
Nieuwsb lad  van de  P lusBus

Bel- en bevestigingsdagen
De beldagen voor mei zijn 16 en 17 april.
In de week van 23 april  wordt u teruggebeld door
ons ter bevestiging!
 
De beldagen voor juni zijn 14 en 15 mei.
In de week van 21 mei  wordt u teruggebeld door
ons ter bevestiging!
 
Noot:
Op het internet is het ook mogelijk om de activi-
teiten van de Plusbus te volgen. Vanaf 1 mei kun
je via onderstaande stappen de activiteiten van
de PlusBus bekijken.
1. SWOA.NL
2. Kies Ik wil
3. Kies Iets doen
4. Kies PlusBus
 
De Plusbus is bereikbaar van maandag t/m don-
derdag (09.00-12.00 uur op het vertrouwde
nummer 026-3846699) en kan vrijdag alleen nog
maar worden gebeld voor het eventueel annule-
ren van de rit van vrijdag op nummer
026-3272266.

VOORWOORD
We hebben weer verschillende rondvaarten op
het programma staan. Ook de Gouden Ham in
Appeltern staat er nog een keer op omdat daar
veel vraag naar is; we gaan met de fluisterboot
door Zutphen, we varen door 's Hertogenbosch
en we punteren door Giethoorn.
Winkelen doen we weer in Westervoort. Ook gaan
we naar de Corridor in Veenendaal en de Oran-
jerie in Apeldoorn. We maken een rondrit over de
Veluwe met afsluitend een bezoek aan het ver-
nieuwde Winkelcentrum Presikhaaf. Over de
grens doen we boodschappen in het centrum van
Kleve. In de Real in Rees kunnen weer lekkere
Duitse etenswaren en non-food artikelen worden
gekocht. Bovendien krijgen we hier gratis koffie
met gebak, een inmiddels bekende traditie.
Een andere mooie traditie is de Betuwe Kersen-
tocht. We maken eerst een rondrit door de Betu-
we met koffie- en lunchpauze. Na de middag rij-
den we naar de kersenboomgaard van de Fami-
lie Hakkert. Hun kersenboomgaard ligt midden in
de Betuwe, tussen Buurmalsen en Buren. De
boomgaard ligt langs het prachtige riviertje de
Korne, een zijrivier van de Linge.
En nog meer: we bezoeken een Glasblazerij, het
Glasmuseum in Leerdam en het Sigarenmakers
museum in Valkenswaard.
Mensen met groene vingers kunnen hun hart
ophalen in de bijzondere Botanische tuinen in
Utrecht en natuurlijk in de kasteeltuinen in het
Limburgse Arcen.
Tot slot er zijn de excursies naar de Zandsculp-
turen in Garderen en naar Museumboerderij De
Grote Glind.
Ik wens je een fijne lente!
Eddy
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Pluimveemuseum Barneveld
Een uniek museum waar de geschiedenis van kip
en ei op boeiende wijze wordt getoond. Hier maak
je  een reis door de tijd van de Nederlandse
pluimveehouderij. Bekijk een antieke broedma-
chine die nog in bedrijf is en volg een kuikentje
als het uit het ei komt. In de hoendertuin tonen
meer dan 20 Oudhollandse rassen hun mooiste
kleuren.
In het authentieke veilinglokaal kun je meedoen
aan een veiling. Door met een druk op de knop
de veilingklok zelf op het juiste moment stil te
zetten word je de eigenaar van een leuk aanden-
ken, een doosje Barneveldse eieren of een flesje
advocaat.
Tevens wordt er een rondleiding verzorgt met
deskundige uitleg over dit mooie museum.
 

High tea Intratuin Elst
In geen enkel land wordt er zo uitgebreid genoten
van thee, scones en mini-sandwiches als in
Engeland. Gelukkig hoef je voor deze traditie niet
langer het Kanaal over te steken! Geniet ook bij
Intratuin van een etagère vol met Engelse speci-
aliteiten. Het Tuincafé biedt een High Tea met
diverse soorten exclusieve thee. Heerlijke beleg-
de minibroodjes, zoete en hartige snacks zoals
muffins en scones maken de high tea compleet.
Lunch… maar dan nèt even anders.

Glasmuseum Leerdam
Voor jong en oud blijft glasblazen een van de
meest spectaculaire ambachten.
Vuur, behendigheid, pure spierkracht en jaren
lange ervaring zijn nodig om de hete, stroperige
substantie vorm te geven. Je kan goed zien hoe
glasblazers van heet vloeibaar glas de meest
uiteenlopende kunst-, decoratie- en design
objecten maken.
Ieder moment van de dag kun je plaatsnemen op
de tribune om alle verrichtingen van de glasbla-
zers te volgen.
Het Nationaal Glasmuseum is dé glazen schat-
kamer van Nederland. Er zijn altijd verschillende
tentoonstellingen te zien over glas in de breedste
zin van het woord.
Deze collectie is de grootste ter wereld op het
gebied van Leerdam glas, aangevuld met buiten-
landse hoogtepunten. Van herkenbare klassie-
kers zoals het Gildeglas van A.D. Copier of
Leerdam Unica van Lanooy, tot moderne ontwer-
pen en hedendaagse kunstwerken.
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Rondvaart Den Bosch
Deze tocht laat je alle facetten van de Binnendie-
ze zien. Varend door de smalle waterlopen kom
je langs en onder de mooiste plekjes van het
historische stadscentrum.
De schippergids vertelt over het ontstaan en de
restauratie van de muren en togen. Na het pas-
seren van de Kruisbroedershekel vaar je de
vesting uit. Via de Singelgracht en de Grote Hekel
wordt de tocht voortgezet in de stad.
Bekijk Den Bosch met andere ogen, vanaf de
Binnendieze.

Rondvaart Giethoorn
Het karakteristieke dorp Giethoorn vindt zijn
oorsprong in het afgraven van veen. Door het
afgraven van veen ontstonden er plassen en
meren. Om de turf te vervoeren groef men vaarten
en sloten. Hierdoor zijn vele huisjes als het ware
op eilandjes gebouwd. Eilandjes die alleen via de
karakteristieke bruggetjes te bereiken zijn. Giet-
hoorn wordt daarom ook niet voor niets het Ve-
netië van het Noorden genoemd. We maken een
rondvaart, waarbij geen plekje wordt overgesla-
gen. Een deskundige schipper vertelt je alles over
de geschiedenis van Giethoorn en wijst je op de
mooiste plekjes.

Fluisterboot  Zutphen
De fluisterboot voert je langs de mooiste plekjes
aan de rivier de Berkel en over de grachten. De
rondvaart begint en eindigt midden in het centrum
van Zutphen. De fluisteraar (schipper) vertelt op
zijn eigen unieke manier over de geschiedenis
van de Hanzestad Zutphen en haar historische
monumenten langs de route.

Kasteeltuinen Arcen
Elk seizoen heeft zijn eigen charme: in de lente
komen de tuinen tot leven, de zomer overlaadt je
met kleuren en geuren en tijdens de herfst onder-
gaat het park een indrukwekkende metamorfose.
In alle seizoenen vormen de tuinen een bijzonder
decor tijdens een ontspannen wandeling.
In het Bergpaviljoen kun je  terecht voor diverse
warme en koude versnaperingen. Vanaf het
ruime terras heeft u een prachtig uitzicht over de
tuin met de hoogste waterval van Kasteeltuinen
Arcen.
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Botanische Tuinen Utrecht
De Utrechtse Botanische Tuinen zijn een onder-
deel van de Universiteit Utrecht en liggen in het
hart van het universitaire centrum De Uithof. De
Tuinen, met een oppervlakte van 9 hectare, zijn
aangelegd op en rondom het 19de-eeuwse Fort
Hoofddijk. Hier vind je  de prachtige Rotstuin, de
Evolutietuin, de (sub)tropische collecties in de
Tropische Kassen, de Ontdektuin, een Bijenhotel
en de Vogelhut.
 
 

Valkerij & Sigarenmuseum
Valkenswaard
Het Valkerij Museum geeft een beeld van de
valkerij in de periode 1650 tot en met 1850, een
periode waarin koningen en hoge adel hun gasten
vermaakten met het "vederspel".
In het Valkerijmuseum is alles te zien uit deze
vervlogen tijden. Hoe leefden de mensen, wat trok
hen aan in de valkenvangst, hoe en waar vingen
en trainden zij hun valken?
Ervaar de fascinatie hoe ze rondgelopen hebben
aan het hof van de Europese koningen, met hun
valk op de hand, maar ook thuis belangrijk waren:
de valkeniers uit Valkenswaard. Herbeleef de
geschiedenis en maak kennis met de hedendaag-
se valkenier.
Het Sigarenmakerij Museum geeft een beeld van
de ontwikkeling van de sigarenmakerij in Valkens-
waard vanaf 1865 tot de neergang. In Valkens-
waard waren door de tijd heen ca. 70 grotere en
kleinere sigarenfabriekjes gevestigd. De grootste
daarvan kregen internationale allure. De geur van
de sigaar is uit Valkenswaard verdwenen, maar
niet uit het museum. Daar kun je hem nog opsnui-
ven en zien hoe de sigarenmakers hun vak be-
oefenden. Gereedschappen, werktuigen, machi-
nes en attributen, kortom alles wat met de siga-
renindustrie te maken heeft is er te zien. En met
een beetje geluk tref je er een echte sigarenmaker
aan.

Nieuw Presikhaaf en Posbank
Voordat we naar het vernieuwde winkelcentrum
in Presikhaaf vertrekken maken we nog een leuke
rondrit over de Posbank. Daarna rondkijken en
boodschappen doen in b.v. de volledig nieuwe
Albert Heyn of Aldi.
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Rondvaart de Gouden Ham
Appeltern
Kom aan boord van het luxe passagiersschip De
Sluizer. De kapitein vaart het hele jaar door over
de Maas langs historische steden. Hij begeleidt
de tochten met interessante weetjes over het
natuurgebied, architectuur en de passerende
dorpen. De Sluizer vaart verschillende tochten
door het mooie Land van Maas & Waal. Zowel in
de zomer als in de winter ervaar je de Maas op
haar mooist.

Betuwe kersen rondrit
De Betuwe heeft een reputatie hoog te houden
als fruitteeltgebied. De vele boomgaarden, fruit-
winkeltjes en het Fruitcorso in Tiel, getuigen er
elk jaar weer van dat de Betuwe zich met recht
de fruittuin van Nederland mag noemen.
We maken eerst een rondrit door de Betuwe met
een koffie en lunchpauze. Na de middag rijden
we naar de kersenboomgaard van de Familie
Hakkert.
Hier kun je niet alleen genieten van de heerlijkste
Betuwse kersen, maar ook van de bloeiende
bomen, tussen de kersenbomen een kopje koffie
of wat fris drinken, prachtige foto's van de rijpe
kersen of de bloeiende kersenboomgaard maken
of gewoon al wandelend tussen de kersenbomen
tot rust komen.
De kersenboomgaard ligt midden in de Betuwe,
tussen het dorp Buurmalsen en het bij toeristen
zo geliefde stadje Buren.
De boomgaard ligt aan de dijk langs het prachtige
riviertje de Korne, een zijrivier van de Linge. In de
Kersenboomgaard staat een groot aantal relatief
nieuwe rassen met overheerlijke, sappige, zoete,
stevige en grote Betuwse kersen.
Tevens krijgen we een deskundige rondleiding
met nuttige info over dit mooie bedrijf.

Winkelen in De Corridor
Winkelen in De Corridor in Veenendaal
De Corridor is een goed toegankelijk en gezellig
winkelcentrum met een heel overzichtelijk en heel
rijk in alle sectoren gevarieerd aanbod in het hart
van Veenendaal in de Gelderse Vallei.

- 5 -



Maandoverzicht Mei 2018

 Datum  Tijd  Activiteit  Prijs zonder/-
met Gelrepas

 Plaats

 di 1-5  09.30 - 11.00  Zandsculpturen (oude meesters)  20,00 / 7,50  Garderen
 wo 2-5  10.00 - 11.00  Boodschappen / rondrit Veluwe  5,00 / 2,00  Presikhaaf
 do 3-5  09.00 - 10.30  Pluimveemuseum  25,00 / 7,50  Barneveld
 vr 4-5  09.30 - 11.00  Boodschappen  5,00 / 2,00  Westervoort
 ma 7-5  09.30 - 11.00  Winkelen Centrum Kleve  22,50 / 7,50  Kleve (DLD)
 di 8-5  09.00 - 11.00  Rondvaart de Gouden Ham  27,50 / 7,50  Appeltern
 wo 9-5  09.30 - 10.30  Museumboerderij De Grote Glind  27,50 / 7,50  Barneveld
 do 10-5   HEMELVAARTSDAG   
 vr 11-5  09.30 - 11.00  Boodschappen  5,00 / 2,00  Westervoort
 ma 14-5  12.30 - 14.00  High tea Intratuin  20,00 / 7,50  Elst
 di 15-5  09.00 - 10.30  Botanische tuinen  25,00 / 7,50  Utrecht
 wo 16-5  10.00 - 11.00  Boodschappen / rondrit Veluwe  5,00 / 2,00  Presikhaaf
 do 17-5  09.00 - 10.30  Kasteeltuinen Arcen  27,50 / 7,50  Arcen
 vr 18-5  09.30 - 11.00  Boodschappen  5,00 / 2,00  Westervoort
 ma 21-5   TWEEDE PINKSTERDAG   
 di 22-5  09.00 - 10.30  Rondvaart Binnendieze  25,00 / 7,50  Den Bosch
 wo 23-5  09.30 - 11.00  Zandsculpturen (oude meesters)  20,00 / 7,50  Garderen
 do 24-5  10.00 - 11.00  Boodschappen / rondrit Veluwe  5,00 / 2,00  Presikhaaf
 vr 25-5  09.30 - 11.00  Boodschappen  5,00 / 2,00  Westervoort
 ma 28-5  10.30 - 11.30  Winkelen Corridor  15,00 / 7,50  Veenendaal
 di 29-5  09.00 - 10.30  Rondvaart de fluisterboot  20,00 / 7,50  Zutphen
 wo 30-5  09.00 - 11.00  Valkerij en Sigarenmakersmuseum  27,50 / 7,50  Valkenswaard
 do 31-5  09.00 - 10.30  Glasblazerij (glasmuseum)  27,50 / 7,50  Leerdam

Inschrijven op 16 en 17 april 2018
Tussen 09.00 - 12.00 uur onder nummer 026-3846699
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Maandoverzicht Juni 2018

 Datum  Tijd  Activiteit  Prijs zonder/
 met Gelrepas

 Plaats

 vr 1-6  09.30 - 11.00 Boodschappen  5,00 / 2,00  Westervoort
 ma 4-6  10.30 - 12.30 Winkelen Oranjerie  15,00 / 7,50  Apeldoorn
 di 5-6  09.00 - 10.30 Pluimveemuseum  25,00 / 7,50  Barneveld
 wo 6-6  10.00 - 11.00 Boodschappen / rondrit Veluwe  5,00 / 2,00  Presikhaaf
 do 7-6  09.00 - 11.00 Rondvaart de fluisterboot  20,00 / 7,50  Zutphen
 vr 8-6  09.30 - 11.00 Boodschappen  5,00 / 2,00  Westervoort
 ma 11-6  09.30 - 11.00 Winkelen Real  22,50 / 7,50  Rees (DLD)
 di 12-6  09.00 - 11.00 Valkerij en Sigarenmakersmuseum  27,50 / 7,50  Valkenswaard
 wo 13-6  09.00 - 10.30 Rondvaart Giethoorn  27,50 / 7,50  Giethoorn
 do 14-6  09.00 - 10.30 Botanische tuinen  25,00 / 7,50  Utrecht
 vr 15-6  09.30 - 11.00 Boodschappen  5,00 / 2,00  Westervoort
 ma 18-6  12.30 - 14.00 High tea Intratuin  20,00 / 7,50  Elst
 di 19-6  09.00 - 10.30 Rondvaart Giethoorn  27,50 / 7,50  Giethoorn
 wo 20-6  09.00 - 10.30 Glasblazerij (glasmuseum)  27,50 / 7,50  Leerdam
 do 21-6  09.30 - 11.00 Zandsculpturen (oude meesters)  20,00 / 7,50  Garderen
 vr 22-6  09.30 - 11.00 Boodschappen  5,00 / 2,00  Westervoort
 ma 25-6  09.30 - 11.00 Winkelen Centrum Kleve  22,50 / 7,50  Kleve (DLD)
 di 26-6  09.00 - 10.30 Rondvaart Giethoorn  27,50 / 7,50  Giethoorn
 wo 27-6  09.00 - 11.00 Betuwe kersen rondrit  20,00 / 7,50  Betuwe
 do 28-6  10.00 - 11.00 Boodschappen / rondrit Veluwe  5,00 / 2,00  Presikhaaf
 vr 29-6  09.30 - 11.00 Boodschappen  5,00 / 2,00  Westervoort

Inschrijven op 14 en 15 mei 2018
Tussen 09.00 - 12.00 uur onder nummer 026-3846699
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indien onbestelbaar retour:SWOA Postbus 2210, 6802 CE Arnhem

De activiteiten van de PlusBus worden mede mogelijk gemaakt door:

Ontdek
het gemak
van Editoo

Met Editoo kan iedereen binnen korte tijd en tegen 
lage kosten een professioneel ogend blad maken. 

Bel of mail  085 773 774 2  info@editoo.nl


