
Nieuwsb lad  van de  P lusBus

Bel- en bevestigingsdagen
Bel- en bevestigingsdagen ( uitjes juli en augus-
tus  2018 )
 
De beldagen voor juli zijn 18 en 19 juni (reser-
veren).
In de week van 25 juni  wordt je teruggebeld door
ons ter bevestiging!
De beldagen voor augustus zijn 16 en 17 juli
(reserveren).
In de week van 23 juli  wordt je teruggebeld door
ons ter bevestiging!
Van 23 juli t/m 3 augustus wordt er niet gereden
i.v.m. vakantie.
 
Noot:
Op het internet is het ook mogelijk om de activi-
teiten van de PlusBus te volgen.
1. swoa.nl
2. Kies: "ik wil iets leuks doen"
3. Kies Plusbus
De PlusBus is bereikbaar van maandag t/m
donderdag (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 de laatste weken al aardig wat water
over ons heen gekregen, tot soms op een dag de
gemiddelde maandhoeveelheid.
Maar desondanks gaan we met de PlusBus de
komende periode regelmatig het water opzoeken.
Zo staat bijvoorbeeld de Rondvaart Gouden Ham
bij Appeltern weer op het programma en gaan we
vanuit Leerdam over de Betuwse Linge en vanuit
schilderachtig Elburg over het Veluwemeer
varen. De Fluisterboot voert ons door het fraaie
Zutphen en vanaf de Binnen-Dieze gaan we
's Hertogenbosch uitgebreid verkennen.
Voor de boodschappen rijdt de PlusBus naar het
sfeervolle, intieme winkelplein in het hart van
Westervoort waar je voor bijna alles terecht kunt
en ook naar het vertrouwde winkelcentrum De
Corridor in Veenendaal. In Duitsland bezoeken
we het levendige Kleve en gaan we naar Real in
Rees.
En tenslotte, via een mooie tocht over de Pos-
bank, rijden we meerdere keren naar het ver-
nieuwde Winkelcentrum Presikhaaf.
Het Veluws Museum Hagendoornsplaatse in Epe
was een verrassende excursiedoel, we gaan we
weer een keer naar toe. Zoals ook naar het
Leerdamse Glasmuseum. En hopelijk houden we
het dan droog! De laatste week van juli en de
eerste week van augustus heeft de PlusBus
vakantie, het kantoor is dan ook niet bereikbaar.
Veel plezier met de uitjes en een fijne zomer!
Eddy.

Juli - Augustus 2018



Rondvaart de Linge  Leerdam
Rondvaart de Linge  Leerdam
Maak een rondvaart op de Linge en ontdek de
Betuwe. Vanaf de schepen van Rederij Leerdam
kun je tijdens een rondvaart genieten van het
prachtige uitzicht. De vaste vertrekplaats ligt aan
de rand van het oude centrum van de “Glasstad”
Leerdam. Bij vertrek heb je een schitterend uit-
zicht op de haven, de oude stadswallen en de
Royal Leerdam Kristal fabrieken. Tijdens de tocht
geniet je van een adembenemend stukje Neder-
land. Vanachter glas in de luxe binnen salons of
in de zon met een frisse neus op de buitendekken
zie je zowel stroomop- of afwaarts vanuit Leer-
dam, het prachtige decor van de Linge aan je
voorbij trekken. Terwijl de kapitein behendig aan
het roer staat, kom je van alles te weten over de
omgeving.

Spakenburgse  Dagen
Spakenburgse  Dagen
Beleef de cultuurhistorie tijdens de Spakenburgse
Dagen! 
Op vier woensdagen in de zomerperiode worden
de Spakenburgse Dagen georganiseerd. Een
traditie die haar bestaansrecht ruimschoots be-
vestigd heeft. In de schilderachtige Oude Haven
liggen gedurende de Spakenburgse Dagen
botters die je graag meenemen voor een tochtje
over de Randmeren. De musea zijn op hun best!
Ze verwelkomen je en maken je wijzer over de
historie van het boerenbestaan in Bunschoten en
dat van de vissers in Spakenburg.
Vrouwen in klederdracht zijn nog steeds een
dagelijks, vertrouwd beeld. Op de Spakenburgse
Dagen zijn ook veel mannen en vooral veel kin-
deren weer in de dracht gestoken en zo doen de
inwoners samen de oude cultuur herleven. Er zijn
oude ambachten, acties op de grote warenmarkt
en bij de winkeliers. Kortom: de Spakenburgse
Dagen is het gezinsuitje bij uitstek... origineel,
levendig en bijna zonder uitzondering warm en
zonnig!

Posbank en Presikhaaf
Winkelen in het vernieuwde winkelcentrum Pre-
sikhaaf met rondrit Posbank.
Voordat we naar het vernieuwde Winkelcentrum
Presikhaaf vertrekken maken we nog een leuke
rondrit over de Posbank. Daarna rondkijken
en winkelen in het volledige vernieuwde winkel-
centrum Presikhaaf.
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Rondvaart Elburg
Wij brengen een bezoek aan het prachtig oude
Zuiderzeestadje met zijn fraaie stadswallen en
een gezellig centrum met winkeltjes en terrasjes.
Daarna maken we een boottocht op het Veluwe-
meer. Deze duurt 100 minuten en desgewenst
kun je tijdens de vaart genieten van koffie en
gebak.

De salonboten van Rederij Randmeer vertrekken
vanuit de haven voor een tocht over het Veluwe-
meer, gelegen tussen het 'oude' land, de Noord
Veluwe, en het 'nieuwe' land, de polder Oost-
Flevoland.

Winkelen in Kleve (DLD)
Hoogteverschillen, veroorzaakt door de stuwwal
uit de voorlaatste ijstijd, kenmerken de stad Kleve
(ca. 50.000 inwoners), met de Schwanenburg als
markantste punt. Rond de Schwanenburg bevindt
zich een groot winkelgebied met de oplopende
Hagsche Strasse als middelpunt. Hier zijn onder
andere vestigingen van Xenos, C&A, H&M,
Woolworth, Strauss, Saturn en de supermarkt
Edeka. 

Stoomtrein Dieren naar   
Beekbergen 
Alles is veranderd, maar de stoomtrein tussen
Apeldoorn en Dieren is gebleven. Niet als een
dagelAlles is veranderd, maar de stoomtrein
tussen Apeldoorn en Dieren is gebleven. Niet als
een dagelijks vervoermiddel, maar wel als een
bijzondere attractie.ijks vervoermiddel, maar wel
als een bijzondere attractie.
Het is een prachtige tocht door de rijke natuur van
de Veluwe. We zullen vertrekken vanuit Dieren
en stappen uit in Beekbergen.

Bij station Beekbergen ligt het hart van het levend
spoorwegmuseum: het Museumstoomdepot met
een zeer omvangrijke collectie materieel, een
grote werkplaats, een prachtig oud stationsge-
bouw met een authentiek stations kantoor, een
zelfs een grote draaischijf voor het keren van de
stoom- en diesellocomotieven, een er is een rij-
dende kolenkraan en er zijn waterkolommen,
vleugelseinen, handbediende overwegen. Be-
zoek ook het onlangs geopende stationsgebouw
met een restauratie en een souvenirshop.
Hier is ook gelegenheid om te lunchen. Daarna
weer opstappen terug naar Dieren.
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Fluisterboot  Zutphen
De fluisterboot voert u 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.
 

Glasblazerij en Glasmuseum
Leerdam
Voor jong en oud blijft glasblazen een van de
meest spectaculaire ambachten. Vuur, behendig-
heid, pure spierkracht en jarenlange 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 designobjecten 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.

Varen op de Binnendieze
's Hertogenbosch
Historische route:
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 passeren van de Kruisbroeders-
hekel 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.
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Primeur in Arnhem: 
SWOA start met ANWB AutoMaatje! 

 
SWOA start in september ANWB AutoMaatje.  
Voor Arnhem is het een nieuwe aanpak waarbij vrijwilligers met hun eigen auto minder 
mobiele ‘buren’ vervoeren binnen de wijken. 
 
Wat is het? 
Er even uit voor een boodschap of bezoek is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vanaf 

september 2018 vervoeren vrijwilligers minder mobiele ‘buren’ in Arnhem met hun eigen 

auto. Door AutoMaatje kunnen mensen langer mobiel en actief blijven. Dit kan zijn naar de 

kapper of de huisarts, maar ook weer lekker op de koffie bij een vriendin. AutoMaatje brengt 

je overal naar toe, dus niet alleen het ziekenhuis of een therapeut. Je kunt AutoMaatje ook 

gewoon voor leuke dingen inschakelen zoals een bezoekje of een boodschap doen.  

Hoe werkt het? 

Heb je vervoer nodig? Neem dan twee dagen van tevoren contact op met onderstaand 

telefoonnummer of via email. Aanmelden voor AutoMaatje is gratis. Voor het gebruik betaal  

je alleen een kleine onkostenvergoeding van 30 cent per kilometer per rit aan de vrijwilliger. 

Je kunt je aanmelden vanaf 27 augustus via telefoonnummer  026-3846690 of via 

automaatje@swoa.nl. Vanaf 3 september gaan de Automaatjes rijden. 
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Maandoverzicht juli 2018

 Datum  Tijd  Activiteit  Prijs zonder/
met Gelrepas

 Plaats

 ma 2-7  09.30 - 11.00  Winkelen centrum Kleve  22,50 / 7,50  Kleve (DLD)
 di 3-7  09.00 - 10.30  Rondvaart over de  Linge  25,00 / 7,50  Leerdam
 wo 4-7  09.00 - 10.30  Glasblazerij ( glasmuseum)  27,50 / 7,50  Leerdam
 vr 6-7  09.30 - 11.00  Boodschappen  5,00 / 2,00  Westervoort
 ma 9-7  09.30 - 11.00  Winkelen Real  22,50 / 7,50  Rees (DLD)
 di 10-7  09.00 - 10.30  Veluws museum

 Haagendoorn plaatse
 25,00  / 7,50  Epe

 wo 11-7  10.00 - 11.00  Boodschappen met
 rondrit Veluwe

 5,00 / 2,00  Presikhaaf

 vr 13-7  09.30 - 11.00  Boodschappen  5,00 / 2,00  Westervoort
 ma 16-7  09.00 - 10.30  Rondvaart Binnendieze  25,00 / 7,50  Den Bosch
 di 17-7  09.00 - 10.30  Glasblazerij ( glasmuseum)  27,50 / 7,50  Leerdam
 wo 18-7  09.00 - 10.30  Spakenburgse dagen  27,50 / 7,50  Spakenburg
 vr 20-7  09.30 - 11.00  Boodschappen  5,00 / 2,00  Westervoort

 
Inschrijven op 18 en 19 juni 2018 tussen 09.00 - 12.00 uur op  telefoonnummer 026-3846699
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Maandoverzicht augustus 2018

 Datum  Tijd  Activiteit  Prijs zonder/
 met  Gelrepas

 Plaats

 ma 6-8  09.30 - 11.00  Winkelen centrum Kleve  22,50 / 7,50  Kleve ( DLD)
 di 7-8  09.00 - 10.30  Dieren Beekbergen Stoomtrein  27,50 / 7,50  Dieren
 wo 8-8  09.00 - 10.30  Rondvaart Gouden Ham  27,50 / 7,50  Appeltern
 vr 10-8  09.30 - 11.00  Boodschappen  5,00 / 2,00  Westervoort
 ma 13-8  09.00 - 11.00  Rondvaart de Fluisterboot  20.00 / 7,50  Zutphen
 di 14-8  09.00 - 10.30  Veluws museum

 Haagendoorn plaatse
 25,00 / 7,50  Epe

 wo 15-8  10.00 - 11.00  Boodschappen / rondrit Veluwe  5,00 / 2,00  Presikhaaf
 vr 17-8  09.30 - 11.00  Boodschappen  5,00 / 2,00  Westervoort
 ma 20-8  10.30 - 12.30  Winkelen Corridor / Veenendaal  15,00 / 7,50  Veenendaal
 di 21-8  09.00 - 10.30  Rondvaart Gouden Ham  27,50 / 7,50  Appeltern
 wo 22-8  09.00 - 10.30  Rondvaart over de Linge  27,50 / 7,50  Leerdam
 vr 24-8  09.30 - 11.00  Boodschappen  5,00 / 2,00  Westervoort
 ma 27-8  09.30 - 11.00  Winkelen Real  22,50 / 7,50  Rees
 di 28-8  10.00 - 11.00  Boodschappen / rondrit Veluwe  5,00 / 2,00  Presikhaaf
 wo 29-8  09.00 - 10.30  Rondvaart Elburg  27,50 / 7,50  Elburg
 vr 31-8  09.30 - 11.00  Boodschappen  5,00 / 2,00  Westervoort

 
Inschrijven op 16 en 17 juli 2018 tussen 09.00 - 12.00 uur op telefoonnummer 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


