Nieuwsblad van de PlusBus

Januari - Februari 2019

VOORWOORD

De PlusBus sluit het oude jaar af en begint het
nieuwe jaar 2019 met een prettig programma. Het
is een gezellige tijd om te winkelen, daarvoor rijden we naar Westervoort en de Corridor in
Veenendaal. We gaan er de grens voor over naar
het centrum van Kleve en naar Kranenburg. Een
geliefd doel voor de PlusBus is steeds weer de
Orchideeenhoeve in Luttelgeest, net als de Erve
Kots in Lievelde. Een nieuwe bestemming is
volgens mij het Noord Veluws Museum in Nunspeet waar we veel van het boeiende, verfijnde
aquarel werk van Marjolijn Bastin (1943) in een
speciale tentoonstellng in dit jubileumjaar kunnen
bewonderen. In het Afrikamuseum in Berg en Dal
is een unieke sieradententoonstelling ingericht.
Dit is een van de grootste verzamelingen sieraden in een Nederlands museum ooit! In het hart
van het fraaie Doesburg is het Lalique Museum
gevestigd met een bijzondere verzameling van
glazen kunstvoorwerpen van de "da Vinci van de
juwelen- en glaskunst", de Fransman René Lalique. In Hattem gaan we naar het Voerman Museum dat is gevestigd - zoals u wellicht wel weet
- in twee prachtige oude herenhuizen. Er is momenteel een explositie ‘Pittoresk Hattem’: hoe
bekende schilders dit mooie stadje aan de IJssel
vastlegden. Dat is heel wat anders dan het oorlogstuig dat in het Oorlogsmuseum in Overloon
gezien kan worden. Daar staan in de grote hal
altijd tenminste 150 voer-, vaar- en vliegtuigen
staan opgesteld.
Prettige Dagen.
Eddy.

Bel- en bevestigingsdagen

Bel- en bevestigingsdagen (uitjes januari en februari 2019)
De beldagen voor januari 2019 zijn 17 en 18
december 2018 (reserveren).
Later in de week op 19 of 20 december 2018 wordt
u teruggebeld door ons ter bevestiging!
Dit in verband met de feestdagen!
De beldagen voor februari zijn 21 en 22 januari
(reserveren).
In de week van 28 januari wordt u teruggebeld
door ons ter bevestiging!

Noot:
Op het internet is het ook mogelijk om de activiteiten van de PlusBus te volgen.
1. SWOA.NL
2. Kiezen submenu Ik wil iets leuks doen
3. Kiezen submenu Naar de 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 annuleren van de rit van vrijdag op nummer
026-3272266.

Afrika Museum Berg en Dal

Het Afrika Museum, gevestigd in Berg en Dal (bij
Nijmegen), heeft een binnen- én een buitenmuseum. Het laatste toont naast een grote collectie
hedendaagse Afrikaanse kunst veel traditionele
Afrikaanse objecten. Voorwerpen die stuk voor
stuk een verhaal vertellen.
In het buitenmuseum kom je meer te weten over
de traditionele architectuur van vijf volkeren uit de
landen Ghana, Lesotho, Mali, Kameroen en
Benin.
Tevens is er een sieradententoonstelling als extra
evenement. Dit is een van de grootste verzamelingen sieraden in een Nederlands museum ooit!
Sieraden uit de museumverzameling, aangevuld
met diverse hedendaagse sieraden van toonaangevende ontwerpers uit de hele wereld, staan
garant voor volop kijkplezier, verbazing en bewondering. Behalve ‘hoe mensen zich wereldwijd
versieren’, zoomt de tentoonstelling ook volop in
op de makers, maaktechnieken en bijzondere
verhalen.

Voermanmuseum Hattem

Het Voermanmuseun is gevestigd in Hattem in
twee prachtige oude herenhuizen.Je wordt verwelkomd door onze gastvrije medewerkers om
kennis te komen maken met de collectie schilderijen van Jan Voerman sr., Jan Voerman jr., Jo
Koster en vele anderen. Ook historie en archeologie zijn ruim vertegenwoordigd.De tentoonstelling ‘Pittoresk Hattem’ in het Voerman Museum
Hattem neemt je mee terug in de tijd in de stad
Hattem. Vele bekende schilders hebben de stad
vereeuwigd en tonen ons een beeld van een
schilderachtige stad aan de IJssel.

Overdekte vrije markt Wamel

Wamel ligt in het Land van Maas en Waal tussen
onze prachtige rivieren, aan de Waal tussen
Nijmegen en Zaltbommel net onder Tiel.
Dit landelijke dorpje herbergt sinds 1987 een
gezellige snuffelmarkt met 350 kramen, een zeer
gevarieerd aanbod en een gezellige sfeer.
Je vindt hier zowel gebruikte als nieuwe
spulletjes, voor elk wat wils.
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Expositie Marjolein Bastin
Nunspeet

Ter gelegenheid van het jubileumjaar van Marjolein Bastin (1943) organiseert het Noord-Veluws
Museum een grote tentoonstelling van haar originele aquarellen. Marjolein Bastin wordt haar
hele leven al gegrepen door de schoonheid van
de natuur. Zij brengt met haar schitterende tekeningen al meer dan veertig jaar de natuur dichtbij
de mensen, onder andere via haar vaste rubriek
in het weekblad Libelle.
Hoewel Bastins werk internationaal bekend is
geworden, zijn de originele aquarellen zelden te
zien. Het Noord-Veluws Museum biedt dit najaar
de unieke gelegenheid om ruim 120 originele
werken van dichtbij te bewonderen. In de tentoonstelling zal er veel nieuw werk van haar hand te
zien zijn. Behalve tekeningen zijn ook authentieke spulletjes van de kunstenares te zien, zoals Het Lalique Museum in
een vogelnestje met eitjes, haar tekenmaterialen Doesburg en Centrum
en oude (natuur)boekjes van Jac.P.Thijsse.
Het Lalique Museum is geheel gewijd aan de da
Vinci van de juwelen- en glaskunst René Lalique
(1860-1945). Zijn werk is vervuld van symboliek
en “geheime” details. Lalique werkte namelijk met
een loep en in het museum zijn touchscreens
waar de bezoeker op de details van de objecten
die tentoongesteld zijn kan inzoomen. Het museum schenkt daarnaast aandacht aan werken van
tijdgenoten zoals Jan Toorop.
Het museum is gevestigd in een oud Rijksmonument waar de bezoekers altijd zeer gastvrij
worden ontvangen.
Gidsen geven uitleg bij de collectie. De museum
bezoekers kunnen eveneens een lezing van de
conservator bijwonen.

Erve Kots

In dit openluchtmuseum ziet u hoe de Achterhoekse boer vroeger woonde en werkte. In een decor
van historische boerderijen een grote collectie
oude gebruiksvoorwerpen ziet en voelt u vervlogen tijden opnieuw tot leven komen. Boeren
werken met hun dieren, boerinnen spinnen en
weven en ook de klompenmaker toont zijn kunsten. Gaat u mee terug in de tijd? Bent u liefhebber van een goed glas bier of geïnteresseerd in
het ambachtelijke brouwproces? Bezoek dan ons
Brouwhoes, waar we op traditionele wijze bier en
pils brouwen.
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Flipje museum Tiel

Het museum neemt je mee naar de wondere
wereld van Flipje, de jam, de Romeinen en de
complete geschiedenis van de stad Tiel in 50
kastjes. Beleef een nostalgische reis door het land
van Flipje.
Het Flipje en Streekmuseum is gehuisvest in de
oude herensociëteit uit 1789. In vijftig boeiende
kastjes kun je kennis maken met de geschiedenis
van de oude Hanzestad Tiel. Ook is er een mooie
Stijlkamer met een pratende spiegel, een vreemde kroonluchter en een oude telefoon die zomaar
vertelt als je hem opneemt. Onder de grote maquette van de stad Tiel in 1650 liggen drie skeletten uit 1450.

Orchideeën Hoeve
Luttelgeest

De Orchideeën Hoeve mag zich voor het zevende jaar op rij het ‘Leukste uitje van Flevoland’
noemen. Bezoek de geheel overdekte Orchideeën Hoeve en ervaar verre werelddelen heel
dichtbij.
Spot de aapjes, fladder mee met de tropische
vlinders en voer de meervallen. Maak jouw dagje
uit aan onze tropische tuinen compleet en sluit af
met flowershoppen in onze inspirerende winkel.
Naast prachtige orchideeën in vele kleuren vind
je er ook kamerplanten, sfeerartikelen en souvenirs.

Oorlogsmuseum Overloon

Op 10 mei 1940 vallen Duitse troepen Nederland
binnen. Hoe gedraagt de Duitse bezetter zich?
En wat betekent dat voor de bevolking? Pas je je
aan, werk je mee met de overheersers of kom je
in verzet? En wat gebeurt er met je als je Joods
bent? In onze vaste tentoonstelling vertellen acht
personen hun verhaal.
In de grote hal van het museum staan altijd tenminste 150 voer-, vaar- en vliegtuigen opgesteld.
Het merendeel daarvan is gebruikt geweest in de
Tweede Wereldoorlog.
Dit materieel werd vanaf 1945 bij elkaar gebracht,
allereerst met voertuigen en kanonnen die achterbleven op het slagveld van Overloon. Daarna
groeide de collectie voortdurend. Een grote uitbreiding kwam in 2006 met de Jaap-de-Groot-collectie.
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Maaltijdservice SWOA levert bijdrage aan mooier Arnhem

Wel zijn is lekker in je vel zitten. Doen wat je leuk vindt geeft energie en balans in je leven.
Gezondheid speelt hierbij een belangrijke rol, daarom is gezond en gevarieerd eten van groot belang.
Als welzijnsorganisatie in Arnhem heeft SWOA meerdere diensten die zich richten op het welzijn van
Arnhemmers, waaronder de maaltijdservice. De vrijwilligers van SWOA bezorgen op een vaste dag de
bestelde maaltijden. Op deze manier kan men wekelijks tóch aan een heerlijke maaltijd komen.
Voor de maaltijdservice werkt SWOA samen met Food Connect. Zij koken de gerechten met verse
ingrediënten en houden rekening met dieetwensen zoals glutenvrij en gerechten die minder zout
bevatten. Uniek is dat klanten hun gerechten zelf samen kunnen stellen, zelfs tot in hun eigen
keuken. Heb je thuis toch meer zin in een runderlapje? Dan is dit simpel te verwisselen met de
gehaktbal of een lekker stukje zalm uit een ander gerecht.
Een heerlijke maaltijd bestellen is heel eenvoudig en snel geregeld, dit kan al vanaf €5,35. De
maaltijdservice is beschikbaar voor iedereen die van vers, lekker en gevarieerd eten houdt. Een groot
voordeel van onze maaltijdservice is dat wij de enige in Arnhem zijn waarbij je met de GelrePas 2,50
euro korting krijgt op de maaltijden.
Wil je graag onze maaltijden uitproberen? Neem dan gerust contact op met Food Connect. Vragen?
Bel 0888-101010 of via klantenservice@uwmaaltijd.nl.
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Schema januari 2019
Inschrijven op 17 en 18 december 2018. Tussen 09.00 - 12.00 uur onder nummer 026-3846699
ma 7-1
di 8-1
wo 9-1
vr 11-1
ma 14-1
di 15-1

09.30-11.00 Winkelen Centrum Kleve €
11.30-12.30 50 + Bios Pathe
€
09.00-10.30 Orchideeenhoeve
€
09.30-11.00 Boodschappenbus
€
09.30-11.00 Boodschappen
€
10.00-11.30 Afrika Museum
€
sieraden tentoonstelling

22,50/7,50
15,00/7,50
27.50/7,50
5,00/2,00
22.50/7,50
27.50/7,50

Kleve (D)
Arnhem
Luttelgeest
Westervoort
Kranenburg (D)
Berg en Dal

wo 16-1 09.00-10.30

Noord Veluws museum € 27.50/7,50
Expositie Marjolein Bastin

Nunspeet

do 17-1
vr 18-1
ma 21-1
wo 23-1
vr 25-1
ma 28-1
di 29-1
wo 30-1
do 31-1

Erve Kots
Boodschappenbus
Winkelen Oranjerie
Overdekte vrije markt
Boodschappenbus
Winkelen Real
50 + Bios Pathe
Flipje Tiel Museum
Kastelen route

Lievelde
Westervoort
Apeldoorn
Wamel
Westervoort
Rees (D)
Arnhem
Tiel
Vorden

09.00-10.30
09.30-11.00
10.30-11.30
10.00-11.30
09.30-11.00
09.30-11.00
11.30-12.30
09.30 11.00
09.30-11.00
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€ 27.50/7,50
€ 5,00/2,00
€ 15,00/7,50
€ 17.50/7,50
€ 5,00/2,00
€ 22.50/7,50
€ 15,00/7,50
€ 22.50/7,50
€ 22,50/7,50

Schema Februari 2019
Inschrijven op 21 en 22 januari 2019. Tussen 09.00 - 12.00 uur onder nummer 026-3846699
Datum

Tijd

vr 1-2
di 5-2
wo 6-2
do 7-2

09.30-11.00 Boodschappenbus
11.30-12.30 50+ plus bioscoop
10.00-11.30 Voerman Museum
10.00-11.30 Afrika Museum
sieraden tentoonstelling
09.30-11.00 Boodschappenbus
09.30-11.00 Winkelen Centrum Kleve
08.30-10.00 Ikea inclusief ontbijt
10.00-11.30 Overdekte vrije markt
09.30-11.00 Boodschappenbus
10.30-12.00 Winkelen Corridor
09.00-10.30 Noord Veluws museum
Expositie Marjolein Bastin
09.00-10.30 Oorlogsmuseum
09.30-11.00 Boodschappenbu
09.30-11.00 Boodschappen Kranenburg
09.30-11.00 Lalique museum en
centrum Doesburg
09.30-11.00 Orchideeenhoeve

vr 8-2
ma 11-2
di 12-2
wo 13-2
vr 15-2
ma 18-2
wo 20-2
do 21-2
vr 22-2
ma 25-2
di 26-2
do 28-2

Activiteit
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Prijs zonder/met
Gelrepas
€ 5,00/2,00
€ 15,00/7,50
€ 27.50/7,50
€ 27.50/7,50

Plaats

€ 5,00/2,00
€ 22,50/7,50
€ 7,50
€ 17.50/7,50
€ 5,00/2,00
€ 15,00/7,50
€ 27.50/7,50

Westervoort
Kleve (DLD)
Duiven
Wamel
Westervoort
Veenendaal
Nunspeet

€ 27.50/7,50
€ 5,00/2,00
€ 22,50/7,50
€ 22,50/7,50

Overloon
Westervoort
Kranenburg (D)
Doesburg

€ 27,50/7,50

Luttelgeest

Westervoort
Arnhem
Hattem
Berg en Dal

indien onbestelbaar retour:SWOA Postbus 2210, 6802 CE Arnhem

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

De activiteiten van de PlusBus worden mede mogelijk gemaakt door:

