
PlusBus Nieuwsblad
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Openluchtmuseum
Erve Kots
 
Openluchtmuseum Erve Kots laat je zien hoe de
Saksische boer vroeger leefde en werkte. Via het Los
Hoes, de Schoppe kom je in de oude boerderij “Kots”. De
rondgang leidt verder langs de rosoliemolen, de
ambachtsstraat en de houtzagerij. Terug wandelend kom
je in de expo waar de Frederik Hendrik-linie op maquette
staat. In het museum zijn regelmatig demonstraties van
ambachten en zijn er diverse kinderactiviteiten.
In de Herberg kun je bij het open vuur op verhaal komen
met een kom koffie met pillewegge, de beroemde
pannenkoeken of een klomp- of seizoens gerecht.
Geniet van de Achterhoekse gastvrijheid!

Rondvaart Giethoorn
 
Al jaren lang worden vele dagjesmensen met een unieke
tocht door het schitterende dorp verwend. De start is aan
het begin van Giethoorn en gaat door het gehele dorp.
Niet voor niets wordt deze tocht dan ook: “De mooiste en
de langste rondvaart door Giethoorn“ genoemd.
Deskundige gidsen vertellen je alles over de geschiedenis
van het dorp en wijzen je op de mooiste plekjes.
De  rondvaartboten zijn zeer comfortabel en bieden een
uitstekend uitzicht. Bij warm weer kunnen de ramen
opengeklapt worden zodat je het gevoel hebt dat je in
de buitenlucht zit. Bij slecht en koud weer zit je heerlijk
overdekt en kun je comfortabel en gerieflijk genieten van
deze prachtige rondvaart.

Tuinen van Appeltern
 
Het park in Appeltern is momenteel ongeveer 22 hectare
groot. Er zijn inmiddels meer dan 200 verschillende
voorbeeldtuinen aangelegd, compleet met bestrating,
beplanting en meubilair.
Elke tuin is weer anders. Anders qua vorm, anders qua
oppervlakte en anders qua inrichting. Met een wandeling
door alle tuinen krijgt je een levend beeld van de vele
mogelijkheden. Ook kun je  genieten van een drankje of
hapje in het restaurant of op één van de vele terrassen.

HEB JE EEN MUSEUMJAARKAART EN DEZE IS

GELDIG BIJ HET MUSEUM WAAR HET UITJE HEEN

GAAT, DAN WORDT DE ENTREEPRIJS IN

MINDERING GEBRACHT OP HET TOTAALBEDRAG.
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Datum Tijd Activiteit Kosten Kosten met
Gelrepas

Plaats

di 04-06 09.00 - 10.30 Tuinen van Appeltern € 25,00 € 7,50 Appeltern

wo 05-06 09.00 - 10.30 Rondvaart Giethoorn € 27,50 € 7,50 Giethoorn

do 06-06 09.30 - 11.00 Zandsculpturen Garderen € 20,00 € 7,50 Garderen

vr 07-06 09.30 - 11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

ma 10-06   Pinksteren      

di 11-06 09.00 - 10.30 Betuwe kersen rondrit € 20,00 € 7,50 Betuwe

wo 12-06 09.00 - 10.30 Betuwe kersen rondrit € 20,00 € 7,50 Betuwe

vr 14-06 09.30 - 11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

ma 17-06 09.30 - 11.00 Winkelen Centrum Kleef    ( DLD) € 22,50 € 7,50 Kleef

wo 19-06 09.30 - 11.00 Fluisterboot Zutphen € 20,00 € 7,50 Zutphen

do 20-06 09.30 - 11.00 Openluchtmuseum Erve Kots € 27,50 € 7,50 Lievelde

vr 21-06 09.30 - 11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

ma 24-06 09.30 - 11.00 Historische vaartocht Den Bosch € 27,50 € 7,50 Den Bosch

di 25-06 09.30 - 11.00 Zandsculpturen (Reis om de
wereld)

€ 20,00 € 7,50 Garderen

do 27-06 09.00 - 10.30 Rondvaart Giethoorn € 27,50 € 7,50 Giethoorn

vr 28-06 09.30 - 11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

Activiteitenoverzicht juni 2019
 
Inschrijven op 20 en 21 mei 2019
Tussen 09.00 - 12.00 uur op telefoonnummer 026-3846699

Zoals je ziet heeft het krantje een nieuwe opzet 
 
Op de achterpagina staat elke maand informatie
van SWOA.
 
Het aanmelden voor de uitjes blijft hetzelfde
 
Deze maand staan er diverse rondvaarten op het
programma
 
Juni is ook bij uitstek geschikt voor onze jaarijkse
kersenrondrit voor de liefhebbers van kersen

Informatie
 
Op het internet is het mogelijk om activiteiten van
de PlusBus te volgen:
 
1. Ga naar www.SWOA.nl
2. Kies in het submenu voor "ik wil iets doen"
3. Kies in het submenu voor "PlusBus"
 
De PlusBus is van maandag t/m donderdag(van
9.00 uur-12.00 uur) telefonisch bereikbaar op
telefoonnummer 026-3846699. Op vrijdag kan
alleen gebeld worden voor het annuleren van een
rit op vrijdag op  telefoonnummer 026-3272266.

3juni 2019



Ouderencafé Malburgen: Regel je zaken goed! 
Dinsdag 11 juni 10.30 -12.30 uur
 
Hoe:     Onder het genot van een gratis kop koffie of thee praten we over waar je als oudere aan kunt denken om je
zaken goed geregeld te hebben. Aanmelden hoeft niet.
Wat:     1. Kennismakingsquiz
2. Terugblik vorige bijeenkomst: Wat regel je bij de huisarts door Agaath Vreeling
3. Presentatie door notaris Natascha Droge
Waar: Het Ouderencafé is in ’t Geniet in het Bruishuis
            Akkerwindestraat 1-25, Arnhem
 
Het Ouderencafé is een samenwerking tussen MVT, Indigo, Wijkteams Arnhem en SWOA.

indien onbestelbaar retour: SWOA Postbus 2210, 6802 CE Arnhem


