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Deze maand in de PlusBus:
Botanische tuinen, rondvaarten en de
Spakenburgse dagen
 
Het nieuwe maandoverzicht 
voor de maand augustus

Augustus 2019



Spakenburgse
dagen
Tijdens de Spakenburgse dagen is er genoeg te beleven
voor iedereen die meer wil zien, proeven en ervaren van
wat Spakenburg te bieden heeft. De schilderachtige
Oude Haven ligt gedurende de Spakenburgse Dagen vol
met botters. Kom tijdens deze dagen in het centrum
cultuur proeven, klederdracht spotten of gezellig inhaken
bij optredens van shantykoren. Flaneer op de braderie
met maar liefst 250 kramen. Op het podium wordt muziek
gemaakt, wordt er gedanst en de traditionele
klederdracht gepresenteerd.

Rondvaart
Veluwemeer Elburg
De mooiste manier om de Veluwe te zien is, zoals je
misschien weet, vanaf het water. Rederij Randmeer VOF
vertrekt vanuit de oude vissersplaats Elburg, waarna we
een schitterende tocht over het Veluwemeer maken. Op
deze manier geniet je optimaal van de natuur en
omgeving.

Botanische Tuinen
Utrecht
De Utrechtse Botanische tuinen zijn onderdeel van de
Universiteit Utrecht en liggen in het hart van het
universitaire centrum De Uithof. De tuinen, met een
oppervlakte van 9 hectare, zijn aangelegd op en rondom
de 19e-eeuwse Ford Hoofddijk. Hier vindt je de prachtige
Rotstuin, Systeemtuin, de (sub)tropische collecties in het
Kassencomplex, het Buitenfort, de Thematuin en de
Diertjestuin. De tuinen hebben door het jaar heen steeds
een ander uiterlijk.
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Datum Tijd Activiteit Kosten Kosten met
Gelrepas

Plaats

do 01-08 09.00 - 10.30 Historische rondvaart Den Bosch €  27.50 € 7,50 Den Bosch

vri 02-08 09.30 - 11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

di 06-08 09.00 - 10.30 Rondvaart Veluwemeer Elburg € 27,50 € 7,50 Elburg

wo 07-08 09.00 - 10.30 Spakenburgse dagen € 27,50 € 7,50 Spakenburg

vri 09-08 09.30 - 11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

ma 12-08   Vakantie      

di 13-08   Vakantie      

wo14-08   Vakantie      

do 15-08   Vakantie      

vri 16-08   Vakantie      

ma 19-08   Vakantie      

di 20-08   Vakantie      

wo 21-08   Vakantie      

do 22-08   Vakantie      

vri 23-08   Vakantie      

ma 26-08 09.30 - 11.00 Winkelen Centrum Kleef    ( DLD) € 22,50 € 7,50 Kleef

di 27-08 09.30 - 11.00 Botanische tuinen  € 22,50 € 7,50 Utrecht

do 29-08 09.30 - 11.00 Winkelen Centrum Bocholt ( DLD ) € 22,50 € 7,50 Bocholt

vri 30-08 09.30 - 11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

Activiteitenoverzicht augustus 2019
Inschrijven op 15 en 16 juli 2019
Tussen  09.00 - 12.00 uur op telefoonnummer 026-3846699

 

Op de achterpagina staat elke maand informatie
over SWOA.
 
Het aanmelden voor de uitjes blijft hetzelfde.
 
Deze maand staan er weer twee rondvaarten op
het programma. Wegens de grote
belangstelling staan de populaire Spakenburgse
dagen ook weer op het programma.
 

IN VERBAND MET DE ZOMERVAKANTIE WORDEN ER

DEZE MAAND MINDER UITJES GEORGANISEERD.

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.
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De Eetkamer: Genieten van een warme
maaltijd in huiselijke sfeer!
 
De Eetkamer is dé gelegenheid voor ouderen om tussen de middag, samen met anderen, in een ontspannen,
huiselijke sfeer te genieten van een heerlijke warme maaltijd. Deze verse, gezonde maaltijden worden door een
enthousiast keukenteam bereid.
 
Smaakt dit naar meer?                                                                                                                                 
Kom gerust eerst een keer proeven, de Eetkamer heet u van harte welkom!
 
Wanneer:        Iedere maandag, dinsdag, woensdag, donderdag & vrijdag
Tijdstip:           12.30 uur
Wat:                De warme maaltijd bestaat uit een voor-, hoofd-, en nagerecht
Kosten:            Per maaltijd betaalt u € 6,75 (met GelrePas € 4,25)
Waar:              De Weldam, Middachtensingel 39 in Arnhem
 
Aanmelden?
Dit kan door te bellen met 026-3611741. Graag uiterlijk 1 dag van tevoren opgeven.
 

indien onbestelbaar retour: SWOA Postbus 2210, 6802 CE Arnhem


