
Nieuwsb lad  van de  P lusBus

VOORWOORD
 
De eerste mooie dagen met veel zon hebben we
alweer achter de rug. Deze maand staan de
bloesemtochten weer in het programma, een
mooie tocht door de Kleurenpracht in de  Betuwe.
Nieuw in het programma is Het Depot in Wage-
ningen, een beelden galerie waarbij het uniek is
dat de beelden aangeraakt mogen worden. Het
is zeker de moeite waard en zeer goed toegan-
kelijk, ook voor mensen met een rollator. De
eerste rondvaarttocht staat weer gepland, dit keer
over de Maas in recreatiegebied de Gouden Ham,
waarbij gevaren wordt langs verschillende dorpen
zoals Maasbommel. Ook nieuw deze maand is
het Kristal Museum in Borculo, zeer de moeite
waard om te bezoeken. Wij willen u nog even
attenderen op het klassieke concert op zondag-
middag 31 maart in de Vredeberkerk in Ooster-
beek. Dit concert wordt georganiseerd door de
Lions Club, waarbij oa. Beethoven en Bach ge-
speeld wordt met op piano Julien Libeer en op
viool Lorenzo Gatto. Genoeg variatie weer deze
maand.
Wij wensen iedereen hele fijne paasdagen toe.
 
Team PlusBus
 

Bel- en bevestigingsdagen
De beldagen voor april  zijn op 18 en 19 Maart
(reserveren).
In die week van 25 maart wordt u teruggebeld
door ons ter bevestiging! 
Noot:
Op het internet is het ook mogelijk om de activi-
teiten 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 van maandag t/m donderdag
( 9.00-12.00 uur) bereikbaar op nr. 026-3846699.
Op vrijdag kan alleen gebeld worden voor het
annuleren van een rit op vrijdag op
nr. 026-3272266.
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Het Depot
Beeldengalerij Het Depot is een museaal podium
voor de hedendaagse  beeldhouwkunst en stelt
daarbij de ontplooiingskansen van de kunstenaar
centraal: van mensen voor mensen. De collectie
beelden bestaat uit torsen en fragmenten van het
menselijk lichaam. Wat het Depot uniek maakt is
dat bijna alle beelden aangeraakt mogen worden.
De hoofdvestiging biedt tentoonstellingen van
hedendaagse beeldhouwers en een tentoonstel-
ling over arboreta. Wandelen door de botanische
tuin De Dreijen is een belevenis. Telkens ontwaar
je nieuwe doorkijkjes met prachtige bomen,
struiken en bloemen. Beter kijkend verbaas je je
over de wonderlijke wereld van het plantenleven.
Wat te denken van een boombast vol met bosjes
lange stekels, zoals je die van cactussen kent?
Of een boom vol witte ‘zakdoekjes’, die bloemen
blijken te zijn?

Rondvaart de Gouden Ham
Rondvaart over de Maas in recreatiegebied De
Gouden Ham. De prachtige natuur maakt de
rondvaart onvergetelijk. Kom aan boord van het
luxe passagiersschip De Sluizer. Onze kapitein
vaart u over de Maas. Het luxe passagiersschip
De Sluizer is het varend middelpunt voor een
fantastische rondvaart over de Maas en dagtocht
door het Land van Maas en Waal. Zowel in de
zomer als in de winter ervaart u de Maas op haar
mooist. Onze kapitein vaart u het hele jaar door
over de Maas langs historische plaatsjes. Hij
begeleidt de tochten met interessante weetjes
over het natuurgebied, architectuur en de passe-
rende dorpen. Rondvaart van +/- 2 uur waarbij u
pittoreske plaatsjes als Maasbommel, Megen en
Appeltern passeert.

Kristalmuseum
Kristallen ontstaan door een perfecte opbouw van
moleculen en kennen een enorm scala aan vor-
men. Elk mineraal heeft, afhankelijk van tempe-
ratuur en druk zijn eigen kristallen. Vooral tijd
speelt in dit proces een belangrijke rol, want een
kristal heeft tijd nodig om in een perfecte vorm te
groeien. Vele van deze vormen kunt u in het
Kristalmuseum bekijken. In het Kristalmuseum
kunt u de geschiedenis van de aarde ontdekken.
Hier vindt u een grote collectie fossielen, minera-
len, kristallen en edelstenen waarvan het ont-
staan u miljoenen jaren in de tijd terug voert.
Zowel de kenner als de geïnteresseerde bezoe-
ker kan in het museum genieten van de schoon-
heden uit het binnenste van de aarde.
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Maandoverzicht April 2019

 Datum  Tijd  Activiteit  Kosten  Gelrepas  Plaats
 Zo 31-3  13.30-14.00  Benefietconcert Lions Club  € 27,50  € 27,50  Oosterbeek
 di 2-4  09:00-11.00  Villa Mondriaan Winterswijk  € 22,50  € 7,50  Winterswijk
 wo 3-4  10.00-11.30  Afrikamuseum incl. Sieraden

 tentoonstelling
 € 27,50  € 7,50  Berg en Dal

 do 4-4  10.00-11.00  Kristalmuseum  € 22,50  € 7,50  Borculo
 vr 5-4  09.30-11.00  Boodschappenbus Westervoort  € 5,00  € 2,00  Westervoort
 ma 8-4  10.30-12.00  Winkelcenrum Corridor  € 15,00  € 7,50  Veenendaal
 di 9-4  09.30-11.00  Orchideenhoeve Luttelgeest  € 27,50  € 7,50  Luttelgeest
 wo 10-4  09.30-11.00  Marius van Dokkum en

 stadsmuseum
 € 27,50  € 7,50  Harderwijk

 do 11-4  n.n.b.  Verwendag Veluwse Bron  € 0,00  € 0,00  Emst
 vr 12-4  09.30-11.00  Boodschappenbus Westervoort  € 5,00  € 2,00  Westervoort
 ma 15-4  09.30-11.00  Winkelen Real in Rees  € 22,50  € 7,50  Rees ( DLD)
 wo 17-4  09.30-11.00  Bloesemtocht Buren  € 25,00  € 7,50  Buren
 do 18-4  09.30-11.00  Bloesemtocht Buren  € 25,00  € 7,50  Buren
 vr 19-4  09.30-11.00  Boodschappenbus Westervoort  € 5,00  € 2,00  Westervoort
 di 23-4  10.00-11.00  Rondvaart de Gouden Ham  € 27,50  € 7,50  Appeltern
 do 25-4  10.00-11.00  Beeldengalerij Het Depot  € 15,00  € 7,50  Wageningen
 vr 26-4  09.30-11.00  Boodschappenbus Westervoort  € 5,00  € 2,00  Westervoort
 ma 29-4  09.30- 11.00  Winkelen Centrum Kleef    ( DLD)  € 22,50  € 7,50  Duitsland
 di 30-4  10.00-11.00  Rondvaart de Gouden Ham  € 27,50  € 7,50  Appeltern

 
Inschrijven op 18 en 19 Maart 2019 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


