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Voorwoord

Opbloeien in maart
In januari en februari deed de PlusBus gezellige
marktjes en mooie musea aan. Hier en daar
weerhouden door het prachtige maar soms onverwachte winterweer reden onze chauffeurs
door Nederland. In maart brengt de PlusBus een
nieuw programma. We gaan ervan uit de lentezon
te verwelkomen tijdens de uitjes!
Vanaf deze maand biedt de PlusBus het programma per maand aan. Hiermee willen we beter inspelen op het wisselende aanbod van tentoonstellingen, markten en andere activiteiten, om zo
een gevarieerder programma aan te bieden. Iedere maand wordt het krantje bezorgd. Wij vragen
attent te zijn op de veranderde bel- en bevestigingsdagen.
Voor maart zijn er weer een paar interessante en
gezellige uitjes gepland. Museum het Valkhof
toont de mooiste stukken uit haar collectie sieraden. Daarnaast zijn er exposities van Ceija Stojka
en is er mogelijkheid een unieke Romeinse
goudschat te bezichtigen!
In Het Glasmuseum zijn drie solo-exposities te
bewonderen. Vormgeefster Ma'ayan Pesach,
ambachtsman Henk Verweij en beeldend kunstenaar Geir Nustad laten hun prachtige werken zien.
Daarnaast is het Transparant Depot te bezoeken.
Geheel in het thema van de lente gaan we de
bloeiende cactussen in Ruurlo bekijken. In dit
Belevingspark zijn er naast dit natuurschoon
verschillende exposities, van onder andere de
schilders Annie Meastrati en Jeroen Voghtschmidt, glaswerker Jan Berens, en modelspoorbouwvereniging de Seinpaal.

Als laatste is er de mogelijkheid om het gezellige
familiebedrijf de Breierij te bezoeken. Hier wordt
een rondleiding door het bedrijf gegeven, onder
het genot van een kopje koffie en een stuk gebak
en een bezoek aan de winkel.
Natuurlijk is er ook de boodschappenbus naar
Westervoort, winkelen in Kleve, of naar de bioscoop! We hopen er weer een gezellige maand
van te maken.
Veel plezier,
Team PlusBus

Bel- en bevestigingsdagen
De beldagen voor maart (reserveren) op 18 en 19
februari.
In de week van 25 februari 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.

De Breierij

De Breierij in Beneden-Leeuwen is een familiebedrijf waar het ambacht breien nog steeds met
trots en passie wordt bedreven. De Breierij produceert voor merken, designers en bedrijven en
stelt daarnaast haar bedrijf open voor groepsbezoeken en fabrieksverkoop. Zoals bij veel familiebedrijven heerst er een uiterst vriendelijke sfeer!

Museum Het Valkhof

Archeologie, oude kunst en moderne kunst onder
één dak
In hartje Nijmegen, aan de rand van het historische Valkhofpark met zijn eeuwenoude ruïnes,
vind je Museum Het Valkhof. Eerst lag hier een
Romeins legerkamp, later liet keizer Karel de
Grote er zijn burcht bouwen. Nu staat er een
modern gebouw, waarin naast de vaste collecties
steeds wisselende exposities te zien zijn. In het
museum vind je een topcollectie Romeinse archeologie, maar ook moderne en oude kunst. De
grote collectie archeologie vertelt de bezoeker
over het Romeinse leger en over het leven van
alledag in die tijd. Liefhebbers van oude kunst
vinden op hun pad een mooie verzameling oude
kunst. Verrassend is de collectie moderne kunst,
behorend tot de Pop Art en het hedendaags
Expressionisme

Nationaal Glasmuseum

Leerdam staat wereldwijd bekend om zijn glas.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de ZuidHollandse stad het Nationaal Glasmuseum te
vinden is. Het museum ligt op een steenworp
afstand van de Glasfabriek, waar veel van de
grootse collectie van 1880 tot nu vandaan komt.
Verwonder je over de enorme collectie glas in het
Transparant Depot, van alledaags tot uiterst
kunstzinnig! In de Glasblazerij wordt de kunst van
het glasblazen dagelijks beoefend. Neem een
kijkje bij één van de demonstraties met professionele glasblazers die met veel geduld de mooiste
vormen van glas maken van een hete massa van
zand, kalk en soda.
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Cactus Oase

Laat je verrassen door Belevingspark Cactus
Oase in Ruurlo. Rolstoelvriendelijke paden leiden
je door 6000 m2 overdekte kas met duizenden
soorten bijzondere en kleurrijke cactussen, nostalgiehuisjes, Indianen expositie, oude landbouwwerktuigen, 400 m2 modelspoorbaan en een
vogeltuin met zingende en kletsende vogels. Een
spectaculair hoogtepunt is de bloei van de Koningin van de Nacht; een cactusbloem van 35 cm in
doorsnee en bloeit alleen ‘s nachts.

Schema Maart
Inschrijven op 18 en 19 Februari 2019 tussen 09.00 - 12.00 uur onder nummer 026-3846699
Datum
Tijd
Activiteit
Kosten zonder/- Plaats
met Gelrepas
vr 1-3
09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00/2,00
Westervoort
di 5-3
09.00-10.30 Stadsmuseum Harderwijk +
€ 27.50/7,50
Harderwijk
Marius van Dokkum museum
wo 6-3
09.00-10.30 Glasblazerij en glasmuseum
€ 27.50/7,50
Leerdam
do 7-3
09.30 - 11.00 Anton Pieck Museum
€ 27.50/7,50
Hattem
vr 8-3
09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00/2,00
Westervoort
ma 11-3 09.30-11.00 Winkelen Real
€ 22.50/7,50
Rees (DLD)
di 12-3
11.30-12.30 50 + Bios Pathe
€ 15,00/7,50
Arnhem
wo 13-3 09.00-10.30 De Breierij
€ 22.50/7,50
Beneden- Leeuwen
vr 15-3
09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00/2,00
Westervoort
ma 18-3 09.30-11.00 Winkelen Centrum Kleve
€ 22,50/7,50
Kleve (DLD)
wo 20-3 09.30-17.00 Orchideenhoeve Luttelgeest
€ 27,50/ 7,50
Luttelgeest
do 21-3 09.00 - 10.30 Cactus oase
€ 22.50/7,50
Ruurlo
vr 22-3
09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00/2,00
Westervoort
ma 25-3 09.30-11.00 Boodschappen Kranenburg
€ 22.50/7,50
Kranenburg (DLD)
di 26-3
09.30-17,00 Museum Valkhof
€ 22,50/7,50
Nijmegen
do 28-3 09.30-17.00 Winkelen Oranjerie Apeldoorn € 22.50 /7,50
Apeldoorn
vr 29-3
09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00/2,00
Westervoort
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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:

