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• Taxi jij al met Cabster?
• Smikkelen en smullen in Amersfoort.
• CXX app. Nu ook voor Android.
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Waar gaat de reis heen?

Colofon: Maxx Magazine is een uitgave van 
Connexxion en verschijnt 4-maal per jaar. 
Uitgever: Connexxion, Postbus 224
1200 AE Hilversum, www.maxx-amersfoort.nl 

Verspreiding: In alle bussen van Maxx.
Bladmanagement: Connexxion
Redactie/vormgeving: Emotion kommunikatie buro 
Oplage: 6.650 exemplaren

Yvonne Schothuis
Halte Varkensmarkt, Amersfoort

Waar ga je naar toe?
“Ik ga een dagje met mijn dochter winkelen  
in Amersfoort. Ik ben met de trein vanuit  
Enschede gekomen en heb toen de bus naar  
het centrum gepakt.”

Reis je vaak met de bus? 
“Niet zo heel vaak. Alleen als mijn man de auto heeft 
en ik ergens naartoe wil. Ik vind het niet erg om met 
de bus te gaan, want ik rijd zelf niet zo graag.”
 
Wat doe je allemaal in de bus? 
“Ik kijk vaak uit het raam. En soms praat ik  
met mensen.”

Reis je vaak alleen, of samen?
“Meestal reis ik alleen, want als mijn man 
meegaat, pakken we de auto.”

Bevalt het busreizen je?
“Het bevalt prima. Ik vind het een makkelijke 
manier om ergens te komen. Je gaat zitten en 
hoeft verder niets meer te doen.”

Waar zou je nog eens naartoe willen reizen? 
“Zeeland staat op mijn verlanglijstje. Ik ben er gek 
genoeg nog nooit geweest, terwijl het gewoon in 
Nederland ligt. Ik ben erg nieuwsgierig naar al die 
leuke plaatsjes, zoals Middelburg en Rockanje.”

Wat is de langste reis die je ooit met de  
bus gemaakt hebt?
“Ik ben ooit eens met ons gezin met de bus naar 
Benidorm, in Spanje, geweest. De bus kreeg pech en 
we moesten wachten op vervangend vervoer.  
In totaal heeft de reis 36 uur geduurd. Verschrikkelijk! 
Normaal vind ik zo’n busreis niet erg, maar toen wel.”
 
Wat is je leukste ervaring in de bus?
“Ik heb een keer heel leuk gekletst met een vrouw 
die tegenover me zat. We kwamen spontaan aan 
de praat en hadden een goede klik. Ze vertelde  
dat ze haar zieke moeder bezocht en dat het zo’n 
lange reis was. Daarna kletsten we over van alles 
en nog wat. Heel gezellig. De reis vloog voorbij en 
ik vond het jammer dat ik er al was.”

Als je iets mocht veranderen aan de bus,  
wat zou dat zijn?
”Dat de strippenkaart terugkomt. Ik ben geen fan 
van de OV-chipkaart en heb er ook nog steeds 
geen. Daardoor moet ik dure kaartjes kopen en 
daar ben ik niet blij mee.”

Hoe zie je de bus van de toekomst?
“Duurzaam en elektrisch.”

Ontdek Amersfoort met je mobiel
Amersfoort is een leuke, veelzijdige stad. Er zijn ontzettend veel monumenten 

en bezienswaardigheden, maar ook leuke cafés en winkeltjes. Verderop in dit 

magazine geven we je wat tips voor leuke adresjes, maar wil je Amersfoort echt 

beleven, download dan de gratis app ‘Ontdek Amersfoort’ voor iPhone  

of Android. 

Ontdek Amersfoort bevat twee leuke wandelingen: 

de stadswandeling en de wandelexpo. De eerste 

route voert je langs de historische bezienswaardig-

heden van Amersfoort. Van de Koppelpoort tot 

aan de Waterpoort. En zelfs langs een oude 

bierbrouwerij! De wandelexpo neemt je mee naar 

de leukste culinaire adressen. Het leuke is dat  

de app je bij elke bezienswaardigheid informatie 

geeft over de historie, zodat je niet alleen iets 

moois ziet, maar ook weet wat je ziet. De app 

wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe routes, 

waardoor hij steeds blijft verrassen. Handig voor 

mensen die met het openbaar vervoer reizen:  

de app vertelt je ook welke bussen je moet pakken 

om bij de bezienswaardigheden te komen. 

Zin om Amersfoort te ontdekken? 
Download dan de app in de App-store of  
via Google Play. 



Connexxion biedt haar 

reizigers een nieuwe service: 

Cabster. Een betrouwbaar 

taximerk voor heel Nederland 

waarbij je altijd vooraf 

inzage hebt in de 

ritprijs. En waarmee 

je automatisch af-

rekent via je bank 

of creditcard. 

Welkom in de 

heldere taxi-

wereld van 

Cabster!

Taxi jij al  met Cabster?
Online gemak 
Of je je reis van tevoren wilt plannen, of spontaan 

even de stad in wilt, Cabster staat voor je klaar. 

Een taxi bestellen is simpel. Via internet of de 

Cabster App vul je je ophaal- en afleveradres in 

en je ziet meteen wat de rit kost. Ga je akkoord? 

Dan komt een chauffeur van Cabster je ophalen. 

Hij is er als je wilt al binnen een half uur, maar je 

kunt de reis dus ook tot maximaal veertien dagen 

vooruit plannen.

Transparant 
Bij het aanvragen van je rit, zie je direct wat 

deze rit met Cabster kost. Pas daarna hoef je te 

beslissen of je akkoord gaat met het aanbod. 

Zo voorkom je nare verrassingen achteraf. 

Bovendien houdt Cabster voor jou een handig 

rittenoverzicht bij. Je ziet welke ritten zijn 

gereden en welke staan ingepland. 

Comfortabel
Doordat je automatisch betaalt via bank of 

creditcard heb je geen cash geld meer nodig. 

Handig, want zo sta je nooit ineens met te weinig 

geld op zak.

Veilig
Cabster is ‘powered by Connexxion’. En dat biedt 

voordelen. Je rijdt altijd mee met een vertrouwde, 

gecertificeerde chauffeur. En doordat er geen 

contant geld in omloop is, reizen jij en je chauffeur 

nog veiliger.

Betaalbaar 
Een mooie auto, met betrouwbare chauffeur 

die voor komt rijden wanneer jij dat wilt. Je zou 

denken: die service kost vast wat. Toch hanteert 

Cabster de gebruikelijke taxitarieven. Op maat 

service dus voor een goede prijs.

De taxi’s van Cabster rijden van vrijdag 

tot en met zondag 24 uur per dag. 

Op de overige dagen rijden ze wel 

overdag, maar niet tussen 1.00 en 

6.00 uur ’s nachts. Registreren voor 

Cabster is gratis, net als het downloaden 

van de App. Ga naar www.cabster.nl 

voor meer informatie of om de App 

te downloaden. 



Las Lunas
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Bijzondere adressen in Amersfoort

Amersfoort is een van de leukste winkelsteden van 
Nederland. Je vindt er de bekende modeketens,  
zoals Zara en H&M, maar ook kleine boetiekjes en 
leuke cafés en restaurants. Wij zochten een paar  
van de leukste adressen voor je.

Sari Fair Fashion - Koestraat 27
Sari Fair Fashion is het adres voor mensen die 
verantwoorde kleding willen. Alle producten  
die hier verkocht worden zijn eerlijk verhandeld  
en gemaakt met respect voor mens en milieu.  
Veel kleding en accessoires komen uit Nepal en 
Bangladesh en dat levert een prachtig kleurrijk 
geheel op. Zo zijn er batik shawls, T-shirts met 
zeefdrukken en prachtige natuurlijke materialen. 
Bijzonder zijn de stoffen, gemaakt van hennep,  
een milieuvriendelijk product. Je kunt hier ook 
losse (handgeweven) stoffen kopen, zodat je zelf 
met de naaimachine aan de slag kunt gaan.  

Queens - Groenmarkt 13
Zin in een koffiebreak of een lekkere lunch in een 
huiselijke, gezellige omgeving? Ga dan eens naar 
Queens. Je vindt dit leuke café op maar liefst twee 
locaties: Groenmarkt 13 en Hof 21. Een aanrader is 
de high tea, die varieert van een potje thee met 

enkele lekkernijen van het huis tot zeer uitgebreid. 
Tip: je kunt ook bij Queens overnachten, de 
bovenverdieping van het pand aan de Groenmarkt 
is omgebouwd tot sfeervolle Bed & Breakfast.

Dara - Grote Koppel 5
Als je met de trein vanuit het noorden Amersfoort 
binnenrijdt, kun je wereldrestaurant Dara niet 
missen. Het ziet eruit als een modern, Arabisch 
sprookjeskasteel aan het water. Buiten is een groot 
terras met 110 zitplaatsen en binnen kunnen ook nog 
eens 240 mensen eten. De architectuur alleen al is 
een reden om hier een keer naartoe te gaan. Wat je 
hier eet? Wereldse gerechten en mezzes (tapas) uit 
onder andere Libië, Marokko en Griekenland.    

Las Lunas - Krommestraat 20
Bij Las Lunas shop je binnen no-time een compleet 
nieuwe outfit bij elkaar. Je vind hier mooie tassen, 
kleding, schoenen en accessoires. De stijl is het best 
te omschrijven als: hippie chic. Wie ooit op Ibiza is 
geweest, weet precies wat we hiermee bedoelen: 
romantische blouses, stoere laarzen met franjes of 
borduursels en grote kleurrijke tassen. 
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Avondje stappen in Utrecht? 
Niteliner 452 brengt je veilig terug naar Amersfoort!
Meer info? Surf naar www.connexxion.nl.

Veilig thuiskomen
doe je met de Niteliner

 Hoe ver

wil je vannacht     

  met me gaan?

CON0037 adv 148x210.indd   1 31-10-11   16:18



Welke buslijn moet ik hebben en hoe laat? 

Wat is mijn dichtstbijzijnde halte? Waar moet ik 

overstappen? Hoe laat gaat mijn trein en sluit de 

bus hierop aan? Op al die vragen krijg je antwoord 

met de gratis CXX app voor Android of iPhone. 

De app geeft je reisinformatie van de bus, boot 

en trein, van alle vervoermaatschappijen in heel 

Nederland. 

Het enige wat je hoeft te doen is aangeven vanaf 

welk adres je wilt vertrekken en op welk adres je 

wilt aankomen. De reis wordt vervolgens overzichte-

lijk weergegeven, inclusief looptijd. Ook kun je naast 

de routeplanner ook de actuele vertrektijden, 

inclusief eventuele vertraging voor de Connexxion 

buslijnen bekijken. En doordat je de reis kunt 

opslaan als favoriet, kun je hem later ook offline 

bekijken. Handig!

Bijzonder is dat de Android app in samenwerking 

met reizigers tot stand is gekomen. Voordat de 

app op de markt werd gebracht, is deze door een 

grote groep gebruikers getest en vervolgens door 

hen goedgekeurd. 

“Sinds ik een smartphone heb, ben ik altijd op zoek 

naar handige apps”, zegt Thom de Bruijn, één van 

de enthousiaste testers. 

“Als regelmatig gebruiker van het openbaar 

vervoer, vond ik het dan ook erg leuk dat ik mee 

kon doen als tester. Deze app zal een heleboel 

mensen helpen om nog beter en sneller hun weg 

te vinden in het openbaar vervoer.

Connexxion is zeer tevreden over de samenwer-

king met de testers. Deze manier van productont-

wikkeling wil ze zeker vaker toepassen. Heb je zelf 

nog opmerkingen over of suggesties voor de 

Android app? Laat het ons weten via het contact-

formulier op www.connexxion.nl/apps. 

CXX app.
Nu ook voor Android.
Gemakkelijk je reis van deur tot deur plannen. Dat kon al via je iPhone, 

maar kan nu ook met een app voor Android telefoons. Daar zijn we blij 

mee, want nu kunnen we nog meer reizigers van dienst zijn. Bekijk het filmpje van de Android app op www.connexxion.nl/androidvideo

Wil je de gratis CXX app downloaden? Ga dan naar www.connexxion.nl/apps



Helden van de Smaakverkiezing 2012
De week begint op 29 september met de Helden 

van de Smaakverkiezing 2012. Vanaf 14.00 uur ben 

je welkom op de Groenmarkt om deze verkiezing 

bij te wonen. Deelnemers uit 12 provincies strijden 

hier om de nationale titel Held van de Smaak.  

Dit jaar staat de aardappel centraal. 

Smaak van de Streekmarkt
Op 29 september kun je de smaken van 

Amersfoort proeven tijdens de Smaak van de 

Streekmarkt op de Grote Koppel. Op deze markt 

vind je veel producten die groeien op het 

platteland waar je doorheen reist. 

Boergondisch feestmaal
Heb je tijdens de Smaak van de Streekmarkt 

lekkere producten ontdekt? Je kunt ze proeven 

tijdens het Boergondisch feestmaal op 4, 5 en  

6 oktober. Je krijgt dan een uitgebreid viergangen-

diner inclusief drankarrangement. 

Smikkelen en smullen 
in Amersfoort

Pieperpad
De bus is een ideaal vervoermiddel. Maar voor 

het gebruik van een ander vervoermiddel in de 

streek wijzen wij je graag op het Pieperpad: een 

echt aardappelfietspad dat je al fietsend heel 

Nederland laat zien. Van het Friese Lauwersmeer 

tot het Zeeuwse Heikant, vlakbij de Belgische 

grens. Op 6 oktober is er het Pieperpad oogstfeest 

op de Groenmarkt in Amersfoort. De boer komt 

naar de stad met een wagen vol aardappels, 

een kok maakt lekkere aardappelhapjes klaar, 

een kunstenaar zorgt voor een speciale aardappel-

experience en er is volop informatie over 

het Pieperpad.

Taartenbakwedstrijd
Wil je liever zelf koken en bakken? Dat kan!

Op 6 oktober wordt er een taartenbakwedstrijd 

gehouden. Heb jij het in je om de lekkerste taart 

van Amersfoort te bakken? Lever hem dan in 

tussen 8.00 en 10.00 uur en wie weet win je 

wel een mooie prijs. Criteria zijn onder andere: 

bereid met zoveel mogelijk eerlijke producten, 

het liefst uit de streek! 

Streekmenu
Amersfoort kent veel goede restaurants. Veel van 

hen serveren deze week een streekmenu; kijk op 

de site www.hoofdstadvandesmaak.nl voor de 

deelnemers. Op deze site vind je trouwens nog 

veel meer smaakvolle activiteiten verspreid over 

de rest van het jaar. 

De lekkerste week van het jaar staat op 

het programma: van 29 september tot 

en met 7 oktober is het Week van de 

Smaak in Amersfoort. Dit jaar zijn de 

smaak activiteiten nog feestelijker, want 

Amersfoort is gekozen tot Hoofdstad van 

de Smaak. Wil je weten wat er allemaal 

te doen en te proeven is? Wij zetten de 

hoogte punten voor je op een rij!

Heb je al trek gekregen? 

Bezoek dan de Week van de Smaak in de 

Hoofdstad van de Smaak!

    Eet smakelijk! 

Bij Daphne in De Kas
 

Na ruim twintig jaar in de horeca ging Daphne 

terug naar de kern; wat vind ik nu echt belangrijk? 

Zo kwam het idee van De Kas ook op haar pad. 

Een restaurant kan je het niet noemen. Het heeft 

meer weg van een modern dorpshuis. Alles kan ze 

erin kwijt: werken met prachtige streekproducten, 

moestuinprojecten voor basisscholen, kookwork-

shops en meer. Kortom: een prachtige, laagdrem-

pelige, kindvriendelijke plek om te ontmoeten, 

te ontspannen en je welkom te voelen. 

Tijdens de Week van de Smaak kan iedereen 

De Kas extra voordelig ervaren. Want op vrijdag, 

zaterdag en zondag serveert Daphne een Streek-

lunch van drie gangen voor maar ! 12,00 p.p.

 

www.bijdaphne.nl 

Victoriameer 51, Amersfoort Reserveren via 

info@bijdaphne.nl o.v.v. Maxx lezersaanbieding 

en laat het artikel zien bij de kassa.

�
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Theefeestje
Zoetekauwen opgelet! Heb je altijd al eens je eigen cupcakes, 

taarten of bonbons willen maken? Bij Theefeestje kun je de  

zoetste workshops volgen. Afhankelijk van de grootte van de groep 

kan dit bij jou thuis of in het leuk ingerichte pand van Theefeestje. 

Leuk voor een vrijgezellenfeestje, een kinderfeest, of gewoon een 

dagje uit met vriendinnen. 

www.theefeestje.nl

Zuidsingel 73, Amersfoort 

Je komt er met buslijn 5, 6 en 7.

Rondje om de kerk
De prachtige middeleeuwse St. Joriskerk is een begrip in Amersfoort 

en omstreken. Het staat bekend om de drie orgels die het bezit, 

waaronder een uit 1845. Vanaf 18 mei 2012 is de Sint-Joriskerk zes 

dagen per week open van 11.00 - 17.00 uur voor bezoekers (behalve 

tijdens rouw- en trouwdiensten). Je kunt ook tot en met 25 oktober 

elke donderdagmiddag van 14.00 - 15.30 uur deelnemen aan een 

rondleiding. Voor slechts ! 4,- per persoon vertelt een gids van het 

Gilde je alles over het interieur en de geschiedenis van de kerk. 

www.sintjoriskerk-amersfoort.nl

Hof 1, Amersfoort 

Je komt er met buslijn 5, 6 en 7.

Paleis Soestdijk
Hoe leefden prinses Juliana en prins Bernhard? Op die vraag krijg je 

antwoord tijdens een rondleiding op Paleis Soestdijk. Tijdens de 

rondleiding neemt een gids je mee naar de prachtige oude stijlkamers 

en de privévertrekken van ons vroegere koningspaar. Vol passie vertelt 

de gids over de historie van het paleis en over de tijd dat prins Bernard 

en prinses Juliana er woonden. Een unieke belevenis die alleen in  

kleine groepen wordt uitgevoerd. Reserveren is daarom aan te raden. 

Dat kan gelukkig heel gemakkelijk via de website van Paleis Soestdijk.

www.paleissoestdijk.nl

Amsterdamsestraatweg 1, Baarn

Je komt er met buslijn 70.
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Haal nog meer uit je OV-chipkaart...

... met Connexxion Premium Plus

Met korting naar leuke attracties, 

parken of evenementen? Connexxion 

beloont haar jaarabonnement 

houders en geeft veel voordeel 

met Connexxion Premium Plus. 

Connexxion Premium Plus is een sticker die je op 

je OV-chipkaart plakt. Op vertoon van deze sticker 

op je kaart krijg je korting bij veel organisaties in 

binnen- en buitenland. Bij de Efteling bijvoorbeeld. 

Of bij sauna de Zwaluwhoeve. Ook krijg je 

toegang tot de Connexxion Premium Plus website. 

Hier kun je producten of diensten kopen met een 

leuke korting.

Voor slechts 5 euro
Connexxion Premium Plus wordt aangeboden bij 

de aanschaf of verlenging van een jaarabonnement. 

De sticker is een jaar geldig en kost slechts 5 euro. 

Dat bedrag heb je er al uit als je bijvoorbeeld één 

keer naar Walibi Holland gaat.

Heel veel voordeel
Connexxion Premium Plus is het loyaliteits-

programma van Connexxion. Met als doel: 

onze klanten verwennen met veel voordeel. 

Je krijgt de kortingen bij ruim 120 organisaties

in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk 

en Amerika. Je kunt kiezen uit attractieparken, 

musea, dierentuinen, beauty & wellness en nog 

veel meer. Er is dus altijd wel iets voor je bij. 

Dat wordt reizen met korting dus!

Meer info vind je op connexxionpremiumplus.nl
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Vrolijke bende
Of je hem nu in het toilet hangt om tijdschriften  
en toiletrollen in op te bergen, of in de kinderkamer 
gebruikt om accessoires in te bewaren.  
Deze opbergzak van Kitsch Kitchen maakt van 
opruimen een feestje. Hij is gemaakt van vrolijk 
gekleurd Mexicaans tafelzeil en biedt ruimte aan 
heel veel spullen.
www.kitschkitchenwebshop.nl, ! 17,95 

Your cup(cake) of tea
Is het een theekop? Nee, het is een cupcake- 
houder in de vorm van een kop en schotel. 
Hiermee kun je je zelfgebakken cupcakes op 
feestelijke wijze presenteren. Perfect voor een 
kinderfeestje of verjaardag. Verkrijgbaar als  
set van vier. 
www.gadgethouse.nl, ! 16,95 

Knutselpret
Wat is er nou leuker voor kinderen dan op een 
herfstachtige dag lekker binnen zitten en 
knutselen? Helemaal als je op een vrij makkelijke 
manier de prachtigste bouwwerken kunt maken. 
Een kasteel bijvoorbeeld. Of een boomhut. Zelfs 
een piratenvesting is mogelijk. Met de Calafant 
speelwerelden van karton creëer je de mooiste 
bouwwerken. Het enige wat je hoeft te doen is 
vouwen, bouwen en decoreren. 
www.trendyspeelgoed.nl, ! 14,95

Automatisch 
opladen

connexxion.nl

Wilt u optimaal gemak? Vraag dan automatisch opladen aan op 
connexxion.nl. U hoeft dan nooit meer langs een verkooppunt of 
oplaadautomaat. Zodra het saldo op uw OV-chipkaart onder ! 5,- 
komt, wordt automatisch het door u gekozen bedrag van ! 10,-, 
! 20,- of ! 50,- van uw bankrekening overgeboekt naar uw 
OV-chipkaart.  Automatisch opladen is alleen mogelijk met een 
persoonlijke OV-chipkaart.

opladen



Agenda

maximaal stadsbus Amersfoort

September
Do 13 t/m zo 16 september 
Dorpsfeest Hoogland
Stadspark Schothorst, 
met buslijn 2 of 4.

Za 15 september
AmSup - Opening Culturele 
Seizoen in Amersfoort (stadsfeest)
De Flint Theater, 
vanaf 20.15 uur, 
met buslijn 5, 6 of 7.

Za 22 en 23 september 
Vikingweekend 
van 13.00 - 17.00 uur, 
Middeleeuws Erf,
met buslijn 2 of 4.

Za 29 september t/m 7 oktober 
Week van de smaak
Diverse plaatsen in het centrum. 

Oktober
Wo 3 oktober
Diner Parmentier
Leerhotel Het Klooster, ROC 
ASADaam Fockemalaan 10,
van 19.00 - 22.00 uur, 
met buslijn 52 of 56.

Vr 12 oktober
Gers Pardoel
Cultureel Podium De Kelder, 
van 20.30 - 23.45 uur, 
met buslijn 2, 3,4, 74 of 76.

Vr 19, za 20, vr 26 en za 27 
oktober
African Nights, 
DierenPark Amersfoort,
met buslijn 70.

Di 30 oktober t/m zo 4 november
Scenes Film Festival 
Diverse bioscopen en theaters  
in Amersfoort.

November
Do 1 november 
La Traviata - Staatsopera  
van Tatarstan
De Flint Theater, 
van 20.15 - 22.30 uur, 
met buslijn 5, 6, of 7.

Za 17 november t/m wo  
5 december
Nationaal Pietentrainingscentrum
DierenPark Amersfoort,
met buslijn 70.

Zo 25 november 
Muziekmenu
Johanneskerk, Westsingel 30, 
van 15.00 - 16.30 uur,
met buslijn 1, 2, 3, 4, 74 of 76.

Zo 25 november
Koopzondag 
Centrum van Amersfoort, 
met buslijn 1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7 ,8, 9, 
74, 76, 77, 78, 80 of 82.

www.maxx-amersfoort.nl     0900 266 63 99
Klantenservice Connexxion, lokaal tarief, bereikbaar op werkdagen van 8.00 - 19.00 uur. 
Kijk voor reisadvies van deur tot deur op connexxion.nl.


