
 

Beste klant van de BoodschappenPlusBus, 

We zijn alweer even voorzichtig begonnen met rijden. Fijn om u weer te zien en te kunnen helpen om 

ergens te komen. We hebben voornamelijk boodschappen en winkel ritten gedaan, deze blijven we 

ook aanbieden. Wel gaan we ook, een aantal keer, een uitje doen. Uiteraard volgens de dan geldende 

maatregelen. Kijkt u maar of er iets bij zit wat u leuk vindt om te bezoeken! 

 

Wanneer u met de bus mee wilt, zult u de volgende regels moeten hanteren; 

· u draagt in de bus een mondkapje 

· voordat u de bus ingaat ontsmet u uw handen 

· u kunt zelfstandig de bus instappen en uw gordel vastmaken 

· wanneer u klachten als verkoudheid, benauwd of hoesten heeft, dan blijft u thuis. 

· u houdt zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand 

· zorgt u ervoor dat u klaarstaat, zodat de vrijwilliger niet bij u naar binnen hoeft. 

 

 

Voor de maand september staan de volgende ritten gepland: 

Woensdag 1 september 10.00 uur naar   - tuincentrum Steck, overvecht  11 euro, excl koffie 

Donderdag 2 september 10.00 uur, naar  - Hessenweg, 4 euro retour 

Zaterdag 4 september 10.00 uur, naar  - Rondrit en lunchen Rhijnauwen, 25 euro, incl koffie 

Dinsdag 7 september 10.00 uur, naar          - Geertjes hoeve   

Woensdag 8 september 10.00 uur, naar   - Kwinkelier, 4 euro retour 

Donderdag 9 september 10.00 uur, naar  - Kerkelanden, 11 euro exclusief koffie 

Woensdag 15 september 10.00 uur, naar  - De Gaard winkelcentrum, 11 euro exclusief koffie 

Donderdag 16 september 10.00 uur, naar  - Maertensplein, 4 euro retour 

Zaterdag 18 september 10.00 uur, naar  - rondrit en lunchen rhijnauwen, 25 euro, incl koffie 

Woensdag 22 september 10.00 uur, naar - Hessenweg 

Donderdag 23 september 10.00 uur, naar - tuincentrum Vechtweelde 

Woensdag 29 september 10.00 uur, naar - Kerkenlanden, 11 euro exclusief koffie 

Donderdag 30 september 10.00 uur, naar  - Kwinkelier, 4 euro retour 

 

 

 



Over Steck Utrecht 

 

In het voormalige Tuincentrum Overvecht werkt Steck hard aan een nieuwe plek voor mensen die blij 

worden van groen. Het doel? Heel Utrecht groen laten denken én doen! Je kunt bij Steck terecht voor 

een ruime keuze aan kamerplanten en tuinplanten, potten, accessoires, tuinmeubels en 

gereedschappen. Maar Steck is meer dan alleen een tuincentrum. Ze zijn hard bezig om een nieuwe, 

fijne stadsoase uit de grond te trekken met een tuincafé, een natuurspeeltuin, een programma vol 

workshops en lezingen, een exporuimte en een samenwerking met veel lokale en duurzame partners. 

 

Over de Geertjes Hoeve, Haarzuilen 

Dagje op de boerderij. 

Iedereen is elke dag welkom om een bezoekje aan onze boerderij te brengen en wat van het 

boerenleven op te snuiven. Hier is het altijd leuk: dieren, trekkers en lekkers. Alle dieren zijn 

toegankelijk voor bezoek.  Ervaar al het moois dat het platteland ons biedt. In ons restaurant kun je 

nieuwe energie opdoen. Al met al, dus even lekker buiten en gezellig met elkaar wat eten. 

 

Rondrit en Rhijnauwen lunchen 

We zullen een mooie rit maken in de omgeving, ergens koffie drinken en weer verder rijden. We 

zullen lunchen bij Theehuis Rhijnauwen en daarna weer op huis aan gaan. 

 

Voor alle ritten geldt nog steeds dat wij maximaal 4 personen mee mogen nemen. Vol is Vol! 
 

Wilt u zich opgeven voor een van deze ritten belt u dan met 0346- 214195 

Wij hopen u snel weer te zien!  

Met vriendelijke groeten, namens het team van de BoodschappenPlusBus 

Misja Oliemans 

 


