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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. 
 
 
 
 
 
 
 
Woensdag 2 januari 2018      
U wordt tussen 09.30 – 10.30 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst 15.00 – 16.00 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.  
Prijs: € 30,00 voor vervoer en entree. 
 
 
Donderdag 3 januari 2018    
U wordt tussen 09.00-10.00 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst tussen 16.00 – 17.00 uur.  
Safaripark de Beekse Bergen  

We gaan nog een keer! Ontdek de natuur en prikkel al je zintuigen tijdens 
de safari bij Beekse Bergen. Verken de schoonheid van de savannes, 
bosgebieden en haar indrukwekkende bewoners;  sta oog in oog met 
leeuwen, olifanten en giraffen en verwonder je over de veelzijdigheid van 
de adembenemende natuur. We gaan op avontuur met onze eigen 
Plusbus! Ook kunt u met de safaribus mee en een boottocht. Raampjes 
dicht! We rijden vlak langs de dieren! 
Prijs: € 38,00 voor vervoer en entree. 
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Aanmeldingen en afmeldingen kunnen alleen op maandag en donderdag van 10.00 tot 
12.00 uur worden doorgegeven. Voor januari kunt u zich opgeven vanaf maandag 17 

december om 10.00 uur. Er is een nieuw telefoonnummer 06-58729893!!!! 
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Dinsdag 8 januari 2018    
U wordt tussen 09.30 – 10.30 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst tussen 16.00 – 17.00 uur. 
Mauritshuis  
We gaan kijken naar het “Meisje met de parel” van Vermeer. Of kijkt u liever naar 
de “Anatomische les van dr. Nicolaas Tulp” van Rembrandt? In het Mauritshuis in 
Den Haag kunt u dit allemaal zien! Daarnaast zijn er nog tweehonderd topstukken 
van Hollandse en Vlaamse meesters. Interieurs van Jan Steen, landschappen van 
Ruysdael, stillevens van Coorte en portretten van Rubens geven een rijk en 
gevarieerd beeld van de schilderkunst uit de zeventiende eeuw. 
We gebruiken de lunch (op eigen kosten) in de Brasserie. Met een museumkaart 
krijgt u € 15,50 korting. 
Prijs: € 38,00 voor vervoer en entree. 
 
 
Woensdag 9 januari 2018       

U wordt tussen 09.30 – 10.30 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst tussen 15.00 en 
16.00 uur. 
Lunchen bij Ikea 
We gaan gezellig naar de Ikea in Utrecht om eens rond te neuzen en met elkaar te 
lunchen. Daarnaast nemen we natuurlijk de tijd om eens lekker te shoppen. Op naar 
de Zweedse gehaktballetjes! 
Prijs: € 12,00 voor vervoer. 

 
 
Donderdag 10 januari 2018    
U wordt tussen 10.00 – 11.00 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst tussen 15.00 en 16.00 uur.  
Pannenkoekboerderij de Wildenburg in Baarn 
Baarn heeft een enorme aantrekkingskracht op mensen uit de hele 
regio. Niet zo vreemd, want hoe vorstelijk is hier de keuze in natuur, 
cultuur en ontspanning. Het hele jaar door! Pannenkoekenboerderij De 
Wildenburg ligt in het buitengebied van Baarn. Dat wordt genieten: 
van de statige bossen en de eeuwenoude bomen. Van de landhuizen 
en kastelen uit een vorig leven. En van de mooie, stille plekjes langs 
de prachtige weilanden, waar de zon maar niet onder lijkt te willen 
gaan. Pannenkoekenboerderij De Wildenburg is de perfecte rust- en 
ontmoetingsplek. 
Prijs: € 18,00 voor vervoer.  
 
 
Vrijdag 11 januari 2018     
U wordt tussen 17.30-18.30 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst tussen 22.00 – 23.00 uur.  

Andre Rieu nieuwjaarsconcert 
Andre ́ Rieu, één van Nederlands bekendste muzikanten, keert terug bij 
AnnexCinema met een grootse nieuwe productie tijdens nieuwjaar 2019! 
Andre ́ Rieu, de koning van de Wals, zal als nooit tevoren een feestelijk concert 
presenteren, live opgenomen in het prachtige Town Hall in Sydney.  
Vergezel de Maestro, zijn wereldklasse sopranen en The Platin Tenors voor een 
betoverende avond vol muziek, dans en verrassingen! Met shownummers, 
klassieke muziek en veel feestplezier belooft het een onvergetelijke start te 
worden van het nieuwe jaar! 
Neem plaats in een comfortabele bioscoopstoel en ervaar dit spectaculaire 
muzikale evenement op het witte doek. Geniet van backstage-toegang, 
interviews met André en zijn speciale gasten, muzikale favorieten en nog veel 
meer, exclusief in de bioscoop. 

Prijs: € 34,00 voor vervoer en entree. 
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Zondag 13 januari 2018    

U wordt tussen 10.00 – 11.00 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst 
tussen 15.30 – 16.30 uur.  
Rondrit naar de sluizen van IJmuiden 
We rijden naar het restaurant “Kop van de haven” in IJmuiden. Hier 
hebben we een prachtig zicht op de enorme zeesluizen. Als u aan het 
lunchen bent, is het best mogelijk dat u een coaster, oceaanschip of zelfs 
een onderzeeboot lang ziet varen. Terug rijden we binnendoor via 
Bloemendaal en Leimuiden. 

Prijs: € 22,00 voor vervoer. 
 
Dinsdag 15 of 22 januari 2018    
U wordt tussen 11.45 – 12.45 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst 
tussen 16.00 en 17.00 uur. 
CinemaPlus bij Annex Woerden 
Bij het aanmaken van deze nieuwsbrief was het programma en de 
datum 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. 
Prijs: € 15,00 voor vervoer, entree en koffie of thee met wat lekkers.  
 
Woensdag 16 januari 2018    

U wordt tussen 09.30 – 10.30 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst tussen 
12.00 – 13.00 uur. 
Markt in Woerden en koffie bij Van Rossum in het Arsenaal. 
We brengen een bezoek aan de gezellige markt in Woerden. Verse vis, 
groenten en fruit op het gezellige Kerkplein! Daarna drinken we een lekker 
bakje koffie in het compleet vernieuwde Arsenaal, dat nu Stadshotel van 
Rossum heet. Binnen kijkt u dwars door alle verdiepingen en eeuwenoude 
balken rechtstreeks naar het glazen dak!   

Prijs € 5,00 voor vervoer.  
 
Donderdag 17 januari 2018    
U wordt tussen 09.00 – 10.00 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst 
tussen 16.00 en 17.00 uur.  
Palingmuseum Harderwijk 
Er was eens een dorpsgek in Harderwijk, die het bizarre idee had om 
een eigen palingmuseum op te zetten en te bekostigen… Bezoek het 
geheel nieuwe Palingmuseum. U krijgt een rondleiding in de rokerij, 
een broodje met kibbeling of paling, een film over de historie van de 
palingvisserij en een demonstratie in het fileren van paling. 
Prijs: € 35,00 voor vervoer, rondleiding, entree, broodje paling/kibbeling en koffie of thee. 
 
Woensdag 23 januari 2018     

U wordt tussen 10.00 – 11.00 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst tussen 15.00 en 
16.00 uur. 
Lunchen in het Fletcher hotel in Amsterdam 
SKY Restaurant Pi is de perfecte locatie voor een heerlijke lunch. Het restaurant in 
Amsterdam bevindt zich op de 18e etage en heeft een prachtig uitzicht op Amsterdam. 
SKY restaurant Pi beschikt over een open keuken en een warm interieur gecreëerd met 
natuurlijke materialen wat voor een fijne sfeer zorgt. In het restaurant kunt u uitgebreid 
eten op grote hoogte met een panoramisch uitzicht en ‘ronduit’ culinair genieten van een 
heerlijke lunch. 

Prijs: € 14,00 voor vervoer. De lunch is zoals gewoonlijk voor eigen rekening. 
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Maandag 28 januari 2018     
U wordt tussen 15.45 – 16.45 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst tussen 20.30 en 21.30 uur. 

Plusbusdiner bij Bregje 
In 2017 zijn we gestart met het Plusbusdiner. 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. U moet dan wel bij 
Welzijn Woerden reserveren. Bij Bregje heeft u een drie gangen 
keuzemenu voor slechts € 14,50! Paling, rivierkreeftjes, carpaccio, 
varkenshaas, ossenhaas, New York cheesecake en er is nog veel 
meer keus! Er is een nieuwe menukaart. Laat u verrassen! 

Prijs: € 8,00 voor vervoer. Indien u met eigen vervoer komt betaalt u € 3,00.  
 
Dinsdag 29 januari 2018    
U wordt tussen 12.00 – 13.00 uur opgehaald. Thuiskomst tussen 18.00 en 19.00 uur. 
De gouden jaren 
De muzikale theatervoorstelling ‘De Gouden Jaren’ neemt u 
mee terug in de tijd die niet eens zo heel ver achter ons ligt en 
toch een eeuwigheid geleden lijkt. 
‘De Gouden Jaren’ is een kijk- en luisterprogramma met het 
orkest van Cor Bakker en presentator Jacques Klöters. Samen 
met u worden aan de hand van historische beelden uit het 
populaire Polygoon Bioscoopjournaal, vermakelijke verhalen en 
de mooiste liedjes uit de jaren ’45 tot ‘70 herinneringen 
opgehaald uit uw jeugd en die van uw ouders en grootouders. 
De voorstelling is in Etten-Leur dus het is wel een uurtje rijden 
met de bus. 
Prijs: € 45,00 voor vervoer en entree. 
 
Woensdag 30 januari 2018     
U wordt tussen 18.15 – 19.15 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst 23.30 – 24.30 uur. 
Annex opera La Traviata  

Het Royal Opera House Seizoen 2018-2019 is live bij 
AnnexCinema te beleven. Beleef de ultieme avond uit bij 
AnnexCinema tijdens de live operavoorstellingen van het Royal 
Opera House. Tijdens de pauze van de voorstelling trakteren wij 
u op een goed glas wijn en heerlijke amusehapjes. Op het 
programma staat La Traviata.  
Richard Eyre's oogstrelende enscenering biedt de perfecte 
setting voor Verdi's opera over een courtisane die alles opoffert 
voor de liefde. Van de opwinding over een onverwachte 
romance tot de hartverscheurende verzoening die te laat komt 
– Verdi’s La Traviata is een van de meest geliefde opera’s aller 

tijden. Er zitten volop mooie melodieën in deze opera, waaronder het beroemde Drinklied en het 
uitgelaten ‘Sempre libera’ – aria’s waarin de lyriek van de Italiaanse opera op zijn aantrekkelijkst is.  
Prijs: € 34,00 voor vervoer, entree, amusehapjes en een glas wijn. 
 
 
 
 
 
 

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@welzijnwoerden.nl  
Berichten per e-mail worden uitsluitend op maandag en donderdag 
behandeld. 


