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Wilt u zo vriendelijk zijn om met gepast geld te betalen. De uitstapjes met  zijn rolstoeltoegankelijk. 
Rollators en rolstoelen kunnen worden meegenomen, mits ze inklapbaar zijn. Heeft u een museumkaart? 
Neem deze mee, het kan u kosten besparen! Bij annulering kunnen wij reeds gemaakte kosten bij u in 
rekening brengen. Denk hierbij aan tickets, gekocht in de voorverkoop.  
Indien er meer inschrijvingen zijn dan zitplaatsen, zal er worden geloot.  
U bent pas verzekerd van deelname, nadat u van ons een bevestiging heeft ontvangen! Deze bevestiging 
wordt zeer tijdig verstrekt. Heeft u een week voor vertrek niets gehoord, dan kunt u helaas niet mee. 
Zorg er voor dat u tijdig gereed staat en dat u alles bij de hand heeft wat meegenomen moet worden. 
 
 
 
 

 
 
 
Dinsdag 2 april 2019      
U wordt tussen 10.45 – 11.45 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst 16.00 – 17.00 uur. 
De Watertuin in Naaldwijk  
Te midden van uitgestrekte koikarpervijvers, ruime volières, 
weelderige bomen en enorme rotsblokken kunt u all-inclusive 
genieten van diverse internationale keukens. Diverse stijlen zijn 
ondergebracht onder één dak: de Aziatische, Franse, Mediterrane en 
Japanse keuken. Gevarieerde wokgerechten worden vers bereid 
waar u bij staat. De grill-chefs bakken uw vlees of vis op de plaat of 
in de enorme grill-ovens precies zoals u wenst. Verse sushi en 
sashimi liggen gekoeld op u te wachten.  
Prijs: € 35,00 voor vervoer en all-inclusive uitgebreide lunch. 
 
 
Dinsdag 2 april 2019      
U wordt tussen 17.30 – 18.30 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst tussen 23.45 – 00.45 uur. 

Annex La Forza del Destino van Verdi 
Christof Loy dirigeert een zangerscast vol sterren in Verdi's epische opera, gedirigeerd 
door Antonio Pappano. Leonora wordt verliefd op Don Alvaro, maar als haar vader 
een huwelijk verbiedt, zet een fataal ongeluk een drama in gang waarin obsessie, 
wraak en tragedie de boventoon voeren. Jonas Kaufmann en Anna Netrebko 
schitteren in Verdi’s epische La Forza del Destino (De Kracht van het Noodlot), een 
opera die vraagt om de allerbeste zangers. Deze productie, een sensationele 
enscenering vol leven en actie uit Amsterdam, is nu te zien bij The Royal Opera en 
live te zien bij Annex.  
Prijs: € 35,00 voor vervoer, entree, glas wijn en amusehapjes. 
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Aan- en afmeldingen kunnen alleen op maandag en donderdag van 10.00 tot 12.00  
worden doorgegeven op telefoonnummer 06-58729893 . U kunt ook de voice-mail 

inspreken of een email sturen aan plusbus@hartvoorwoerden.nl Voor april kunt u zich 
opgeven vanaf maandag 18 maart om 10.00 uur.  
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Donderdag 4 april 2019    
U wordt tussen 09.30 – 10.30 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst tussen 16.00 – 17.00 uur. 
Veluws museum in Epe 

We gaan op bezoek bij het Veluws museum in Epe, gevestigd in 
Hagedoorns Plaatse. Het museumterrein  is een boerenerf met 
een 300  jaar oude boerderij, schuren, een hooiberg, een 
bijenstal, een moestuin en een weide met fruitbomen. Er 
worden jaarlijks diverse tentoonstellingen georganiseerd op het 
gebied van streekgeschiedenis en eigentijdse kunst. Nu zijn er 
drie te zien: Marjolein Menke - tussen heuvels en rivier, 
landschap en plantaardigheden in olieverf, Kamperzilver en 

Veluwse klederdracht. Ook zijn De poppen van prinses Juliana te zien.  
Prijs: € 35,00 voor vervoer en entree. Museumkaart 5,50 korting.  
 
 
Dinsdag 9 april 2019    
U wordt tussen 09.00 – 10.00 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst tussen 15.30 en 
16.30 uur. 
Middagconcert kleine zaal concertgebouw Amsterdam 
Deze middag speelt Ronald Brautigam, begenadigd pianist, solowerken van Mozart, 
Chopin en Schubert. 
Leuk én leerzaam, dat zijn Mozarts Twaalf variaties op het Franse origineel van ons 
Kortjakje. Al in Mozarts tijd circuleerden veel handgeschreven kopieën van het werk 
onder klavierleerlingen. Nog steeds zijn de variaties een feestje. Brautigam vervolgt 
met Schuberts ‘kleine’ Sonate in A. Landelijk, zingend en warmhartig. Brautigam 
besluit met solowerken van Chopin. Waaronder de heroïsche Eerste Ballade en de 
geliefde Deux nocturnes, op. 27, krachtig, en totaal verschillend van karakter.  
Prijs: € 44,00 voor vervoer en entree. 
  
 
Woensdag 10 april 2019    
U wordt tussen 09.30 – 10.30 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst tussen 15.30 – 16.30 uur. 
Rondrit naar Beusichem en lunch in ‘t Veerhuys. 

Deze rit hebben we vaker gemaakt en was een grandioos succes! We 
rijden naar het restaurant via Nieuwegein en Zijderveld. ’t VeerHuys in 
Beusichem is een restaurant met voor elk wat wils. Het restaurant is 
sfeervol ingericht, heeft een mooi terras en een serre met uitzicht over de 
rivier de Lek. Na de lunch zet de pont ons over naar Wijk bij Duurstede en 
vervolgen onze route naar Woerden via Cothen, Werkhoven en Bunnik.  

Prijs: € 19,00 voor vervoer en pont. 
 
 
Donderdag 11 april 2019       
U wordt tussen 10.00 – 11.00 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst tussen 17.00 – 18.00 uur. 
Schiphol Experience 
Laat je meenemen achter de schermen van de grootste luchthaven van 
Nederland. De Schiphol Experience is een bus tour waarin je alle geheimen van 
de luchthaven ziet. Hoe werkt de brandweer op een vliegveld? Hoe ziet een 
hangar er van dichtbij uit? Wat gebeurt er als het sneeuwt? Je krijgt ook een 
kijkje in de geschiedenis en je krijgt tevens het antwoord op het grootste 
mysterie van allemaal: waar komt die voor buitenlanders onuitspreekbare naam 
'Schiphol' vandaan? 
Deze rit was in februari j.l. weer helemaal volgeboekt. De Schiphol Experience is 
een bus tour waarin je alle geheimen van de luchthaven ziet.  
Prijs: € 30,00 voor vervoer en bustour met gids. 
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Zondag 14 april 2019    
U wordt tussen 09.00 – 10.00 uur opgehaald. Thuiskomst tussen 15.00 en 16.00 uur. 
Rondrit en lunch bij cafe Moeke in Hollandse Rading 
We gaan via Kamerik,Portengen, Breukelen en Loosdrecht naar Hollandse 
Rading. Daar gaan we lunchen (voor eigen rekening) Bij Moeke. Moeke is 
een 5-sterren kroeg met eetallures welke al sinds 1909 hier gevestigd is. 
Aan het plafond en muren hangen allerlei atributen die in de loop der jaren 
zijn verzameld door de stamgasten. De naam Moeke vindt zijn oorsprong in 
de fam. Spijkstra die jarenlang voor de exploitatie in Blaricum tekende. In 
de volksmond sprak men van: “wij gaan naar Moeke”. 
Na de lunch rijden we via Groenekan, Maarseveen,Haarzuilens en Harmelen weer naar huis. 
Prijs: € 17,00 voor vervoer.  
 
Dinsdag 16 april 2019    

U wordt tussen 11.45– 12.45 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst tussen 
16.00 en 17.00 uur. 
Cinemaplus bij Annex 
Bij het aanmaken van deze nieuwsbrief was het programma nog niet 
bekend. U kunt het als een verrassing over u heen laten komen, of u kunt 
contact opnemen met de Annex bioscoop, tel.: 436510 of het bij de 
inschrijving navragen bij het kantoor van Welzijn Woerden.  
Prijs: € 15,00 voor vervoer, entree en koffie of thee met wat lekkers.  

 
Woensdag 17 april 2019     
U wordt tussen 10.00 – 11.00 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst tussen 15.00 – 16.00 uur. 
Stroopwafelfabriek in Gouda 
Verscholen in het hart van Gouda ligt de fabriek van de 
knapperigste siroopwafel van het land: de Kamphuisen 
siroopwafel. Al sinds 1810 vliegen deze wafels als warme 
broodjes over de toonbank. Niet zo gek, want een 
Kamphuisen Siroopwafel is niet zo maar een stroopwafel!  
Ontdek het verhaal achter Kamphuisen en stap zelf in de 
wondere wereld van de bakkerijfabriek. Eenmaal binnen 
komt de heerlijke, zoete geur van siroopwafels je tegemoet 
en kun je zelf ervaren hoe de lekkerste siroopwafels van 
Gouda gemaakt worden. Aansluitend gaan we lunchen aan 
de Reeuwijkse plas. 
Prijs: € 25,00 voor vervoer, rondleiding en stroopwafel. 
 
 
Donderdag 18 en 25 april 2019     
U wordt tussen 09.30 – 10.30 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst tussen 15.30 en 16.30 uur. 
Rondrit door de bollenstreek 

We maken een prachtige rondrit door de bollenstreek. Op 
internet kijken we welke velden momenteel in bloei staan. 
Succes verzekerd!. De trip brengt ons vanuit Woerden via 
Bodegraven, Alphen aan den Rijn, Leimuiden, Lisse , Sassenheim 
en Noordwijkerhout naar de Zilk. Hier gaan we lunchen bij 
cafe/restaurant “de Ruigenhoek”, de gezelligste pleisterplaats in 
de bollenstreek. Na de lunch vervolgen wij de trip via Hillegom, 
Hoofddorp, Uithoorn en Wilnis naar Woerden.  
Prijs: € 19,00  voor vervoer.   
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Dinsdag 23 april 2019    
U wordt tussen 09.30 – 10.30 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst 15.30 – 16.30 uur. 
Museum Corpus in Oegstgeest  
In CORPUS beleeft u in 55 minuten een spectaculaire ‘reis door de 
mens’. Nergens anders krijgt u zo’n bijzonder doorkijkje in het 
functioneren van de mens. U leert hoe het lichaam in elkaar zit, hoe 
het werkt en wat u moet doen om het gezond te houden. Veel 
bewegen, Verantwoord eten en Gezond leven, dat is het motto van 
CORPUS! Begeleid door een audiotour – beschikbaar in 8 talen – 
beleeft u in groepen van maximaal 16 personen de ‘reis door de 
mens’. Hierna kunt u in uw eigen tempo uw weg vervolgen door 
‘mijn CORPUS’, het interactieve deel van CORPUS. Deze rit hebben we 
al in januari j.l. gedaan en was een groot succes! 
Prijs: € 33,00 voor vervoer en entree. 
 
Woensdag 24 april 2019     
U wordt tussen 10.00 – 11.00 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst tussen 15.00 en 16.00 uur. 
Lunchen in het ROC Nieuwegein 
Wij gaan lunchen in het opleidingsrestaurant van het ROC in Nieuwegein. De studenten zijn de baas in het 
restaurant en worden natuurlijk begeleid door hun docenten. Tijdens de lunch serveren zij afwisselende 

gerechten à la carte vanaf €2,50. Ook is er de 
'lunchproeverij': een lunchspecial bestaande uit 3 kleine 
gerechtjes voor maar €4,50. Op dit moment staat 
bijvoorbeeld op het menu: Gebonden kerrie-cocossoep met 
appeljulienne, salade met taugé, bosui, sinaasappelpartjes, 
diamanthaas, sesamzaad en hoi-sin dressing, bavette met 
gebakken sjalot, oesterzwammen en huisgemaakte friet, 
ciabatta met carpaccio, Parmezaanse kaas a la minute aan 
tafel geraspt. Dit is een kleine greep uit de uitgebreide 
lunchkaart. Eet smakelijk! 

Prijs: € 14,00 voor vervoer. De lunch is zoals gewoonlijk voor eigen rekening. 
 
Maandag 29 april 2019     
U wordt tussen 15.45 – 16.45 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst tussen 
20.30 en 21.30 uur. 
Plusbusdiner bij Bregje 
Gezellig samen aan een driegangen menu voor een schappelijke prijs. Vrijwel 
elke maand hebben we een volle tafel! Wij kunnen u komen ophalen, maar u 
kunt ook op eigen gelegenheid komen. 
Prijs: € 8,00 voor vervoer. Indien u met eigen vervoer komt betaalt u € 3,00.  
 
Dinsdag 30 april 2019     
U wordt tussen 09.30 – 10.30 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst 16.00 – 17.00 uur. 

Opera Faust bij Annex  
Ervaar de decadentie en elegantie van het Parijs uit de jaren 1870 in David 
McVicars spectaculaire productie van Gounods meest geliefde opera.  
Er bestaan vele versies van het verhaal over Faust, de man die zijn ziel aan de 
duivel verkoopt in ruil voor jeugd en macht, maar Gounods opera blijft een van 
de meest betoverende. Virtuoze hoofdrollen, een groot koor, sensationele decors, 
ballet en een uitzinnige finale maken deze productie 
exemplarisch voor theatraal spektakel. 
Prijs: € 35,00 voor vervoer, entree, glaswijn en amusehapjes. 

 
 Colofon 

Samenstelling programma: Jan Busscher, Kees Groenewoud. 
Plusbus Woerden is onderdeel van Welzijn Woerden, Josef Israelslaan 20  
3443 CS Woerden ǀ T 06-58729893 ǀ E plusbus@hartvoorwoerden.nl  
Berichten per e-mail worden alleen op maandag en donderdag behandeld. 


