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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. 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 3 maart 2019      
U wordt tussen 09.00 – 10.00 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst tussen 16.00 – 17.00 uur. 
Body Worlds in Amsterdam  
BODY WORLDS Amsterdam neemt u mee op een fascinerende 
reis door het menselijk lichaam. Met meer dan 200 echte 
geplastineerde lichamen, leert BODY WORLDS u alles wat u 
ooit wilde weten over uw eigen anatomie. Dr. Gunther von 
Hagens vond het proces van plastinatie uit aan de Universiteit 
van Heidelberg in 1977. Plastinatie is het proces waarbij 
echte menselijke lichamen worden bewaard voor 
wetenschappelijk onderzoek en medische educatie. Hoewel 
zijn werk ontelbare keren is gekopieerd, is zijn originele werk 
nog steeds het meest spectaculair.  
Prijs: € 30,00 voor vervoer en entree. 
 
 
Vrijdag 8 maart 2019    

U wordt tussen 18.30 – 19.30 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst tussen 
22.00 en 23.00 uur. 
Toneelavond in Kamerik 
In Kamerik is een amateur toneelavond in de Schulenburch.  
Het toneelstuk heet: “PER(R)ONGELUK”. 
Het is een romantische komedie. Het wordt georganiseerd door de lokale 
afdeling van het L.T.O., de land en tuinbouw organisatie. 
 
Prijs: € 18,00 voor vervoer, entree en koffie of thee.  
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Aanmeldingen en afmeldingen kunnen alleen op maandag en donderdag van 10.00 tot 
12.00 uur worden doorgegeven. Voor maart kunt u zich opgeven vanaf maandag 18 

februari om 10.00 uur. U kunt bellen op telefoonnummer 06-58729893. 
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Zondag 10 maart 2019    
U wordt tussen 10.00 – 11.00 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst tussen 15.30 – 16.30 uur. 
Pannenkoekenboot Rotterdam  
We varen 75 minuten door de Rotterdamse wateren waar u een 
prachtig uitzicht heeft over de imposante skyline. De beroemde 
en gedurfde architectuur waar Rotterdam wereldwijd om bekend 
staat, is vanaf het water niet te missen! In een ongedwongen 
sfeer geniet u onbeperkt van het pannenkoekenbuffet. Op het 
buffet heeft u de keuze uit versgebakken spek-, appel- en 
naturel pannenkoeken én allerlei toppings om de pannenkoeken 
mee te garneren, zoals kaas, brie, ham, salami, fruit, chocolade, 
jam, eitjes, smarties, nootjes of wat u maar lekker vindt. Twijfelen 
hoeft niet, want de volgende ronde kiest u gewoon weer een 
andere pannenkoek!  
Prijs: € 35,00 voor vervoer, rondvaart en pannenkoeken.  
 
Dinsdag 12 maart 2019    

U wordt tussen 09.00 – 10.00 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst tussen 15.30 en 
16.30 uur. 
Katwijks museum 
Het Katwijks Museum ligt in het centrum van het oude vissersdorp en is gehuisvest in 
een ruim en recent uitgebreid complex. Een voormalige, monumentale rederswoning 
vormt hierbij de blikvanger. Het museum combineert een bijzondere collectie 
schilderijen van buitenlandse en Nederlandse schilders die aangetrokken werden door 
de kunstenaarskolonie Katwijk, met een fraaie verzameling lokale en streekgebonden 
bezienswaardigheden. 

Prijs: € 27,00  voor vervoer en entree. Met museumkaart € 6,50 korting. 
  
Donderdag 14 maart 2019    
U wordt tussen 09.00 – 10.00 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst tussen 15.30 en 16.30 uur. 
Rijksmuseum in Amsterdam 
Wel 8.000 topstukken vertellen het verhaal van 800 jaar Nederlandse kunst en 
geschiedenis van de Middeleeuwen tot Mondriaan. De tentoonstelling Alle 
Rembrandts introduceert Rembrandts leven en werk aan de hand van thema’s. In 
het eerste deel zien we zijn mijlpalen als beginnend kunstenaar. We kijken over 
zijn schouder mee in de spiegel. Wie goed kijkt naar zijn vele zelfportretten, ziet 
zijn groei en zijn ongeëvenaard talent. In zijn jonge jaren oefent Rembrandt met 
het portretteren van zijn moeder, zijn familie en kennissen, later met zijn vrouw 
Saskia. Zelfs het ziekbed van zijn vrouw Saskia legt hij op indringende wijze vast. 
Ook de wereld om hem heen fascineert. Van bedelaars en straatmuzikanten tot 
landlopers en acteurs, hij maakt talloze portretten van de mensen die hij 
tegenkomt. 
Prijs: € 38,00 voor vervoer en entree. Met museumkaart € 15,20 korting. 
 
Zondag 17 maart 2019       
U wordt tussen 09.00 – 10.00 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst tussen 16.00 en 17.00 uur. 

Fort K’ijk in Uitgeest en lunch op strand Castricum 
De forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van 
Amsterdam vormen al eeuwen een voorbeeld van Nederlands vernuft op 
het gebied van watermanagement, militaire architectuur en 
landschapsplanning. Samen zijn ze bijna 200 kilometer lang, met honderd 
forten en vijf vestingsteden. Natuur, cultuur en geschiedenis. Met elkaar 
vertellen ze een oer-Hollands verhaal over verdediging met water als 
bondgenoot. Het wordt waarschijnlijk Unesco Werelderfgoed.  

Prijs: € 25,00 voor vervoer en entree. 

http://www.stellingvanamsterdam.nl/
http://www.stellingvanamsterdam.nl/
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Dinsdag 19 maart 2019    
U wordt tussen 09.00 – 10.00 uur opgehaald. Thuiskomst tussen 15.00 en 16.00 uur. 
Telecommuseum in Rotterdam 
We gaan op bezoek bij het telecommuseum in Rotterdam. Het wordt gerund 
door vrijwilligers die allemaal in deze sector hebben gewerkt en u krijgt van 
hen een levendige rondleiding. U ziet dus daadwerkelijk wat er allemaal in 
beweging gezet werd als u, nog niet eens zo gek lang geleden, een 
telefoontje pleegde waarbij u nog letterlijk het nummer moest draaien. 
Het is een stukje nostalgie, maar de techniek die hier achter schuilt zal 
iedereen doen verbazen. En nee, het staat niet achter glas, en u wordt 
deskundig rondgeleid door één van de vrijwilligers. Ze tonen de volledige 
geschiedenis van de Rotterdamse telefonie van 1880 tot heden en er zijn 
nog vele werkende antieke telefooncentrales.  
Prijs: € 16,00 voor vervoer, entree en rondleiding.  
 
Woensdag 20 maart 2019    

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. 
  
Donderdag 21 maart 2019     
U wordt tussen 10.00 – 11.00 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst tussen 
17.00 – 18.00 uur. 
Schiphol Experience 
Laat u meenemen achter de schermen van de grootste luchthaven van 
Nederland. De Schiphol Experience is een bus tour waarin u 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? U krijgt ook een 
kijkje in de geschiedenis en u krijgt tevens het antwoord op het grootste 
mysterie van allemaal: waar komt die voor buitenlanders onuitspreekbare 
naam 'Schiphol' vandaan? 
Prijs: € 30,00 voor vervoer en bustour met gids. 
 
 
Zondag 24 maart 2019     
U wordt tussen 09.00 – 10.00 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst tussen 16.00 en 17.00 uur. 
Panorama Mesdag in Den Haag 

Panorama Mesdag is een cilindervormig panoramaschilderij van 
ongeveer 14 meter hoog en met een omtrek van 120 meter. Het 
schilderij, dat één van de oudste 19e-eeuwse panorama's in de 
wereld is, is een vergezicht op de Noordzee, de duinen, Den Haag en 
Scheveningen. Het is in 1881 geschilderd door Hendrik Willem 
Mesdag, een beroemde kunstschilder uit de Haagse School. Hij was 
gespecialiseerd in het schilderen van zeegezichten. Zijn vrouw Sientje 
en de kunstschilders Théophile de Bock, George Hendrik Breitner en 
Bernard Blommers hebben ook een aanzienlijke bijdrage geleverd.  

Prijs: € 29,00 voor vervoer en entree. Met museumkaart € 8,40 korting.  
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Dinsdag 26 maart 2019    
U wordt tussen 09.30-10.30 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst tussen 15.30 – 16.30 uur.  
Rondrit Utrechtse Heuvelrug 
De Utrechtse Heuvelrug en het stuwwallenlandschap van 
het Gooi zijn ontstaan in de voorlaatste ijstijd (Saale-
ijstijd). Dat het landijs ook op de Heuvelrug heeft gelegen 
blijkt uit de grote zwerfstenen die er gevonden zijn 
(bijvoorbeeld de Amersfoortse kei) en uit de afgevlakte 
toppen. Op en rondom de heuvelrug ontstond in de 19e 
eeuw de Stichtse Lustwarande, met fraaie buitenplaatsen 
als Slot Zeist, Huis Doorn en Kasteel Beverweerd. 
Voormalige boerendorpen als Zeist, Doorn, Baarn en Soest 
groeiden sterk door de bevolkingsaanwas en veranderden 
van karakter. Onze rondrit voert langs Bunnik, Werkhoven, 
Cothen, Leersum, Woudenberg en Zeist. Onderweg 
zoeken we een lekker plekje om te lunchen. 
Prijs: € 20,00 voor vervoer. 
 
Woensdag 27 maart 2019     
U wordt tussen 09.30 – 10.30 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst 16.00 – 17.00 uur. 
Escher museum in Den Haag  
Escher in Het Paleis toont permanent de wereldberoemde, 
fantasievolle voorstellingen van de kunstenaar M.C. Escher en is 
gevestigd in het voormalige winterpaleis van koningin-moeder Emma. 
Het is in Den Haag het enige openbare gebouw waar de oude 
paleisfunctie nog te ervaren is. 
Met ruim honderdvijftig prenten zijn bij Escher in Het Paleis altijd de 
bekendste werken en een selectie van steeds wisselende grafiek en 
vlakvullingen uit het oeuvre van Maurits C. Escher (1898-1972) te 
zien. Met als hoogtepunt en kroon op de tentoonstelling de 7 meter 
lange Metamorfose III. Deze enorme houtsnede en zijn bijzondere 
opstelling laat de kijker de Escher-koppeling ervaren van eeuwigheid 
en oneindigheid waardoor tijd en ruimte verenigd zijn tot een 
organisch geheel. 
Prijs: € 25,00 voor vervoer en entree. 
 
Zondag 31 maart 2019     
U wordt tussen 09.30 – 10.30 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst 16.00 – 17.00 uur. 
“This is Holland” in Amsterdam  

Altijd al gedroomd om over Nederland te vliegen? Bij THIS IS HOLLAND kan het! 
Ervaar een spectaculaire 5D vliegervaring langs vele bijzondere locaties van 
Nederland, waaronder de Zaanse Schans, de Veluwe en de Amsterdamse grachten. 
Met aanvullende effecten als wind, nevel en geuren, lijkt het echt alsof u door de 
lucht vliegt, dijken overstijgt en stormen trotseert! U ontdekt in vogelvlucht hoe 
Nederland is ontstaan en over een volk dat met terpen en molens land wisten te 
winnen van de zee. Met ingenieuze projecten als de Deltawerken en het 
Woudagemaal werd Nederland wereldberoemd als het gaat om watermanagement.  

Prijs: € 35,00 voor vervoer en droomvlucht.  
 
 
 
 
 

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. 


