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Hartelijk dank aan iedereen die de
verstuurde enquêtes heeft ingevuld! 
 
NIEUW: Beslis zelf in welke maand je
de GelrePas korting wil gebruiken.
Dat kan in maart of in april.

maart - april 2020



Rondvaart Biesbosch
Het Nationaal Park de Biesbosch is een uitzonderlijk
natuurgebied dat grote bekendheid en waardering heeft
gekregen door zijn unieke landschap, brede en smalle
kreken, spaarbekkens voor de drinkwatervoorziening en
natuurlijk de bevers. Het zoetwatergetijdengebied van De
Biesbosch is een zeldzaam fenomeen. ‘Op en neer
gaand’ zoet water is op wereldschaal uniek!
Met deze 2 uur durende boottocht gaan we varen door
de smalle kreekjes van het natuurgebied De Biesbosch.
De opstapplaats is Drimmelen.

Het Noord-Brabants
museum
Een eigentijds museum voor de kunst, geschiedenis en
cultuur van Noord-Brabant met vernieuwende
presentaties en tentoonstellingen. De tentoonstelling die
wij kunnen gaan bezoeken is: Shao Fan, Between Truth &
Illusion. De Chinese kunstenaar Shao Fan combineert
kunst en design met een grote kennis van de Chinese
cultuur. Hij is een meester in de techniek van de klassieke
inkttekening. Zijn werken tonen vooral dieren.
Deze expositie toont tevens werken van Nederlandse en
Vlaamse meesters, waaronder Peter Paul Rubens,
Anthony van Dijk en Rembrandt van Rijn.

Tai Chi en high tea in
Elst
De weg van de Chi = Energie. Een van oorsprong Chinese
benadering van energie, beweging en verandering. Tai
Chi stimuleert je kracht, flexibiliteit, lichaamsbewustheid
en geestelijke concentratie, waardoor je gezondheid kan
verbeteren. De oefeningen zijn ook goed te doen als je
een rollator hebt.
We beginnen in de ochtend met uitleg over Tai Chi door
Frans v.d. Meer Mohr, daarna gaan we wat lichte
oefeningen doen. Deze oefeningen zijn thuis ook te doen.
Daarna gaan we naar Elst voor een high tea.

De nieuwe
vispassage en
mosterdmuseum
Doesburg
De nieuwe vispassage in Doesburg laat zien hoe vissen
nu in staat zijn om van de IJssel naar de oude IJssel te
zwemmen. Dit is zeker niet vanzelfsprekend, want het
hoogteverschil kan 5,5 meter zijn. Dat hoogteverschil
kunnen de vissen nu overbruggen door een
aaneenschakeling van kleine bassins door te zwemmen.
In de ondergronds ingericht bezoekersruimte is zicht op
enkele van die bassins. Hier waan je je onder water en
hier is goed te zien hoe deze “vistrap “werkt.  
 
In het centrum van Doesburg staat de van ouds bekende
Doesburgse Mosterdfabriek. In dit museum kunt u de
oude molens en bijbehorende apparatuur van diverse
verdwenen Nederlandse mosterdfabriekjes bezichtigen
en zien en leren hoe de ouderwetse boerenmosterd
vandaag nog wordt gemaakt. Tevens is in dit museum
een collectie te zien van honderden oude en nieuwe
mosterdpotjes. In dit museum maakt u kennis met een
typisch oud Hollands Ambacht.

HEB JE EEN MUSEUMJAARKAART EN IS DEZE

GELDIG BIJ HET MUSEUM WAAR HET UITJE HEEN

GAAT, DAN WORDT DE ENTREEPRIJS IN

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

Plaats

di 03-03 09.30 - 10.30 Noord Brabants museum Den Bosch € 27,50 € 7,50 Den Bosch

wo 04-03 10.00 - 13.00 Tai Chi les en High tea intratuin € 22,50 € 7,50 Arnhem en Elst

do 05-03 09.30 - 10.30 Bakkerijmuseum Hattem € 25,00 € 7,50 Hattem

vri 06-03 09.30 - 10.30 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

ma 09-03 10.30 - 11.30 Winkelen Oranjerie Apeldoorn € 15,00 € 7,50 Apeldoorn

di 10-03 09.30 - 10.30 Ikonenmuseum Kampen € 22,50 € 7,50 Kampen

wo 11-03 09.30 - 10.30 Museum More Gorssel € 27,50 € 7,50 Gorssel

ma 16 03 09.30 - 11.00 Winkelen centrum Kleve € 22,50 € 7,50 Kleve (DLD)

wo 18-03 09.30 - 10.30 Oorlogsmuseum  Groesbeek € 20,00 € 7,50 Groesbeek

do 19-03 10.30 - 11.30 High tea Hemelrijk en creatieve workshop € 27,50 € 7,50 Arnhem

vr 20-03 09.30 - 10.30 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

ma 23-03 09.30 - 11.00 Winkelen Kranenburg € 22,50 € 7,50 Kranenburg
(DLD)

di 24-03 10.00 - 11.00 Tuinen van Appeltern € 22,50 € 7,50 Appeltern

do 26-03 09.00 - 10.00 Orchideenhoeve Luttelgeest € 27,50 € 7,50 Luttelgeest

ma 30-03 10.30 - 12.00 Winkelen Corridor € 15,00 € 7,50 Veenendaal

di 31-03 09.00 - 10.00 Kasteel Ruurlo en Cactusoase Ruurlo € 27,50 € 7,50 Ruurlo

Maandoverzicht maart 2020
Inschrijven op 17 en 18 februari 2020 tussen 09.00 - 12.00 uur onder nummer 026-3846699

 

Datum Ophaaltijd Activiteit  Kosten Kosten met
Gelrepas

Plaats

wo 01-04 09.00 - 10.30 Rondrit boerderijen Achterhoek te Winterswijk € 20,00 € 7,50 Winterswijk

do 02-04 09.00 - 10.30 Spoorwegmuseum Utrecht € 27,50 € 7,50 Utrecht

vr 03-04 09.30 - 10.30 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

di 07-04 12.30 - 13.30 Workshop bloemschikken € 15,00 € 7,50 Arnhem

wo 08-04 10.00 - 11.00 Schloss Moyland en bezoek tuin € 27,50 € 7,50 Bedburg-Hau

ma 13-04   2e Paasdag      

di 14-04 09.00 - 10.00 Rondvaart Biesbosch € 27,50 € 7,50 Drimmelen

wo 15-04 09.30 - 10.30 De tuinen van Appeltern € 22,50 € 7,50 Appeltern

do 16-04 09.30 - 10.30 Fluisterboot  Zutphen € 20,00 € 7,50 Zutphen

vr 17-04 09.30 - 10.30 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

ma 20-04 09.00 - 10.30 Zandsculpturen Garderen € 22,50 € 7,50 Garderen

do 23-04 09.30 - 10.30 Vispassage en Mosterdmuseum Doesburg € 15,00 € 7,50 Doesburg

ma 27-04   Koningsdag      

di  28-04 09.30 - 10.30 Bloesemtocht Betuwe € 27,50 € 7,50 Betuwe

wo 29-04 10.30 - 11.30 High tea Hemelrijk en creatieve workshop € 27,50 € 7,50 Arnhem

do 30-04 10.00 - 11.00 Stoomtrein  Dieren - Apeldoorn € 21,50 € 7,50 Dieren

Maandoverzicht april 2020
Inschrijven op 16 en 17 maart 2020 tussen 09.00 - 12.00 uur onder nummer 026-3846699

Heb je zelf nog suggesties voor een leuk uitje? Dan horen wij dit graag!

Jouw suggesties kun je doorgeven tijdens de beldagen.
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Werkwijze gebruik GelrePas
 
Heb je een GelrePas dan kun je 1 keer per 2
maanden met korting mee.
 
De verdeling van de maanden is als volgt:
januari/februari, maart/april, mei/juni, juli/
augustus, september/oktober, november/
december.
 
De prijs die op de rittenkaart staat en tijdens het
afrekenen bij het uitje gebruikt wordt,is leidend. Op
kantoor zoeken wij uit of de korting al eerder is
toegekend, dit om misverstanden te voorkomen
tijdens de dag van het gezellige uitje.
 
Twijfel je of je al korting gehad hebt, bel dan gerust
even naar het telefoonteam van de PlusBus om het
na te vragen.

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.

AutoMaatje
 
Er even uit voor een boodschap of bezoek is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vanaf september 2018 vervoeren
vrijwilligers minder mobiele ‘buren’ in Arnhem met hun eigen auto. Door AutoMaatje kunnen mensen langer mobiel en
actief blijven. Dit kan zijn naar de kapper of de huisarts, maar ook weer lekker op de koffie bij een vriendin. AutoMaatje
brengt je overal naartoe, dus niet alleen naar een ziekenhuis of therapeut. Je kunt AutoMaatje ook gewoon voor leuke
dingen inschakelen zoals een bezoekje of een boodschap doen.
 
Vanwege de toenemende drukte zoeken wij meer chauffeurs. Ken jij een buurman/buurvrouw, vriend/vriendin,
familielid of kennis die het leuk zou vinden om AutoMaatje te zijn? Laat diegene dan contact met ons opnemen via:
026-3846690 of automaatje@swoa.nl. Wil je graag gebruik maken van het AutoMaatje? Neem dan contact met ons op
om jezelf aan te melden

indien onbestelbaar retour: SWOA Postbus 2210, 6802 CE Arnhem


