Aangepast Programma PlusBus033

t/m 31 Juli 2021

Uitjes juli 2021

Dag

Data

Tijden

Ritprijs

Naar De Kersenhut met theehuisje,
Cothen
Verrassingstochtje

dinsdag

6

12.30-15.30

€ 10,50

woensdag

7

13.00-16.00

€ 8,00

Espeterhoeve, rondneuzen en
koffiedrinken, Barneveld
Lunch Het Drechthuis, aan het
water in Loenen a/d Vecht
Beeldentuin De Zanderij, 's
Gravenland
Rondrit mooi Loosdrecht, verkort
Museum Jan (van der Togt),
Amstelveen
Lunch Restaurant Uddelermeer,
Ermelo
Eten "Saté-avondje" bij Prins
Heerlijk, Nijkerk
Boodschappenrit + Markt,
Hoevelaken
Pluktuin met theehuis, Het
Platteland, Putten
Koffie drinken bij Kees&Sien in
Veenendaal
Espeterhoeve, rondneuzen en
koffiedrinken, Barneveld
Naar De Kersenhut met theehuisje,
Cothen
Beeldentuin De Zanderij, 's
Gravenland
Lunch Restaurant Uddelermeer,
Ermelo
Passieflora hoeve, Harskamp

donderdag 8

13.00-16.30

€ 9,00

vrijdag

9

11.00-14.00

€ 9,50

zaterdag

10

13.00-17.00

€ 9,50

maandag
dinsdag

12
13

1300-17.00
12.30-17.00

€ 10,00
€ 16,00

woensdag

14

11.00-14.00

€ 11,50

donderdag 15

16.00-19.30

€ 9,00

vrijdag

16

9.00-12.30

€ 5,00

maandag

19

13.00-16.00

€ 10,50

dinsdag

20

9.00-12.00

€ 12,00

woensdag

21

13.00-16.30

€ 9,00

donderdag 22

12.30-15.30

€ 10,50

vrijdag

23

13.00-17.00

€ 9,50

zondag

25

maandag

26

8.30-15.00

€ 12,50

Boodschappenrit Biezenkamp,
Leusden
Lunch Het Drechthuis, aan het
water in Loenen a/d Vecht
Eten "Saté-avondje" bij Prins
Heerlijk, Nijkerk
IJsje eten bij Kaas- en ijs boerderij
De Willigen, Vreeland
Markt en visje eten in Spakenburg

dinsdag

27

9.00-12.30

€ 5,00

woensdag

28

11.00-14.00

€ 9,50

donderdag 29

16.00-19.30

€ 9,00

vrijdag

30

13.00-16.00

€ 10,00

zaterdag

31

9.00-12.30

€ 7,50

Entree

€11,50 /MK

€9,95 excl
drankjes

€ 11,50
€
10,00

€9,95 excl.
drankjes

Reserveren
RESERVEREN kan via e-mailadres: plusbus033@indebuurt033.nl
Deze mails gaan wij, op volgorde van binnenkomst verwerken. U krijgt van ons een mail terug met
informatie over uw boekingen.
TELEFONISCH RESERVEREN
U kunt uitstapjes boeken uit dit programma tijdens kantooruren op maandag tot vrijdag tussen 10.00
en 13.00 uur via: 033 - 476 3830.
AANTAL UITJES
Voor dit programma kunt u maximaal 1 uitje reserveren. En u mag zich voor 2 uitjes die u leuk
vindt op de reservelijst laten plaatsen. Als de bus niet vol is, bellen wij mensen die op de
reservelijst staan. Een plaats op de reservelijst betekent dus dat het nog niet zeker is dat u mee
kan. U wordt gebeld als dat wel zo is.
Boodschappenritten kunt u onbeperkt reserveren zolang er plaats is in de bus.
ANNULEREN UITSUITEND TELEFONISCH
Tijdens kantooruren via: 033-4763830; buiten kantoortijden via: 06-10586201.
LUNCH: Tijdens uitstapjes die beginnen na 12.00 uur, wordt niet geluncht. Wij gaan er dan vanuit
dat u thuis een boterham heeft gegeten.

Coronamaatregelen
Leest u a.u.b. aandachtig onderstaande voordat u een uitje reserveert
Mondkapjes
In de bus is het nog verplicht om een mondkapje te dragen. Zorg ervoor dat u deze al draagt voordat
u instapt.
Handgel
Ontsmet uw handen telkens bij het in- en uitstappen.
Ondersteuning
Heeft u hulp nodig bij het in- en uitstappen, dan wordt u veilig ondersteund; de vrijwilligers dragen
ook mondkapjes.
Betalingen
Om contact zoveel mogelijk te voorkomen vragen wij u de ritprijs te pinnen of gepast te betalen.
Annulering
Doordat de bussen niet volledig bezet zijn, zijn we genoodzaakt om bij annulering de ritprijs in
rekening te brengen. Tot 2 werkdagen voor het uitje is dit 50% van de ritprijs. Daarna berekenen we
de volledige ritprijs. Natuurlijk houden wij hierbij zoveel mogelijk rekening met uw mogelijkheden.
Samenwerken
Volgt u de nodige aanwijzingen van onze vrijwilligers op, zij doen er alles aan om er samen met u een
leuke dag van te maken

