
Nieuwsb lad  van de  P lusBus

Voorwoord
Vanwege de grote belangstelling staan deze
maand de rondvaarttochten weer op het program-
ma. We hebben wederom de rondvaarttocht over
de Maas in recreatiegebied de Gouden Ham,
waarbij gevaren wordt langs verschillende dorpen
zoals Maasbommel. Ook bieden wij u een histo-
rische vaartocht in Den Bosch aan. Deze tocht
laat u alle facetten van de boeiende Binnendieze
zien. Of wat dacht u van de prachtige zandsculp-
turen in Garderen, dit jaar met het thema “reis om
de wereld”. 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 te zien. Natuurlijk staan
de boodschappen ritten naar Westervoort, Kleve
en Real ook weer op het programma. We hopen
er weer een gezellige maand van te maken.
 
Wij willen attenderen op het uitje beschreven op
de achterkant van dit nieuwsblad; Hotel Haarhuis
bestaat 100 jaar en in het kader van deze feeste-
lijke gebeurtenis bieden zij aan de ouderen van
Arnhem een mooi en vooral gezellig uitje aan,
geheel verzorgd. Wat wij wel willen vermelden is
dat iedereen op eigen gelegenheid naar het
Haarhuis moet komen.
 
Veel leesplezier.
 
Team PlusBus
 

Bel- en bevestigingsdagen
De beldagen voor mei zijn op 15 en 16 april (re-
serveren).
In die week van 23 april 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.

Mei 2019



Anton Pieck museum 
In de permanente expositie is de originele werk-
hoek van Anton Pieck ondergebracht. Even lijkt
het of de kunstenaar elk moment weer op zijn
middeleeuwse stoel kan aanschuiven om aan de
tafel uit zijn ouderlijk huis aan het werk te gaan.
Zijn boekenkast en natuurlijk zijn tekenmateriaal
en allerhande attributen en snuisterijen waarmee
hij zich graag omringd zag, liggen op tafel klaar
om gebruikt te worden. Struin langs de vele be-
kende illustraties in de zo herkenbare ‘Anton
Pieck-stijl’ en bewonder de verzameling oliever-
ven, kalenderplaten, grafische kunstwerken,
kwartierschetsen en reistekeningen.
 

Zandsculpturen Garderen
Tijdens de editie 2019, met als thema “Reis om
de Wereld!”, gaat u echt even op reis. Uw boar-
dingkaart levert u in bij één van de stewardessen
en even later staat u al oog in oog met een enor-
me skyline van maar liefst 18 meter, met de meest
beroemde gebouwen ter wereld. En… dat is nog
maar het begin van uw ontdekkingsreis. De on-
derwaterwereld, grappige en herkenbare vakan-
tiesituaties, de schitterende eilanden, de mooiste
markten, de bekendste musea, typische vervoer-
middelen en nog veel meer komen aan bod.
In het overdekte deel van het festijn vindt u jaar-
lijks een leuke puzzel. Zandsculpturen die wat uit-
beelden, wat u moet raden. Voor 2019 wordt dat
“Weet u nog.. “. De uitdagende opdracht om het
allemaal te raden. Wie ze allemaal goed heeft, -
maakt kans op leuke prijzen.

Historische vaartocht door
binnenstad Den Bosch
Deze tocht laat u alle facetten van de boeiende
Binnendieze zien. Varend door de smalle water-
lopen komt u langs en onder de mooiste plekjes
in het historische stadscentrum van Den Bosch.
De schippersgids vertelt over het ontstaan van de
Binnendieze en de restauratie van de muren,
overkluizingen en togen. Na het passeren van de
Kruisbroedershekel vaart u buiten de vestingstad
en bent u op de Singelgracht. Vervolgens vaart u
door De Groote Hekel en vervolg je de tocht
binnen de vestingmuren.
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Schema Mei

 Datum Tijd Activiteit Kosten Kosten met
Gelrepas

Plaats

 wo 1-5 09.00-10.30 Rondvaart de Gouden Ham*  € 27,50  €        7,50 Appeltern
 do 2-5 09.30-11.00 Anton Pieck Museum  € 27,50  €        7,50 Hattem
 vr 3-5 09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort  €   5,00  €        2,00 Westervoort
 di 7-5 09.30-11.00 Winkelen Centrum Kleef (DLD)  € 22,50  €        7,50 Duitsland
 wo 8-5 09.30-11.00 Marius van Dokkum en stadsmuseum  € 27,50  €        7,50 Harderwijk
 vr 10-5 09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort  €   5,00  €        2,00 Westervoort
 ma 13-5 09.30-11.00 Zandsculpturen (Reis om de Wereld)  € 20,00  €        7,50 Garderen
 di 14-5 09.30-11.00 Glasblazerij en glasmuseum  € 27,50  €        7,50 Leerdam
 wo 15-5 09.30-11.00 Cactus oase  € 22,50  €        7,50 Ruurlo
 do 16-5 09.30-11.00 Kastelenroute Vorden  € 22,50  €        7,50 Vorden
 vr 17-5 09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort  €   5,00  €        2,00 Westervoort
 ma 20-5 09.30-11.00 Zandsculpturen (Reis om de Wereld)  € 20,00  €        7,50 Garderen
 do 23-5 09.00-10.30 Rondvaart de Gouden Ham  € 27,50  €        7,50 Appeltern
 vr 24-5 09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort  €   5,00  €        2,00 Westervoort
 ma 27-5 09.30-11.00 Winkelen Real in Rees  € 22,50  €        7,50 Duitsland
 di 28-5 09.30-11.00 Historische vaartocht in Den Bosch  € 27,50  €        7,50 Den Bosch
 wo 29-5 08.30-10.00 Rondvaart de Gouden Ham*  € 27,50  €        7,50 Appeltern
 vr 31-5 09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort  €   5,00  €        2,00 Westervoort

Inschrijven op 15 en 16 april 2019 tussen 09.00 en 12.00 uur onder nummer 026-3846699

* Rondvaart Gouden Ham
De rondvaarten van 1 mei en 29 mei naar Gouden Ham zijn de rondvaarten van april die niet door
zijn gegaan. Deze rondvaarten zitten vol met de deelnemers van april.
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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

Hotel haarhuis uitje: Ga je ook mee?
Onbeperkt Pannenkoeken eten tijdens een rondvaart met de Pannenkoekenboot in Nijmegen.
 
Op 21 mei 2019 kun je gratis met ons mee naar de Pannenkoekenboot Nijmegen. Woon je in Arnhem,
ben je 55+ , zelfredzaam en heb je zin in een leuk dagje uit? Meld je dan aan om mee te gaan!
 
Datum: 21 mei 2019
Tijd: 10.30 – 14.30 uur
Kosten: Geen
 
Programma:
10:30 uur Verzamelen Hotel Haarhuis (incl. koffie of thee & wat lekkers) op eigen gelegenheid
11:00 / 11:30 uur Met Touringcars naar Nijmegen
12:00 uur Rondvaart van 1,5 uur, incl. onbeperkt pannenkoeken
13:30 / 14:00 uur Met Touringcars naar Hotel Haarhuis
 
Aanmelden: Tijdens de beldagen van de PlusBus
 
Dit uitje wordt mogelijk gemaakt door Hotel Haarhuis. Afgelopen jaar bestonden zij 100  jaar. Dit
vieren zij onder andere door een bedrag te schenken aan SWOA, waarmee wij dit leuke, gratis uitje
kunnen organiseren!


