Maria Basiliek, de Kerzenkapelle en de Gnadenkapelle.   

 € 27,00 p.p.  

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.aanzetnet.nl/2016/08/19/mening-gevraagd-opheffen-buslijn-15/
http://simsalaboliek.nl/raadselrad/
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 Woensdag 9 november 2022; 11.00 - 16.00 uur 

 Ophalen vanaf 10.00 uur. 

 Ugchelen, restaurant De Cantharel  

 In dit Van der Valk restaurant kunt u van 12 - 14 uur 
onbeperkt lunchen met koffie, thee, karnemelk en 
jus d’ orange. Daarna maken we nog een rondje over de 
Veluwe! 

 € 20,00  p.p. 

 Lunch € 18.50 p.p. 

 Rolstoelvriendelijk 

 

 
 

 

 Dinsdag 15 november 2022; 10.00 - 15.30 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Natuurpark Lelystad/ restaurant HAJE 

 Om 11 uur staat de koffie voor ons klaar in restaurant HAJE ! 
Daarna krijgt u om 12 uur in het bezoekerscentrum een mooie 
film te zien over de dieren die daar leven. U kunt nog wat 
gaan wandelen in het park. Mocht er dan tijd over zijn dan 
rijden we richting Lelystad om langs de boulevard de Batavia 
te  zien!  

 € 25 ,00 p.p.  

 Entree Natuurpark gratis 

 Neemt u een lunchpakketje mee. 

 

http://www.aanzetnet.nl/2016/08/19/mening-gevraagd-opheffen-buslijn-15/
http://simsalaboliek.nl/raadselrad/
http://www.aanzetnet.nl/2016/08/19/mening-gevraagd-opheffen-buslijn-15/
http://simsalaboliek.nl/raadselrad/
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 Woensdag 16 november 2022; 10.00 - 15.00 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Holten, emaillemuseum en rondrit Holterberg. 

 Om 11 uur koffie met lekkers in het museum. Wie kent ze niet; 
de bakjes Zand, Zeep en Soda. 
Herinneringen ophalen van wat er vroeger in de keuken 
stond! Ze staan allemaal op kleur gesorteerd in het Emaille 
museum. Daarna rijden we over de mooie Holterberg! 

 € 25,00  p.p. 

 Museum gratis, Koffie voor eigen rekening. 

 Neemt u een lunchpakketje mee. 

 

 

 
 

 

 Donderdag 17 november 2022; 10.00 - 15.00 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Den Bosch, vaartocht met High Tea 

 Om 11.45 uur schepen we in de binnenstad in op de 
rondvaartboot van rederij Wolthuis. We maken dan een tocht 
van 2 uur en kunnen genieten van een High Tea. De rederij 
heeft dit uitstapje speciaal gemaakt voor deelnemers van de 
plusbussen. 

 € 29,00 p.p.  

 Vaartocht met High Tea € 28,50 

 

http://www.aanzetnet.nl/2016/08/19/mening-gevraagd-opheffen-buslijn-15/
http://simsalaboliek.nl/raadselrad/
http://www.aanzetnet.nl/2016/08/19/mening-gevraagd-opheffen-buslijn-15/
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 Dinsdag 22 november 2022; 12.30 – 16.30 uur 

 Ophalen vanaf 11.30 uur. 

 Utrecht; DOMunder  

 Deze middag ondernemen we om 13.30 uur een 75 minuten 
durende ontdekkingstocht. De ondergrondse tocht  
“DOMunder” gaat naar twee locaties: een opgraving op het 
Domplein en een middeleeuwse kelder. Hier maken we 
kennis met 2000 jaar geschiedenis van het Domplein, Utrecht 
en Nederland. De ontdekkingstocht zit vol spannende 
verhalen en archeologische schatten. 

 € 22,50 p.p. 

 Rondleiding € 12,50 p.p. 

 Voor dit uitstapje dient u goed ter been te zijn; er zijn 
trappen! 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.aanzetnet.nl/2016/08/19/mening-gevraagd-opheffen-buslijn-15/
http://simsalaboliek.nl/raadselrad/
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 Vrijdag 25 november 2022; 10.00 - 15.00 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur.r 

 Duiven, Intratuin Kerstshow 

 Je kijkt je ogen uit naar al die twinkelende kersthuisjes en 
lampjes bij een van de grootste kerstshows van Europa.  

 € 25,00 p.p.  

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

 
 
 

 

 

http://www.aanzetnet.nl/2016/08/19/mening-gevraagd-opheffen-buslijn-15/
http://simsalaboliek.nl/raadselrad/
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 Dinsdag 29 november 2022; 10.00 – 16.00 uur 

 Ophalen vanaf 09.00 uur. 

 Amsterdam; Nieuwe Kerk – De eeuw van Juliana 

 Plm. 11.30 uur arriveren we bij de Nieuwe Kerk. We bezoeken 
de speciale  tentoonstelling “De eeuw van Juliana” over haar 
bijzondere koningschap. Een veelbewogen eeuw wordt 
gespiegeld aan haar persoonlijkheid en haar idealen. Juliana 
wordt vaak getypeerd als ‘vorstin naast de rode loper’. 
Eigenzinnig en wars van protocol. Geliefd om haar eenvoud 
en menselijkheid 

 € 22,50 p.p. 

 Entree € 19,50 p.p. 

MJK Entree € 2,50 p.p. (= toeslag) 

 Neem een lunchpakketje mee. 

 

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