April—Mei 2020

U kunt uw reservering doorgeven via telefoonnummer

06-3020 5685
of

06-1297 6723
Op deze nummers zijn wij bereikbaar op:
Maandag van 10.00 – 16.00 uur
Woensdag van 10.00 – 16.00 uur
Donderdag van 10.00 - 16.00 uur
U kunt uw reservering natuurlijk ook doen via onze website

www.opstapbuscapelle.nl
Betalen op de bus
I.v.m. het risico en het vele controlewerk dat hieraan kleeft, kunnen
we alleen nog pinbetalingen accepteren. Alleen als dit fysiek of anderszins absoluut onmogelijk is, zal de penningmeester in gezamenlijk
overleg met betrokkene een betalingsregeling afspreken.
Wij gaan uit van uw begrip en rekenen op uw loyale medewerking.

Over de OpStapBus
De OpStapBus verzorgt complete uitstapjes voor Capelse ouderen die
een leuke dag willen beleven. De Stichting OpStap Capelle kan dat
doen dankzij de inzet van een groep enthousiaste vrijwilligers.
Met de OpStapBus brengen wij U naar een museum, een natuurpark,
een winkelcentrum of een ander bijzonder evenement. Wij halen u
thuis op en brengen u na afloop ook weer veilig naar huis. Voor het
uitstapje betaalt u een eigen bijdrage.
Eerdere deelnemers waardeerden het reizen met een kleine groep, de
onderlinge contacten en de aandacht en begeleiding door onze
vrijwilligers.
Iedere twee maanden hebben wij een nieuw programma. In beginsel
bieden wij voor alle doordeweekse dagen een uitstapje aan, en soms
ook in het weekend. Het programmaboekje kunt u aanvragen via
info@opstapbuscapelle.nl of telefonisch via mobiele
telefoonnummers: 06-30205685 of 06-12976723.
Voor het programmaboekje betaalt u 15,00 euro per jaar.

...wenst u
een fijne rit!

Voor april te reserveren vanaf 15 maart

Wo. 1 apr.
Rondvaart door Utrecht
Geniet u vanaf het water van het historische centrum van Utrecht met de rondvaart
door de Oude gracht en de stadsbuitengrachten. U ziet u de oude werfkelders

die onder het oude centrum liggen, de bruggen, de mooie beelden onder de
lantaarnpalen van de kunstenaar Pyke Koch. Langs de Oude Gracht
bevinden zich de prachtige patriciërs huizen en ook de Domtoren.
Onderweg vertelt de gids over de rijke historie van Utrecht.

Ophalen: 09:30-10:30
Kosten: € 32,00
Aanbieding

Do. 2 apr.
Tentoonstelling Slow Fashion in Museum Huis van Gijn in Dordrecht
De tentoonstelling Slow Fashion toont hoe onze voorouders zorgvuldig
omgingen met hun kleding, bewust en duurzaam. Kleding werd gekoesterd
en hergebruikt. Dat maakt historische kledingstukken perfecte conversation
pieces om het gesprek over duurzame mode op gang te brengen. Slow
Fashion laat zien hoe historische mode verrassend actueel kan zijn.

In Huis Van Gijn wordt de kleding getoond in de context van de elite van de
18e tot en met de 20e eeuw. Voor het eerst in vijftig jaar toont Huis Van Gijn
haar uitgebreide modecollectie. Van een zeldzame 18de-eeuwse Japonsche
rok, een opvallende 19de-eeuwse Schotse ruit japon tot een flapper dress uit
de jaren ’20. Een selectie van 50 topstukken laat de belangrijkste silhouetten
van 150 jaar mode zien van de 18e tot en met de 20e eeuw.

Ophalen: 09:30-10:30
Kosten: € 28,00
Nieuw!

Vr. 3 apr.
Creabeurs in de Broodfabriek in Rijswijk
Ook dit jaar kunt u naar de Hobby- en Creabeurs, dé beurs voor creatieve
mensen. Op deze beurs struint u op uw gemak langs circa 200 verkoopstands met een grote variëteit aan creatieve hobby's en zelfgemaakte producten. U vindt hier materialen voor allerlei hobbies zoals kaarten maken,
breien, haken, borduren, scrapbooken, decopatch, sieraden en handwerken, teken- en schildermaterialen, kralen, etc. Ook kunt u zelfgemaakte producten van hobbyisten, decoraties voor in huis en doe-het-zelfpakketjes
kopen en doet u inspiratie op voor nieuwe technieken. Ook bent u welkom
bij leuke werkshops en demonstraties.

Ophalen: 09:30-10:30
Kosten: € 24,00

Ma.6 apr.
Landelijke route door het Groene Hart
Laat u verrassen met de landelijke route, dwars door het Groene Hart.
Onderweg komt het voorjaar u tegemoet, het groen, de bloesem en de dieren in de wei. Vanaf de dijken geniet u van mooie vergezichten, rivieren en
kanalen, gezellige dorpjes en leuke landweggetjes. Onderweg maken we
een stop voor een kopje koffie en voor de lunch rijden we naar een gezellige
eetgelegenheid. De lunch is voor eigen rekening.

Ophalen: 09:30-10:30
Kosten: € 22,50

Di. 7 apr.
Ladies day bij Van der Klooster Modepresentatie in Boskoop
In samenwerking met het Ouderenfonds organiseert Van der Klooster Mode
een modeshow voor u met drie mannequins. Vandaag ontmoet u ook mensen die in andere delen van Nederland met de Opstapbus een dagje erop uit
gaan. Van der Klooster ontvangt u om 10.30 uur met koffie en gebak, waarna u een uur kunt genieten van een modeshow. Om 12.00 uur wordt u een
lunch aangeboden. Na de lunch kan de helft van de groep een kijkje nemen
in de winkel en voor de andere helft van de groep wordt een Bingo georganiseerd. Als u wat leuks ziet in de winkel, kunt u ook gaan passen. Klantvriendelijke verkoopsters geven u advies over kleuren en pasvorm. De collectie is vlot en varieert van maat 36 tot en met maat 54. Er zijn bekende
merken, maar er wordt ook een eigen merk aangeboden. Na 1-1,5 uur wisselt u van groep (winkel of Bingo). De middag wordt afgesloten met een advocaatje met slagroom. En….ik heb gehoord dat het heel gezellig is!

Ophalen: 08:30-09:30
Kosten: € 16,00

Wo. 8 apr.
Workshop Paasstukje maken in Capelle aan den IJssel
Carla Corbeau, één van de begeleidsters van de OpStapBus, verzorgt voor u
een leuke workshop bij haar thuis, waarbij u zelf een mooi Paasstukje
maakt. Het bloemenarrangement op de foto is slechts een voorbeeld; Carla
maakt zelf het ontwerp voor het stukje dat u gaat maken. Materialen, het
gebruik van gereedschappen, koffie en thee zijn bij de prijs inbegrepen.

Ophalen: 12:30-13:30
Kosten: € 23,00

Do. 9 apr.
Stadsbezoek Brugge in België
Maak kennis met Brugge, het “Venetië” van het noorden, de stad met zijn
vele kleine kanaaltjes, ontsloten door de mooiste en romantische bruggen.
Lieflijk met zijn fraaie geveltjes. Veel toeristen maken graag een rondvaart
om de meest mooie plekjes van Brugge vanaf het water te bewonderen. De
middeleeuwse stad heeft veel cultureel erfgoed, zoals het Prinselijk Begijnhof, waar u vanaf de Wijngaardbrug witte huisjes uit de 17e en 18e eeuw
kunt zien. Aan de Grote Markt ligt het Historium, welk historisch museum u
meeneemt naar het Brugge in de Gouden Eeuw. Vanaf het panoramaterras
geniet u van een fraai uitzicht over het mooiste plein van Brugge. Aan het
Waldplein vindt u de familiebrouwerij de Halve Maan die het enige échte
Bruggebier brouwt. In het Brugse kunstencentrum Oud Sint-Jan is het Museum Salvador Dali. Voor de Schone Kunsten kunt u naar het Groeningemuseum. Naast de culturele en historische bezienswaardigheden zijn er tal van
leuke winkels en terrasjes.
Het uitstapje Brugge is voor degenen die goed ter been zijn en in staat zijn
om Brugge zelfstandig te verkennen.

Ophalen: 08:00-09:00
Kosten: € 26,50

Nieuw!

Vr. 10 apr.
Varen met de Jordaanboot (Ouderenfonds)
Wilt u een écht Amsterdams feest meemaken? Dat kan op rondvaartboot MS De
Jordaan. Op deze Amsterdamse Amsterdamse feestboot vindt u een oergezel-

lige Jordanese huiskamer én een traditioneel Amsterdams café. Het arrangement bestaat uit een gezellige muziekvaart, koffie/thee met gebak bij ontvangst, een uitgebreide lunch met diverse broodjes, soep, een broodje kroket en een overheerlijk nagerecht inclusief alle drankjes. U vaart over het IJ
onder het genot van meezingmuziek van Eddy & Nancy of Luc Meijer.

Nieuw!
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Wij maken u erop attent dat u uiterlijk tot 15 dagen uw inschrijving kunt
annuleren. Daarna zijn wij genoodzaakt om bij annulering binnen deze
termijn de volledige prijs bij u in rekening te brengen.

Aangeboden
door het
Ouderenfonds

Ophalen: 09:00-10:00
Kosten: € 45,50

Di. 14 apr.
Stadsbezoek Gent
Beleef Gent ten volle! Een heerlijke stad om lekker in winkeltjes te snuffelen.
De levendige omgeving kunt u ook per rondvaart over de Leie verkennen.
Snuister door de vele bezienswaardigheden van levendig Gent; een boeiende cocktail tot aan de rand gevuld met een rijke geschiedenis, cultuur en
trendy stadsleven. U kunt bijvoorbeeld de indrukwekkende St. Baafs kathedraal aan het St. Baafsplein bezoeken, de St. Niklaaskerk aan de Korenmarkt,
het museum voor Schone Kunsten aan de Ferdinand Scribedreef en de St.
Pietersabdij aan het St. Pietersplein. Een ander sfeervol gedeelte van Gent is
het Patershol, waar u in de pittoreske straten van architectuur en kunst kunt
genieten en voor het “natje en droogje” terecht kunt bij één van de restaurants, volkse cafés en hippe bars. Het uitstapje Gent is voor degenen die
goed ter been zijn en in staat zijn om Gent zelfstandig te verkennen.

Ophalen: 08:00-09:00
Kosten: € 24,50

Nieuw!

Voor mei te reserveren vanaf 15 april

Wo.15 apr.
Koffietafel en rondleiding bij Hortensiakwekerij Inrana in Strijbeek
Een dagje erop uit in de hortensiakwekerij van Inrana. In de gezellige ruimte
van Inrana wordt u ontvangen met een heerlijke lunch/koffietafel. U krijgt
daarna uitleg, een videopresentatie en een rondleiding op de kwekerij. U
ziet daar meer dan 50.000 hortensia's staan in 15 verschillende soorten en
in vele kleuren. Na de rondleiding volgt een demonstratie van bloemschikken: een boeket, een hortensiataart en een tafelstukje. Inrana verloot onder
het gezelschap een bloemstuk. Op het hortensiaterras is gelegenheid om
gezellig een kopje koffie/thee te drinken. In de winkel kunt u hortensiaplanten, mooie grote hortensiabloemen, boeketten en mooie bloemstukjes kopen. Op het hortensiaterras is gelegenheid om gezellig een kopje koffie/
thee te drinken. In de winkel kunt u hortensiaplanten, mooie grote hortensiabloemen, boeketten en mooie bloemstukjes kopen.

Ophalen: 09:00-10:00
Kosten: € 45,00

Do. 16 apr.
Bezichtiging Koninklijk Paleis in Amsterdam
Het Koninklijk Paleis is open, u bent van harte welkom. Het Koninklijk Paleis
Amsterdam is het officiële ontvangstpaleis van Koning Willem-Alexander.
Daarnaast is het zoveel mogelijk opengesteld voor bezoekers. Een levendig
gebouw, waar u in de imposante zalen en salons in de voetsporen treedt
van koninklijke gasten. Het Paleis is het grootste en meest prestigieuze gebouw uit de Gouden Eeuw en hiermee een van de belangrijkste monumenten van Nederland.
Oorspronkelijk is het niet gebouwd als paleis, maar als stadhuis van Amsterdam. Architect Jacob van Campen ontwierp een gebouw dat de grote macht
en rijkdom weerspiegelde van Amsterdam in de zeventiende eeuw.

In het hart van het gebouw ademen de Burgerzaal en de marmeren galerijen nog steeds de grandeur van de Gouden Eeuw. Beeldhouwwerken en
schilderijen van beroemde kunstenaars – zoals Rembrandt’s leerlingen Govert Flinck en Ferdinand Bol - vertellen het verhaal van Amsterdam als centrum van het universum. Ze imponeren tot de dag van vandaag.

Ophalen: 09:30-10:30
Kosten: € 32,50
Nieuw!

Aanbieding

Vr. 17 apr.
Buffetcruise over de Linge
Bij aankomst in Leerdam, stapt u op de rondvaartboot voor een prachtige
tocht van 3 uur over de Linge. Achter de groene bomen ziet u op de oevers
een landschap met typische boerenhoeves, kerkjes en kronkelende dijkjes.
Op het bovendek ziet u mooie vergezichten en kunt u even een lekkere, frisse neus halen.
Terwijl u uitkijkt over het water vanuit de salon, wordt het buffet geopend.
In de sfeervol verlichte salon geniet u van het uitgebreide koude- en warme
buffet. In het arrangement is het buffet inbegrepen, behalve de drankjes en
het dessert.

Ophalen: 09:00-10:00
Kosten: € 48,00

Ma. 20 apr.
Tulpenfestival Flevoland
Molens, klompen en… kleurrijke velden vol tulpen. Dat is Nederland op een
ansichtkaart. Het voorjaar in Nederland staat dan ook in het teken van bloemen en bollen. Iedereen kent natuurlijk de Keukenhof en de bollenstreek,
maar wist u dat de langste en kleurrijkste tulpenroute van Nederland in Flevoland ligt? Ontdek wat voor leuks er allemaal tijdens het Tulpenfestival te
doen is!
Met meer dan 2.000 hectare aan rode, gele en paarse bloemenvelden is Flevoland het grootste bloembollengebied in Nederland! U vindt de bollenvelden in Oost en Zuid-Flevoland, maar vooral in de Noordoostpolder. Elk jaar
in de lente is hier de ‘Bollenroute’ van ruim 100 kilometer, langs 1000 hectare bollenvelden. De route is uitgegroeid tot de langste en kleurrijkste route
van Nederland en zelfs volgens National Geografic één van de mooiste routes ter wereld! Gaat u met ons mee?

Ophalen: 09:30-10:30
Kosten: € 24,50
Nieuw!

Di. 21 apr.
Seniorendiner bij restaurant De Watertuin in Schiedam
Gaat u ook mee naar het Seniorendiner? Op elke derde dinsdag van de
maand biedt zelfbedieningsrestaurant De Watertuin 55+-ers een diner,
Van € 34,00
waarbij u onbeperkt kunt eten en drinken in de gezellige ambiance van
Voor € 25,00
zelfbedieningsrestaurant De Watertuin. Het buffet bestaat uit een wokgedeelte, lopend warm buffet, grillplaten (vlees en vis), sushi, voorgerechten
en dessert. Het diner is tussen 13.00 en 15.00 uur en is bij de prijs inbegrepen.

Ophalen: 11:00-12:00
Kosten: € 30,00

Wo. 22 apr.
Kustroute en bezoek orchideeënkwekerij Ter Laak in Wateringen
Via een landelijke route rijden we langs en door kustplaatsen en het Westland.
Bij Ter Laak Orchideeënkwekerij is een rondleiding georganiseerd over het
ontstaan van de orchidee tot en met verkoop in de winkel. De meest bijzondere soorten, vormen en kleuren ziet u hier voorbij komen. U kunt hier ook
een mooie orchidee kopen. Na de rondleiding vervolgen wij onze kustroute
en zullen we onderweg de lunch gebruiken (voor eigen rekening).

Ophalen: 09:30-10:30
Kosten: € 27,00
Nieuw!

Do. 23 apr.
Graanbuurt Brocante aan de Giessen
Jaarlijks organiseert de Graanbuurt een Brocantemarkt. Hier vindt u allerlei
leuke spulletjes, voor in en om het huis. De winkeliers reizen hiervoor speciaal naar Frankrijk. Omringd door de prachtige winkeltjes en straatjes van De
Graanbuurt, staan een 40 tal stands met originele, sfeervolle producten op
van gebied van wonen, leven en genieten.
We rijden over de slingerende weggetjes, langs het riviertje de Giessen,
waar grazende koeien in de wei een mooi decor vormen om naar te kijken.

Ophalen: 09:30-10:30
Kosten: € 15,50

Vr. 24 apr.
Route langs de Waal, koffie in Woudrichem en bezoek Slot Loevestein
Via een mooie route langs de Waal bereiken we het plaatsje Woudrichem,
waar we een kopje koffie drinken en even de sfeer van dit prachtige middeleeuwse vesting- en vissersstadje zullen proeven. De monumentale bezienswaardigheden zijn het oude Raedthuys, de Hervormde kerk met de Martinustoren, de Gevangenpoort, het huis van Jacoba van Beieren, renaissancehuizen en de Leugenbank. Na de lunch vervolgen wij onze weg naar Slot
Loevestein. Slot Loevestein is een kasteel en fort, dat is gelegen in de uiterwaarden van de Waal en de Afgedamde Maas, in het plaatsje Poederoijen,
gemeente Zaltbommel. Het kasteel bestaat uit een zaalbouw, twee hoektorens en een poorttoren en is omgeven door een slotgracht. Het fort is omgeven door twee grachten en heeft vijf bastions. De Museumkaart is van
toepassing. De vesting is alleen toegankelijk voor personen die goed kunnen
lopen en trappen kunnen lopen.

Ophalen: 09:30-10:30
Kosten: € 34,50
Aanbieding

Di. 28 apr.
Katwijks Museum en Pannenkoeken eten
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. De bijzondere vaste collectie combineert schilderijen van buitenlandse en Nederlandse schilders die
aangetrokken werden door de kunstenaarskolonie Katwijk, met een fraaie
verzameling lokale en streekgebonden bezienswaardigheden. Daarnaast
heeft het museum wisselende exposities. De Museumkaart is van toepassing
Na het museumbezoek gebruiken we de lunch in een pannenkoekenrestaurant. De pannenkoek is voor eigen rekening.

Ophalen: 09:30-10:30
Kosten: € 25,50

Wo. 29 apr.
Rondvaart met fluisterboot ANDANTE door het natuurgebied van
Schipluiden, Vlaardingen, Maasland en Maassluis
Bekijk een mooi natuur- en recreatiegebied eens vanaf het water! Tijdens
deze mooie rondvaart komt u op plaatsen waar u waarschijnlijk nog nooit
bent geweest, terwijl u aan boord uitleg krijgt van een ervaren gids. In het
volgebouwde westen van Nederland ligt nog een echt Hollands polderlandschap. Deze oase heet Midden-Delfland, een groen en agrarisch gebied dat
zich uitstrekt van Den Haag tot Rotterdam en van Delft tot Vlaardingen en
Schiedam.

Ophalen: 09:30-10:30
Kosten: € 24,50

Do. 30 apr.
Zandsculpturen Garderen / thema 2020 “75 jaar Bevrijding”
't Veluws Zandsculpturenfestijn in Garderen is weer geopend en verrast de
bezoeker ieder jaar met een nieuw thema. Voor 2020 is het thema van het
unieke en grootste zandsculpturenevenement van Nederland is: “75 jaar
Bevrijding”. Verwonder en bewonder de indrukwekkende zandcreaties, die
zowel binnen als buiten te zien zijn.
Bij het zelfbedieningsrestaurant de Plattelands Preuverie kunt u genieten
van koffie met gebak, een lunch of een lekkere snack. Een uitgebreid assortiment met diverse dranken, gebak, broodjes, friet en snacks. Binnen deze
muren is er ook een Beeldentuin en Lunchroom De Rozentuin waar u gezellig een kopje koffie of thee kunt drinken. De consumpties zijn voor eigen
rekening.

Ophalen: 09:30-10:30
Kosten: € 33,00
Nieuw!

Aanbieding

Vr. 1 mei
Zeelandtour en Panorama Walcheren
Ziet u het nu goed? Staat deze schilder nu echt midden in de zee? U gaat
het ontdekken bij Panorama Walcheren die we tijdens onze Zeelandtour
zullen bezoeken. In het Panorama Walcheren zijn een tiental verschillende
plekken op Walcheren te zien. Van ieder van die plekken is een panorama
gemaakt: een meer dan manshoog schilderij, dat in een halve of driekwart
cirkel staat opgesteld, tot meer dan 40 meter lang. Hééél bijzonder!
Tijdens de Zeelandtour maakt u kennis met hetgeen Zeeland zo typeert:
een eilandenrijk. De kustlijn kronkelt hier 650 km langs dijken, duinen, baaien en dammen. Onderweg rijden we ook langs pittoreske vissersplaatsen,
steden en landschappen.

Ophalen: 08:30-09:30
Kosten: € 31,00

Ma. 4 mei
Tour door de Krimpenerwaard
Vandaag verkennen we het mooie landschap van de Krimpenerwaard via
een afwisselende rit over landweggetjes. Onderweg maken we een stop
voor een kopje koffie/thee en later voor een lunch (voor eigen rekening).

Ophalen: 09:30-10:30
Kosten: € 16,50

Di. 5 mei
Rondleiding op Slot Zeist
Een rondleiding door Slot Zeist is een belevenis! Ervaar de adellijke sfeer
van weleer en wandel rond in de prachtige Stijlzalen van het Slot. Gidsen
van de Stichting ’t Gilde Zeist nemen u mee naar de zalen van het Slot waar
u normaal geen toegang toe heeft en vertellen over de geschiedenis, architectuur en bewoners van het Slot. De rondleidingen duren ca. een uur.
Daarna kunt u bijvoorbeeld een wandeling maken door de prachtige
Slottuin (gratis toegang) of een bezoek brengen aan de Culturele Vleugel
met steeds wisselende tentoonstellingen. Bezoekt u ook de beeldentuin
aan de achterzijde van het Slot, die dagelijks vrij toegankelijk is via de
"witte brug" naast de theekoepel achter het Slot.
Slot Zeist beschikt over meerdere liften die toegang bieden tot de verschillende zalen in Slot Zeist alsook de expositieruimte. Daarnaast bevindt zich
een mindervalideparkeerplaats op het Slotplein.

Ophalen: 08:30-09:30
Kosten: € 23,00

Wo. 6 mei
Smullen van Asperges
In het seizoen van de asperges bereiden Carla en Wim in huiselijke kring
een aspergediner voor. Het diner bestaat uit een voorafje, een hoofdgerecht met verse asperges en daarna een nagerecht. Ook het kopje koffie/
thee waarmee zij het diner afsluiten, is bij de prijs inbegrepen. Carla kent u
als begeleidster op de bus en als begeleidster van de workshop bloemstukjes maken. Samen met haar man verzorgt zij het Aspergediner. Smullen
maar!

Ophalen: 16:00-17:00
Kosten: € 22,00
Nieuw!

Do. 7 mei
Bezoek aan Herinneringsmuseum Akropolis en lunchen aan de
Bergsche Plas
Het Humanitas Herinneringsmuseum is inmiddels een begrip in de wereld van
de ouderenzorg. Het museum omvat spullen, afbeeldingen, geuren, geluiden
en documentatie uit de afgelopen eeuw. Het gekke oranje meubilair uit de
jaren zeventig is er te zien, de fietsplaatjes en distributiekaarten uit de oorlog,
maar ook de benzinedistributiebonnen uit de oliecrisis, de oude Solex en de
Puch. Er zijn compleet ingerichte ‘stijlkamers’ uit vervlogen jaren, zoals een
woon- en slaapkamer, keuken, schuur, kinderkamer, enz. De oude hout-, kolen-, petroleum-, gas- en elektriciteitskachels en fornuizen, de Vimbussen, de
Tomado-apparatuur, de oude radio’s en televisies, het is er allemaal en nog
veel meer. Voor de lunch rijden we naar het lunchrestaurant De Bergsche
Plas. De lunch is voor eigen rekening.

Ophalen: 09:30-10:30
Kosten: € 13,50

Vr. 8 mei
Naar Friesland voor het Museum Jopie Huisman in Workum en een bezoek aan Hindeloopen of Stavoren
Menig kunstminnaar heeft een bezoek aan het Jopie Huismanmuseum op de
wensenlijst. Deze kunstenaar kon zo realistisch tekenen en schilderen dat het
bijna een foto leek. Het werk van deze schilder is ondergebracht in het Jopie
Huisman Museum, dat is gewijd aan het werk en het leven van deze Friese
meesterschilder. De veelal realistische werken trekken een groot en breed
publiek dat geraakt wordt door de filosofische kracht van het werk. Liefde
voor de natuur, mededogen, maar ook het onaanzienlijke waarde geven; het is
de menselijke maat die de rode draad vormt in zijn veelzijdige oeuvre. Jopie
voert u mee in zijn wereld en maakt u deelgenoot van zijn passies.

De Museumkaart is van toepassing. Het museum is rollatortoegankelijk en
een invalidentoilet is aanwezig.
Na het museumbezoek laten we u Workum, Hindeloopen of Stavoren zien.
Het is twee uur rijden naar deze Friese parels, maar het is de moeite waard!

Ophalen: 08:30-09:30
Kosten: € 42,50
Nieuw!

Ma. 11 mei
Ladies day bij Van der Klooster Modepresentatie in Boskoop
Voor de beschrijving van dit uitje verwijzen wij naar de tekst bij 7 april 2020.

Ophalen: 08:30-09:30
Kosten: € 16,00

Di. 12 mei
Stadsbezoek Maastricht
Maastricht, de bruisende stad, waar onze Koning dit jaar zijn verjaardag
viert. U kunt hier naar hartenlust winkelen in het sfeervolle historische centrum met zijn vele boetiekjes en winkels. Ook op cultureel gebied is hier
veel te beleven. Zoals een bezoek aan de Sint-Servaasbasiliek, die wel de
schatkamer van Maastricht wordt genoemd en tevens de oudste kerk is van
Nederland. De prachtige ramen, orgels en klokken maken deze basiliek heel
bijzonder. Het gebouwencomplex ligt in het centrum tussen drie pleinen:
het Vrijthof, het Keizer Karelplein, het Henrik van Veldekeplein. Aan de
Markt vindt u het charmante stadhuis. Op 500 meter van de Markt is ’t Bassin, de binnenhaven met bootjes, waar u gezellig wat kan gaan eten of drinken. Het uitstapje Maastricht is voor degenen die goed ter been zijn en in
staat zijn om Maastricht zelfstandig te verkennen.

Nieuw!

Ophalen: 08:00-09:00
Kosten: € 28,00

Wo. 13 mei
Rondvaart Veerse Meer
Onderweg naar Veere drinken we bij een sfeervolle gelegenheid koffie. Bij de
aankomst in Veere is gelegenheid om Veere te verkennen en te lunchen. Om
13.45 uur schepen wij in bij de steiger van de Campveerse Toren, om de hoek
van het restaurant. De rondvaart over het Veerse meer duurt 1 uur.
Deze vaartocht gaat onder andere langs de prachtige natuureilanden, de wilde paarden aan de waterkant en natuurlijk, al die boten en jachtjes om u
heen die deze rondvaart tot een ware belevenis maken.

Ophalen: 08:30-09:30
Kosten: € 36,50

Do. 14 mei
Rondrit Utrechtse Heuvelrug en pannenkoeken eten in Leersum|
Na ons vertrek uit Capelle rijden we naar “de Utrechtse Heuvelrug”. Onderweg drinken we een lekker kopje koffie/thee. In dit Nationale Park vindt u
een oase van rust, natuur en landschappen die tot de verbeelding spreekt.
Niet voor niets bouwden welgestelden uit het verleden hier hun buitenhuizen
en kastelen. Nergens in Nederland vind je dan ook zo’n aangename afwisseling tussen cultuur en natuur. Tussen de vorstelijke landgoederen en hun
pittoreske dorpjes, en eindeloze bossen en heidevelden. Maar ook sporen
van de vroegste menselijke bewoning en het militaire verleden van Nederland vindt u er. En tussen dit alles door hebben de ree, das, zandhagedis en
zwarte specht er ook hun thuis gevonden. En met hen vele andere dieren - en
plantensoorten. De bus rijdt een mooie route over de Utrechtse heuvelrug,
waar u kunt genieten van hetgeen u onderweg allemaal ziet. Rond de lunchtijd eten we een heerlijke pannenkoek bij het pannenkoekenhuis van Janssen
in Leersum. De pannenkoek is voor eigen rekening.

Ophalen: 09:30-10:30
Kosten: € 21,50

Vr. 15 mei
Buffetcruise over de Linge
Voor de beschrijving van deze rondvaart met warm en koud buffet verwijzen
wij naar de tekst bij 17 april 2020.

Ophalen: 08:00-09:00
Kosten: € 48,00

Ma. 18 mei
Naar Friesland voor het Museum Jopie Huisman in de plaatsen Workum en een bezoek aan Hindeloopen of Stavoren
Voor de beschrijving van het bezoek aan het Jopie Huisman Museum en de
Friese plaatsen, verwijzen wij naar de tekst bij 8 mei 2020.

Ophalen: 08:30-09:30
Kosten: € 42,50

Di. 19 mei
Museum Marius van Dokkum en Palingmuseum Harderwijk
Tekenaar en schilder Marius van Dokkum (1957) heeft vele harten veroverd
van kunstminnaars die zijn humoristische stijl kunnen waarderen. Zij vonden
zijn werk als eerste in de standaard met felicitatiekaarten bij de boekenwinkels. Of de kaarten altijd werden verzonden, was vers twee. Hoewel de uitstraling van de kaart zeer hilarisch is, vormde dat tegelijkertijd een risico:
zou de kaart ook wel zo goed bij de ontvanger in goede aarde vallen?
Gelukkig weten wij dat er onder onze reisgenoten van de Opstapbus liefhebbers zijn van deze humoristische stijl. De schilderijen van Marius van Dokkum bestaan uit portretten, stillevens en vrije onderwerpen. Indien u in het
bezit bent van de Museumkaart, wordt de entree op de prijs in mindering
gebracht. Na het museumbezoek vervolgen wij onze weg naar het Palingmuseum, waar we alles rondom het kweken van paling kunnen bekijken, onder
genot van een heerlijk broodje paling of een andere vissoort.

Ophalen: 08:30-09:30
Kosten: € 31,50

Wo. 20 mei
Europese- en tropische Vlindertuin ‘De Passiflorahoeve’ in Harskamp
Passiflora's en Aristolochia's groeien vaak onder tropische omstandigheden.
Tropische planten zijn zelf al prachtig om te zien. Het wordt nog mooier als
de planten gecombineerd te zien zijn met vlinders, zoals in de vlindertuinen
op 'De Passiflorahoeve'. Vlinders en Passiflora's horen bij elkaar. Daarom is
'De Passiflorahoeve' een aantal jaren geleden begonnen met een vlindertuin, waar inmiddels vele soorten vlinders in een zo natuurlijk mogelijke omgeving te bewonderen zijn. Momenteel beschikt de hoeve over een schitterend aangelegde, grote vlinderkas voor tropische vlinders en een vlindervolière voor Europese vlindersoorten. In de eigen vlinderkwekerij voor tropische- en voor Europese vlinders kunt u de vele eitjes, rupsen, cocons en de
prachtig gekleurde vlinders bewonderen. Hier worden meer dan 40 soorten
vlinders gekweekt.

Ophalen: 09:30-10:30
Kosten: € 33,00

Vr. 22 mei
‘Eibertjes’-dag in Nunspeet
‘Eibertjes’-dag is een jaarlijks terugkerend folklorefeest in Nunspeet. Gedurende de hele dag is er een braderie met ruim 200 kramen. Onder het genot van de stemmige muziek van de Fanfare zijn er op het Marktplein demonstraties van oude ambachten, zoals een Bezembinder, Klompenmaker,
Sigarenmaker, Glas in lood, Geitenkaas, Tinnen soldaatjes, Beeldhouwer,
Spinster, Volksschilder, Mandenmaker en Pottenbakker. Op de Laan / Eperweg komt de Oldtimer Club Hulsthorst met een aantal oude tracktoren en
vindt u op de Stationslaan schapen en een scheerder; tevens worden verschillende demonstraties gegeven met een schaapshond. In overleg met de
chauffeur en met elkaar is het mogelijk deze locatie ook te bezoeken.

Ophalen: 08:30-09:30
Kosten: € 21,00

Ma. 25 mei
Bezoek Geertjes hoeve en een ijsje eten bij IJsboerderij De Weipoort in
Zoeterwoude
Op boerderij ’t Geertje, gelegen in het Groene Hart van de Randstad, beleeft
u de boerderij van vroeger. Hier komen stad en platteland bij elkaar. Alle
landbouwdieren worden er kleinschalig gehouden. Zo zijn er melkgeiten,
melkkoeien, varkens, schapen, kippen, konijnen en paarden. Het doel is om
zoveel mogelijk mee te gaan in de kringloop van de natuur.
Bij boerderij ’t Geertje gebruiken we lunch en op de terugweg rijden we voor
de liefhebbers langs bij bij IJsboerderij De Weipoort (voor eigen rekening).

Ophalen: 09:30-10:30
Kosten: € 14,50

Di. 26 mei
Zandsculpturen Garderen
Voor de beschrijving van het uitje naar de Zandsculpturen verwijzen wij naar
de tekst bij 30 april 2020.

Ophalen: 09:30-10:30
Kosten: € 33,00

Wo. 27 mei
Zuiderzeemuseum Enkhuizen (Openlucht museum)
Het Zuiderzeemuseum is één van de mooie openlucht musea die Nederland
rijk is. Een ideaal uitje voor degenen die een pittoreske omgeving en de natuur waarderen in combinatie met kunst en cultuur. In 1932 sloot de Afsluitdijk de Zuiderzee af en kreeg het binnenmeer de naam IJsselmeer; het
gedeelte buiten de dijk hoorde voortaan bij de Waddenzee. Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, actualiteit en toekomst van dit gebied. De thema’s water, ambacht en gemeenschappen staan centraal.

Dit verhaal krijgt zijn gestalte in het buitenmuseum met historische gebouwen en het binnenmuseum met thematische tentoonstellingen, ook wel de
schatkamer van de Zuiderzee genoemd. Erfgoed, beeldende kunst, fotografie en vormgeving spelen hierin een belangrijke rol.
In het buitenmuseum staan authentieke gebouwen uit het voormalige Zuiderzeegebied, zoals een kerk, een visrokerij, winkels en woonhuizen uit de
omliggende vissersdorpen. Medewerkers en vrijwilligers tonen historische
ambachten en het dagelijks leven van begin vorige eeuw. Iedereen kan spelenderwijs kennis maken met de handvaardigheden van toen en nu. Een aantal presentaties biedt een moderne interpretatie van traditionele technieken, materialen en thema’s, zoals het touwproject van Christien Meindertsma naast de touwslagerij. De Museumkaart is van toepassing,.

Ophalen: 08:30-09:30
Kosten: € 47,50

Do. 28 mei
Pop-up museum Oud Amelisweerd (Bunnik)
Pop-up Museum Oud Amelisweerd verrast u met wisselende tentoonstellingen. Unieke objecten uit de depots van de Utrechtse kasteelmusea – die
normaal gesproken niet te zien zijn voor het publiek – worden samen met
moderne kunst en design getoond tussen de fraaie 18e en 19e-eeuwse behangsels die de muren van het landhuis sieren. In dit museum ontmoeten
mens, natuur, kunst en geschiedenis elkaar. Laat u verrassen door de wonderkamers! De charme van de locatie en de prachtige omgeving maken het
mede tot een inspirerende plek. De Museumkaart is van toepassing.

Ophalen: 09:30-10:30
Kosten: € 23,50

Vr. 29 mei
De Boer Toer in de Graanbuurt, inclusief museumbezoek
De Graanbuurt De Boer Toer is een ontdekkingstocht naar de mooiste plekjes van de Graanbuurt. Om iedere hoek wacht een verrassing. Het begint
allemaal in Uitdragerij Arie Boer. Sinds de verzamelaar met koopmansgeest
– of was het andersom? – met zijn vrouw Leida de kolossale oude stoomgraanmaalderij kocht, gaven de twee hun verzamelhartstocht de sporen. De
fabriek werd tot de nok toe gevuld.
Genieten van die goeie ouwe tijd kan gelukkig nog volop, want in de graanmaalderij is de sfeer van weleer bewaard gebleven. De derde verdieping van
het museum herbergt een ongekende collectie antiek en curiosa.
De Boer Toer is doorspekt met verhalen en anekdotes. Wie de knusse overdekte winkelstraatjes met historische geveltjes in de Graanschuur en de Kolenbeurs bedacht? U hoort er alles over tijdens dit ongedwongen beleefavontuur.

Ophalen: 08:30-09:30
Kosten: € 15,50
Nieuw!

Met dank aan de sponsoren!

Afspraken
Een rit naar een winkelcentrum gaat door als er minimaal 3
deelnemers zijn. Andere ritten gaan door als er minimaal 5
deelnemers zijn. Er kunnen maximaal 7 personen mee per rit.
Elke rit is inclusief één kopje koffie of thee. Andere consumpties
en maaltijden zijn uitsluitend inbegrepen indien dat als zodanig is
vermeld.
Het is raadzaam medicijnen die op vaste tijden ingenomen
moeten worden, mee te nemen, voor het geval de rit
onverwachts langer duurt.

Reserveren: 06-30205685
of 06-12976723
Reserveren is mogelijk vanaf de datum aangegeven bij de betreffende
maand. Voor het reserveren kunt u terecht op maandag,
woensdag en donderdag tussen 10.00-16.00 uur. U wordt een week
van te voren gebeld om uw inschrijving te bevestigen.
Annuleren kan tot 24 uur van tevoren. Anders worden de kosten van
de rit alsnog in rekening gebracht.

Tot ziens!

