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DE REGELS  

Programma April  
Opgeven op maandag t/m vrijdag 

9:00 tot 12:00 uur 

0346 21 41 95 

BoodschappenPlusBus 

0346 214 195 

www.mensdebilt.nl  
Maatschappelijke ondersteuning in de zes kernen 

http://www.schrijvenmetlicht.com/


 

 

Samen boodschappen doen, genieten van een lunch of een dagje uit? 
Dat kan met de BoodschappenPlusBus. De bus is bedoeld voor alle mensen uit de 
gemeente De Bilt (de zes kernen), die niet meer zelfstandig boodschappen kunnen 
doen of uitjes kunnen regelen. Wanneer u voor de gezelligheid, voor het ontmoeten 
mee wilt, dan bent u ook van harte welkom. 
Aanmelden voor een rit  
U kunt zich voor alle ritten van maandag t/m vrijdag aanmelden tussen 9:00 en 
12:00 uur.  
Wanneer er veel aanmeldingen zijn, proberen wij de rit op een andere dag nogmaals 
in te plannen. De aanmeldingen worden eerlijk verdeeld en iedereen krijgt de kans 
om een dagje mee uit te gaan. Als u geen museumkaart/vriendenloterij VIP kaart 
hebt, laat het ons weten. 
 

• Zorg ervoor dat u klaarstaat, zodat de vrijwilliger niet bij u naar binnen 
hoeft 

• Als u verhinderd bent: geef dit zo spoedig mogelijk door. 
• De kosten van de uitjes, zijn afhankelijk van het uitje 
• Bijkomende kosten, bijvoorbeeld lunch, consumpties en entree zijn 

voor eigen rekening tenzij anders vermeld 
• Voor de boodschappen ritten is een 11-rittenkaart te koop, u betaalt 

dan 10 ritten.  
• U kunt het programma ontvangen per e-mail.  
• Voor het afrekenen van de lunch graag contant geld mee i.v.m. 

verplicht gezamenlijk betalen. (Sommige horeca mag niet apart worden 
afgerekend)  
  
 

Wilt u het programma ontvangen, dan ontvangen wij graag uw email adres.  
Per post is ook nog mogelijk, maar heeft niet onze voorkeur.   
 
Heeft u vragen of een leuke tip voor een uitje, u kunt ons bereiken op het mailadres: 

plusbus@mensdebilt.nl 
Telefonisch dagelijks van 9.00 uur tot 12.00 uur: 0346 – 21 41 95  
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 Dinsdag 4 April 9:00 – 15:00 uur  

Dagje Baarn +markt;                                                              
Winkelen in Baarn is als winkelen in een grote stad. De gezellige 
drukte op straat, struinen langs trendy boetiekjes, even snuffelen bij 
die mooie boekhandel en even binnenlopen bij de Hema. Baarn telt 
veel speciaalzaken, diverse winkelketens, terrasjes in het centrum en 
op dinsdag is er de markt. Wij drinken eerst gezamenlijk koffie/thee 
vervolgens kunt u het stadje ingaan om te wandelen, winkelen en een 
bezoekje te brengen aan de gezellige markt.                                
(Inclusief koffie, exclusief lunch) 

€ 20,00 
 
 
 

Woensdag 5 April 9:00 – 15:00 uur  
Museum Naturalis in Leiden, Een bezoek aan Naturalis is een 
combinatie van zien, doen en beleven. In de indrukwekkende 
museumzalen ontdekt u meer over het vroegste leven op aarde. Kunt 
u kennis maken met de verrassendste versiertrucs van planten en 
staat u oog in oog met een Afrikaanse olifant en T. rex Trix. U kunt het 
werk achter de schermen ervaren en u verwonderen over Nederland in 
de IJstijd. Er is een nieuwe vaste tentoonstelling ‘Evolutie’ een 
kunstzinnig en grensverleggende tentoonstelling met behulp van de 
nieuwste museum techniek.           (Inclusief koffie, exclusief lunch) 

€ 33,00 

 

Donderdag 6 April 09:00 – 12:00 uur  
Boodschappen Maertensplein in Maartensdijk.   
U kunt o.a. naar Landwaart Culinair, kwaliteitslager Zweistra, DA-
drogist & parfumerie Voila, de Boeketterie, Primera, Jumbo 
supermarkt, Bakker Bos, damesmodezaak Nagel Fashion, Veendaler 
Kaas. De opticien Maertensdijk Optiek, De Grote Schaar voor uw 
kledingreparaties, modeaccessoires en uw stoomgoed. Na de 
boodschappen gaan wij koffiedrinken in Dijckstate. 
 
  

€ 4,00 

 

 

Vrijdag 7 April 10:00 – 16:00 uur  
De Tulperij in Voorhout.  Na het grote succes van vorig jaar 
bezoeken wij ook nu weer de showtuin.  Deze keer geen Dahlia's 
maar: genieten van de vele tulpen, narcissen en hyacinten. Laat u 
verrassen door de vele verschillende soorten en de mooie keuren. 
Mocht u een mooie bloem zien die u graag in uw eigen tuin wilt hebben 
kunt u deze bestellen dan wordt hij in het najaar naar uw huisadres 
gestuurd. Ook is er de mogelijkheid waar u mag plukken, u krijgt 
hiervoor een emmertje en een schaartje met de uitleg waar u mag 
plukken, hier zijn speciale plukveldjes voor en zij vertellen u wat de 
kosten zijn. In de tulpenschuur is een restaurant gevestigd, hier 
drinken wij koffie/thee vervolgens kunt u in de showtuin en op het 
buiten terras genieten van de vele kleuren om u heen. 
(Inclusief koffie/thee, exclusief lunch) 

€ 30,00 

 
 
 
 

  



Dinsdag 11 April 09:00 – 16:00 uur  

Heerlijkheid Mariënwaerdt Beesd Wij maken een mooie rondrit en 
gaan lunchen bij “De Stapelbakker” die samen met de landgoedwinkel 
gevestigd is in een boerderij aan de rand van het landgoed. Bij de 
pannenkoekenbakker worden biologische producten gebruikt uit eigen 
omgeving. In de landgoedwinkel kunt u terecht voor de biologische 
landgoedproducten zoals moestuinjams, chutneys, curd, 
landgoedsappen en kazen en Lakenvelder rundvlees van eigen koeien, 
huisgemaakte appeltaart en de beroemde walnotentaartjes van barones 
Van Schuur. 
(Inclusief koffie, exclusief lunch) 

 € 25,00 

Woensdag 12 April 09:00 – 12:00 uur  

Boodschappen Bilthovencentrum 
U kunt naar de supermarkten Albert Heijn, Lidl, Hema, Kruidvat, Xenos, 
Bilthovens Boekhandel, Bruna, kantoorvakhandel Dapper, Hunkemöller, 
Ine Mine, La Mar Womans mode, P. Doek mode, Square 12, van Dort 
Bodyfashion, Oogwereld Meijer, Apotheek Bilthoven, Ekoplaza en voor 
een lekker broodje ga je naar Bakker Krijger.  

€ 4,00 

Donderdag 13 April 09:00 – 17:00 uur 
 

 
 

Museum De Fundatie in Zwolle; het museum bevindt zich in de 
binnenstad van Zwolle en is te combineren met een bezoek aan Van der 
Velde in de Broeren kerk (voorheen Waanders) hier kunt u lunchen in de 
brasserie, neuzen in de boeken of kijken voor leuke cadeautjes. Ook 
kunt u ervoor kiezen om de stad in te gaan om te wandelen en/of 
winkelen. 
In het museum is de tentoonstelling” Brave New World” te zien. 
Schilders van nu combineren eeuwen oude technieken met hedendaagse 
thema's, verhalen en motieven en laten zien dat de schilderkunst in 
onze tijd het perfecte paard van Troje kan zijn; aantrekkelijk en 
verleidelijk, maar vaak met een vlijmscherpe boodschap. U krijgt het 
werk te zien van 16 schilders van onder de 40. Die tot de absolute 
internationale top behoren. (Inclusief koffie/thee, exclusief lunch en entree 
museum á € 15,00, met museumkaart en Vrienden loterij Vip-kaart gratis) 

€ 32,50 

Vrijdag 14 April 10:00 – 12:00 uur 
 

 

Boodschappen Maertensplein in Maartensdijk.   
U kunt o.a. naar Landwaart Culinair, kwaliteitslager Zweistra, DA-drogist 
& parfumerie Voila, de Boeketterie, Primera, Jumbo supermarkt, Bakker 
Bos, damesmodezaak Nagel Fashion, Veendaler Kaas, Maertensdijk 
Optiek, De Grote Schaar voor uw kledingreparaties, modeaccessoires en 
uw stoomgoed. Na de boodschappen gaan wij koffiedrinken in 
Dijckstate. 

€ 4,00 

Zaterdag 15 April 09:30 – 16:00 uur  

Verrassingstocht    
We vertrekken rond 9:30/10:00 uur, we maken een mooie rit door de 
omgeving en zijn dan rond 16:00 weer thuis.   
(Inclusief koffie of thee, exclusief lunch)  
 

€ 30,00 

  



 

Dinsdag 18 April 09:00 – 14:00 uur  

Winkelcentrum Kerkelanden  
Dit is een klein maar gezellig overdekt winkelcentrum in Hilversum. 
We drinken eerst gezamenlijk koffie of thee bij koffiecorner Siësta op het 
midden plein. Vervolgens kunt u gaan winkelen. Er zijn de volgende 
winkels. Albert Heijn, Lidl, Keurslager, Groentespeciaalzaak, Poelier 
Floor, Vishandel Volendam, Hugo van der Graaf kaas en noten, 
dierenspeciaalzaak Krans, een bloemenwinkel, Blokker, Zeeman, 
Kruidvat en Primera. Na de boodschappen krijgt u de gelegenheid om te 
lunchen. (Exclusief koffie en lunch) 

€ 11,50 

Woensdag 19 April 09:00 – 17:00 uur  

Rijksmuseum Twente in Enschede; dit museum is in 1930 geopend 
en de oorspronkelijke collectie bestond uit de kunstverzameling van 
textielfabrikant Jan Bernard van Heek. Tegenwoordig kent het museum 
wisselende tentoonstellingen en heeft het een grote collectie oude, 
moderne en hedendaagse kunst. Nu in het museum te zien zijn o.a. 
Sofonisba Anguissola, zij was een succesvolle Italiaanse Renaissance 
(portret)schilder. Haar tijdgenoten(mannen) prezen haar om haar grote 
kundigheid. De door haar weergegeven figuren lijken levensecht. In 
Sofonisba's tijd was het heel bijzonder dat je als vrouwelijke schilder 
hetzelfde niveau als je mannelijke collega's kon bereiken. Laat staan dat 
je als vrouw carrière kon maken. Het is haar allemaal gelukt. Aan de 
zijkant van het museum is een heemtuin aangelegd met als doel bij te 
dragen aan meer biodiversiteit in de buurt deze is openbaar toegankelijk. 
In het museumcafé is het bij mooi weer fijn vertoeven op het terras 
onder de bomen in de aangrenzende binnentuin. (Inclusief koffie/thee, 
exclusief lunch en entree museum á € 15,00; met museumkaart en vrienden loterij vip-
kaart gratis) 

€ 40,00 

Donderdag 20 April 09:00 – 12:00 uur  

Boodschappen Maertensplein 
U kunt o.a. naar Landwaart Culinair, kwaliteitslager Zweistra, DA-drogist 
& parfumerie Voila, de Boeketterie, Primera, Jumbo supermarkt, Bakker 
Bos, damesmodezaak Nagel Fashion, Veendaler Kaas. Maertensdijk 
Optiek, De Grote Schaar voor uw kledingreparaties en uw stoomgoed. Na 
de boodschappen gaan wij koffiedrinken in Dijckstate. 

€ 4,00 
 

Vrijdag 21 April 10:00 – 16:00 uur  

Dagje Harderwijk; 
Wij drinken eerst gezamenlijk koffie/thee, vervolgens kunt u het stadje 
ingaan om te wandelen, winkelen, musea bezoeken en op een van de 
vele terrassen neerstrijken om even heerlijk ontspannen rond te kijken 
en te lunchen. U mag het naar eigen keuze inplannen De chauffeur 
bepaalt hoe laat u weer bij de bus moet zijn voor de terugrit.  
(Inclusief koffie/thee exclusief lunch) 

€ 32,50 
 

 

  



 

Dinsdag 25 April 09:00 – 16:00 uur  

Tulpenfestival Flevoland  
Wij maken een mooie route door de Flevopolder langs diverse 
tulpenvelden. Zoeken onderweg een mooie plek uit voor de koffiepauze 
en de lunch. (Inclusief koffie exclusief lunch) 

€ 32,50 

Woensdag 26 April 09:00 – 12:00 uur  

Boodschappen Bilthovencentrum 
U kunt naar de supermarkten Albert Heijn en de Lidl, ook kunt u naar de 
Hema, het Kruidvat, Xenos, Bilthovens Boekhandel, Bruna, 
kantoorvakhandel Dapper, Hunkemöller, Ine Mine,  
La Mar Womans mode, P. Doek mode, Square 12, van Dort Bodyfashion, 
Oogwereld Meijer, Apotheek Bilthoven, Ekoplaza en voor een lekker 
broodje ga je naar Bakker Krijger. 

€ 4,00 

Donderdag 27 April   

VANWEGE KONINGSDAG GEEN RIT   
 

Vrijdag 28 April 09:00 – 12:00 uur   
Boodschappen Maertensplein 
U kunt o.a. naar Landwaart Culinair, kwaliteitslager Zweistra, DA-drogist 
& parfumerie Voila, de Boeketterie, Primera, Jumbo supermarkt, Bakker 
Bos, damesmodezaak Nagel Fashion, Veendaler Kaas. De opticien 
Maertensdijk Optiek, De Grote Schaar voor uw kledingreparaties, 
modeaccessoires en uw stoomgoed. Na de boodschappen gaan wij 
koffiedrinken in Dijckstate. 
 

€ 4,00 

Zaterdag 29 April  9:30 – 16:00 uur  

Verrassingstocht    
We vertrekken rond 9:30/10:00 uur, we maken een mooie rit door de 
omgeving en zijn dan rond 16:00 weer thuis.   
(Inclusief koffie of thee, exclusief lunch) 

€ 30,00 

 


