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Nieuw:
Museumboerderij
Mariahoeve Putten
De Mariahoeve is een goed voorbeeld van de
boerderijen die na 1900 als paddenstoelen uit de grond
kwamen. Dit waren gezinsbedrijven van een paar hectare
bouwland voor het verbouwen van graan, aardappelen
en voederbieten, koeien, varkens, kippen en een paard.
Tevens zijn hier een grote moestuin en een kleine
boomgaard.

Nieuw: Rondrit
boerderijen
Achterhoek
We maken een rondrit langs allerlei boerderijen in de
Achterhoek en daarna brengen we een bezoek aan
Rosenhaege, een bijzondere locatie in niemandsland in
buurtschap Kotten bij Winterswijk. Alles straalt hier een
Engelse sfeer uit. Buiten zijn de tuinen die je in de sfeer
van het Engelse Landleven brengen. Binnen heb je het
idee dat je in een Engelse boerderij terecht bent
gekomen.

WIST JE DAT DE SLAG OM ARNHEM DIT JAAR 75

JAAR GELEDEN IS?

Nieuw: Rondrit 75
jaar Slag om Arnhem
In verband met de 75 jarige herdenking van de Slag om
Arnhem gaan we diverse  musea bezoeken
in de omgeving Arnhem, Oosterbeek, Heteren en Driel.
We starten bij het informatiecentrum ‘Airborne at the
Bridge’, gelegen naast de beroemde John Frostbrug. Hier
vertelt men over de hevige gevechten bij die brug in
september 1944.
Daarna rijden we die brug over om richting Driel te
gaan. Dit dorp is minder bekend, maar speelde tóch een
grote rol tijdens die Slag om Arnhem.
Het wáárom is  allemaal te zien tijdens een expositie in de
Rooms Katholieke kerk in Driel.
In Heteren aangekomen bezoeken we een particulier
Betuws Oorlogsmuseum, als hommage aan  de
geallieerden die in de Betuwe vochten.
Dan rijden we naar restaurant Klein Hartenstein in
Oosterbeek, waar gelegenheid is om een kop koffie te
drinken.
Vervolgens gaan we naar het naastgelegen Airborne
museum Hartenstein in Oosterbeek. Hier wordt de
geschiedenis van de beroemde Slag indringend
overgebracht.
Tot slot bezoeken we de Airborne Begraafplaats waar de
gesneuvelde militairen begraven liggen.
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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.

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.

WIST JE DAT ER BIJ ARNHEM MEER DAN 10.000

TROEPEN LANDDEN? DAT IS BIJNA EEN DERDE DEEL

VAN ALLE LUCHTLANDINGSTROEPEN DIE BIJ DE

OPERATIE MARKET GARDEN ZIJN INGEZET.

Datum Tijd Activiteit Kosten Kosten met
Gelrepas

Plaats

ma 02-09 12.00-13.00 High tea intratuin  € 20,00 € 7,50 Elst

di 03-09 09.30-11.00 Schloss Moyland  (Dld) € 27,50 € 7,50 Moyland (DLD)

wo 04-09 08.30-10.00 Spoorwegmuseum Utrecht € 27,50 € 7,50 Utrecht

do 05-09 09.00-10.30 Mariahoeve Museumboerderij Putten € 22,50 € 7,50 Putten

ma 09-09 09.30-11.00 Passieflorahoeve € 27,50 € 7,50 Harskamp

di 10-09 09.30-11.00 Rondleiding stallen en tuinen Paleis het Loo € 15,00 € 7,50 Apeldoorn

wo 11-09 09.30-11.00 Rondrit 75 jaar Slag om Arnhem € 22,50 € 7,50 Arnhem

vr 13-09 09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

ma 16-09 09.00-10.30 Zandsculpturen Bijbelse verhalen  € 27,50 € 7,50 Elburg

wo 18-09 09.30-11.00 Fluisterboot € 20,00 € 7,50 Zutphen

do 19-09 09.00-10.30 Rondrit boerderijen Achterhoek € 20,00 € 7,50 Winterswijk

za 21-09 avond,          
  tijd volgt

Herinnerings maaltijd 75 jaar Slag om
Arnhem

€ 5,00 € 5,00 Arnhem

ma 23-09 09.00-10.30 Boodschappen Kranenburg (Dld) € 22,50 € 7,50 Kranenburg

do 26-09 09.30-11.00 Rondrit 75 jaar Slag om Arnhem € 22,50 € 7,50 Arnhem

vr 27-09 09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

ma 30-09 10.30-12.00 Winkelen Corridor € 15,00 € 7,50 Veenendaal

Maandoverzicht september 2019
Inschrijven op 26 en 27 augustus 2019
Tussen  09.00 - 12.00 uur op nummer 026-3846699
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Maaltijdservice SWOA levert bijdrage aan
mooier Arnhem
Voor de maaltijdservice werkt SWOA samen met Food Connect. Zij koken de gerechten met verse ingrediënten en
houden rekening met dieetwensen zoals glutenvrij en gerechten die minder zout bevatten. Uniek is dat klanten hun
gerechten zelf samen kunnen stellen, zelfs tot in hun eigen keuken. Heb je thuis toch meer zin in een runderlapje? Dan
is dit simpel te verwisselen met de gehaktbal of een lekker stukje zalm uit een ander gerecht.
 
Een heerlijke maaltijd bestellen is heel eenvoudig en snel geregeld, dit kan al vanaf €5,69. De maaltijdservice is
beschikbaar voor iedereen die van vers, lekker en gevarieerd eten houdt. Een groot voordeel van onze maaltijdservice
is dat wij de enige in Arnhem zijn waarbij je met de GelrePas € 2,50 korting krijgt op de maaltijden.
 
Wil je graag onze maaltijden uitproberen? Neem dan gerust contact op met Food Connect. Stel je vraag via
0888-101010 of via klantenservice@uwmaaltijd.nl.

indien onbestelbaar retour: SWOA Postbus 2210, 6802 CE Arnhem


