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Onderstaand allereerst enige  aandachtspunten. 

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 hetgeen meegenomen moet worden bij de hand heeft. 
 
 
 
 
Donderdag 4 januari 2018  
U wordt tussen 10.00 – 11.00 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst 15.00 – 16.00 uur. 
Zilvermuseum Schoonhoven  

Een bezoek aan het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven betekent een leuk, 
interactief en leerzaam uitje voor jong en oud. Bezoekers zien, voelen, ruiken en 
horen zilver en ontdekken nog veel meer over dit veelzijdige edelmetaal in de 
Wereld van Zilver. De unieke collectie wordt vernieuwend gepresenteerd in 
prikkelende thema’s als ‘leven & dood’, ‘opscheppers’ en ‘eeuwige roem’. In de 
Zilversmederij onthullen jonge ambachtelijke smeden hun geheimen, waarna 
bezoekers zelf aan de slag kunnen gaan in het Zilverlab.  
Met museumkaart € 9,- korting. 

Prijs: € 25,00  voor  vervoer en entree. 
 
 
Woensdag 10 januari 2018    
U wordt tussen 09.30 – 10.30 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst tussen 15.00 – 16.00 uur. 
Vis eten bij Simonis in Scheveningen 
Vis moet betaalbaar, snel te maken en lekker zijn bij Simonis. Onze trip 
gaat vanuit Woerden, via Bodegraven, langs Zoeterwoude, Leiderdorp, 
Voorschoten en Wassenaar naar de haven van Scheveningen.  Daar gaan 
we naar het restaurant “Aan de Haven”, van Simonis, waar we lekker vis 
gaan eten. Daarna rijden via Haagse Hout, Zoetermeer, Benthuizen, 
Boskoop, Alphen a/d Rijn en Bodegraven naar Woerden. 
Prijs: € 20,00 voor vervoer. 
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Donderdag 11 januari 2018    
Pannenkoeken eten bij Klein Zwitserland en piramide van Austerlitz  
U wordt tussen 10.00 – 11.00 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst tussen 15.00 en 16.00 uur. 

Pannenkoeken in Klein Zwitserland en Pyramide van Austerlitz 
Klein Zwitserland is inmiddels een begrip in de omgeving van Driebergen. 
Ieder jaar bezoekt onze Plusbus dit restaurant één of meerdere keren, om 
te genieten van de heerlijke pannenkoeken. Een sfeervolle locatie in een 
prachtige bosrijke omgeving. Daarna rijden we naar Austerlitz voor een kort 
bezoek aan de piramide, gebouwd door Franse soldaten begin 1800 en nog 
steeds imponerend in het landschap. 
Prijs:  € 15,00  voor vervoer. 

 

Dinsdag 16 januari 2018  
U wordt tussen 12.00 – 13.00 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst 
tussen 16.00 en 17.00 uur. 
CinemaPlus bij Annex Woerden 
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, de entree  en koffie of thee met wat lekkers 
en exclusief overige consumpties.  
 

Woensdag 17 januari 2018    
U wordt tussen 09.00 – 10.00 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst tussen 16.30 – 17.30 uur. 
IJsbeelden festival in Zwolle. 

Het thema van het Nederlands IJsbeelden Festival dit jaar is: 
“Wereldberoemde Verhalen”.  De beste ijskunstenaars uit de hele wereld 
komen naar Zwolle waar ze in een 1.500 m2 grote vrieshal aan de slag gaan 
met 275.000 kilo ijs en 275.000 kilo sneeuw. Daarmee vertalen zij het 
verhalenthema in ijs- en sneeuwsculpturen tot wel 6 meter hoog. “Special 
effects” met licht, geluid en projectie maken de beelden nog magischer. 
Romeo en Julia, de Drie musketiers, Robin Hood, Animal Farm, Allice in 
wonderland, Harry Potter en nog veel meer verhalen worden ijskoud tot 

leven gewekt. 
Prijs: € 40,00 voor vervoer en entree. 
 
 
Donderdag 18 januari 2018    
U wordt tussen 10.00-11.00 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst 
tussen 15.00 – 16.00 uur.  
Rondrit ten zuiden van Woerden en lunchen bij het veer van 
Schoonhoven 
We maken een prachtige rondrit via de Cattenbroekerdijk naar 
Montfoort en vervolgen onze weg naar Het Veer in Schoonhoven. Daar 
gaan we lekker lunchen. Via binnenwegen rijden we naar Stolwijk, 
Haastrecht, langs de IJssel in Oudewater naar Woerden terug.  
Prijs:  € 14,00  voor vervoer en entree. 
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Zondag 21 januari 2018    
U wordt tussen 09.00 – 10.00 uur opgehaald. Verwachte 
thuiskomst tussen 16.00 en 17.00 uur. 
IJmuider Zee- en havenmuseum  
Het pand aan de Havenkade werd 3 september 1916 geopend als 
Gemeentelijke Visserijschool. Tot ver in de voorbije eeuw heeft de 
school elk jaar leerlingen afgeleverd maar uiteindelijk werd ook 
het maritieme onderwijs op grotere leest geschoeid. Het pand, in 
de volksmond gewoon 'de Visserijschool' genoemd kwam leeg te 
staan en stond op de nominatie te worden gesloopt. 
In 1989 werd een stichting opgericht die het gebouw wilde 
behouden en behoeden voor sloop en in te richten als Zee- en 
Havenmuseum. 
Het museum geeft een beeld van de historie van IJmuiden die 
begint bij het graven van het Noordzeekanaal rond 1870, de bouw van de pieren en de sluizen. Er zijn 
speciale expositiezalen over visserij, sleepvaart en off shore activiteiten. Met museumkaart € 6,- korting. 
Prijs:  € 25,00  voor vervoer en entree. 
 
Dinsdag 23 januari 2018    
U wordt tussen 08.15 - 09.15 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst tussen 16.30 – 17.30 uur.  

Orchideeënhoeve in Luttelgeest 
Tijdens deze dag gaat u genieten van de vele mooie tropische bloemen 
die de Orchideeën Hoeve te bieden heeft. Naast de vele bloemen zult u 
op deze dag ook nog meer zien zoals apen, een vlindertuin en 
papegaaien. Wist u dat de Orchideeën Hoeve de grootste vlindertuin van 
Europa heeft met duizenden vlinders? Deze dag wordt verzorgd door het 
Ouderenfonds en is inclusief koffie/thee met gebak en een lunch.  
Prijs: € 40,00 voor vervoer, koffie/thee met gebak en lunch. 
 

 
 
Woensdag 24 januari 2018    
U wordt tussen 09.00 – 10.00 uur opgehaald en verwachte 
thuiskomst tussen 15.00 en 16.00 uur. 
Statenbijbelmuseum in Leerdam    
We brengen een bezoek aan het Statenbijbelmuseum. De 
tentoonstellingscollectie geeft een beeld van Nederlandse 
Bijbels, met hun bijzonderheden, illustraties, vertalers, drukkers 
en boekbinders. De collectie omvat honderden exemplaren, 
merendeels Nederlandstalige oude bijbels gedrukt in de periode 
van het jaar 1538 tot 1950. Een deel bestaat uit nog te 
restaureren exemplaren; restauratie hiervan vindt in het 
ateliergedeelte plaats.  
Prijs:  € 25,00  voor  vervoer en entree.  
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Maandag 29 januari 2018   
U wordt tussen 15.45 – 16.45 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst tussen 20.30 en 21.30 uur. 
Plusbusdiner bij Bregje  

Het was weer bijzonder geslaagd de afgelopen maanden: het 
Plusbusdiner. Een heerlijk 3 gangen menu voor een 
schappelijke prijs. Het wordt al een echte traditie. 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 € 

12,50! 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 en exclusief consumpties. Indien u met eigen vervoer komt betaalt u € 3,00.  
 
 
Dinsdag 30 januari 2018    
U wordt tussen 10.00 – 11.00 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst 14.30 
– 15.30 uur. 
Rondrit en lunch bij Abrona in Oudewater  
We rijden vanuit Woerden naar Linschoten via de Cattenbroekerdijk en de 
Lange Linschoten naar Oudewater. 
Hier gaan we lekker lunchen bij Abrona waar u zelf kunt kiezen uit de 
heerlijke menukaart. 
Na de lunch vervolgen we onze route via Papekop, Waarder, Nieuwerbrug 
weer terug naar Woerden. 
Prijs: € 13,00  voor  vervoer. 
 
 
Woendag 31 januari 2018    
U wordt tussen 8.15 – 9.00 uur opgehaald. Verwachte thuiskomst tussen 15.00 en 16.00 uur.  

Beeld en Geluid in Hilversum. 
Het arrangement 65 jaar televisie-entertainment is een feestelijk programma, 
bomvol topamusement uit de Nederlandse televisiegeschiedenis die u ervaart in 
het media-instituut in Hilversum. Beleef het verleden met een archief vol 
onvergetelijke herinneringen en verhalen in tal van bijzondere fragmenten uit 65 
jaar televisiegeschiedenis. Uren vol nostalgie, oude bekenden en onvergetelijke 
hoogtepunten.                                                                                                  
Prijs: € 28,00  voor vervoer en entree.  
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Klaverjassen 

 

 

 

De klaverjasclub zoekt nieuwe deelnemers! 

Iedere woensdag van 13.00 tot 16.00 uur bij Welzijn Woerden, Rembrandtlaan 2 en iedere  vrijdagmiddag 
van 13.00-16.00 uur in Wijkcentrum De Plint, Jozef Israëlslaan 20A. 

In een ontspannen sfeer het spel spelen met uiteraard ruimte voor een kop koffie en een praatje. 
Vrijwilligers zijn aanwezig om u gastvrij te ontvangen. 

Loop gerust eens binnen om de sfeer te proeven!  

Meer informatie? 

Neem contact op met Welzijn Woerden op telefoonnummer 0348 - 421101 (op werkdagen van 9.00 tot 
12.00 uur). Of per e-mail via info@welzijnwoerden.nl. 
U kunt ook langskomen bij de balie van Welzijn Woerden, Rembrandtlaan 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 
Samenstelling programma: Jan Busscher, Kees Groenewoud en Hans Brakenhoff 
Plusbus Woerden is onderdeel van Welzijn Woerden, Rembrandtlaan 2, 3443 EG 
Woerden ǀ 
T 0348- 421101 ǀ E plusbus@welzijnwoerden.nl  
Berichten per e-mail worden uitsluitend op maandag en donderdag behandeld. 
Disclaimer 
Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u behoort tot onze vaste relatiekring of omdat u 
zich hiervoor heeft ingeschreven. Wilt u zich aanmelden, afmelden of een wijziging 
doorgeven, neem dan contact op met Welzijn Woerden via 0348 – 421101. 

De Plusbus is een onderdeel van:  

 
De Plusbus is mede mogelijk  
gemaakt door een bijdrage van  
het Van der Wel IJff Fonds. 

mailto:info@welzijnwoerden.nl?subject=Klaverjassen%20de%20Plint

