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PlusBus Maart en April 2022

Deze maand in de PlusBus :
gaan we weer diverse musea
bezoeken
Het nieuwe maandoverzicht
voor de maanden maart en april 2022

Fluisterboot historie
Zutphen

De Fluisterboot dankt haar naam aan de elektromotoren
die een minimaal geluid produceren. Benzine- en
dieselmotoren zijn op de Berkel verboden. Om deze
boten veilig te kunnen besturen zijn uiteraard ervaren
schippers nodig; de zogenoemde Fluisteraars.
Inmiddels zijn er meer dan veertig vrijwilligers die in weer
en wind een mooi stukje Zutphen laten zien aan de
gasten. Onderweg komt de Fluisterboot langs diverse
bezienswaardigheden, elk met zijn eigen verhaal.De
schippers vertellen op eigen en unieke wijze over de
geschiedenis van de historische monumenten die
onderweg te zien zijn.

Lalique Museum in
Doesburg

Het Lalique Museum is gevestigd in het hart van het
historische centrum van Doesburg, vlakbij Arnhem. Het
museum, dat sinds 2011 bestaat, is gewijd aan de
wereldberoemde Franse juwelen- en glaskunstenaar
René Lalique (1860-1945). Naast de vaste collectie zijn in
het Lalique Museum met regelmaat tentoonstellingen te
zien, waarbij naast werk van Lalique tevens werk van
tijdgenoten te bewonderen is. De tentoonstellingsradius
beslaat de periode van circa 1850-1950.

Bron: Lalique Museum Nederland

Museum Buren &
Oranje

Bel- en bevestigingsdagen maart & april
De beldagen voor maart zijn 14 en 15 februari. Je
wordt teruggebeld op 21 of 22 februari.
De beldagen voor april zijn 21 en 22 maart. Je
wordt teruggebeld op 28 of 29 maart ter
bevestiging.

Museum Buren & Oranje bestaat sinds 1988. Waarom een
oranjemuseum in Buren? Buren heeft al vanaf 1551 iets
met de Oranjes. In het Betuwse Vestingstadje trouwden
Willem van Oranje en de rijke Anna van Buren – Egmond
in 1551, zij waren beiden pas 18 jaar oud. Dit huwelijk
maakte van Anna een prinses, en Willem van Oranje
werd hierdoor de rijkste edelman van de lage landen.In
het museum volgt u de geschiedenis van Buren op de
voet. In de hal bevinden zich jonge aanwinsten, zoals
kinderkleertjes van prinses Wilhelmina, haar
speelgoedwinkeltje en -boerderijtje, kinderschoentjes van
Wilhelmina, Juliana en Beatrix.

Noot:
Op het internet is het ook mogelijk om de
activiteiten 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 bereikbaar op ma, di en do
(09.00-12.00 uur op het nummer 026-3846699) en
kan op vrijdag alleen nog maar worden gebeld
voor het eventueel annuleren van de rit van vrijdag
op nummer 026-3272266.
Bron: www.nederlandsglorie.nl
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Maandoverzicht Maart en April 2022
inschrijven Maart : 14 en 15 februari & inschrijven April: 21 en 22 maart
Tussen 09.00 - 12.00 uur onder nummer 026-3846699
Datum

Tijd

Kosten

Kosten met
Gelrepas

Plaats

di 01-03

09.30-11.00

Het Valkhof museum

€ 17,50

€ 7,50

Nijmegen

woe 02-03

09.30- 11.00

Winkelen Kleve

€ 22,50

€ 7,50

Kleve

vrij 04-03

09.30-11.00

Boodschappenbus Westervoort

€ 5,00

€ 2,00

Westervoort

di 08-03

12.00- 13.30

Hightea intratuin

€ 20,00

€ 7,50

Elst

woe 09-03

09.00-10.30

Nederlands Tegelmuseum

€ 22,50

€ 7,50

Otterlo

vrij 11-03

09.30-11.00

Boodschappenbus Westervoort

€ 5,00

€ 2,00

Westervoort

di 15-03

09.30-11.00

Pannenkoekenboot

€ 25,00

€ 7,50

Nijmegen

woe 16-03

09.30-11.00

Huis Doorn

€ 27,50

€ 7,50

Doorn

vrij 18-03

09.30-11.00

Boodschappenbus Westervoort

€ 5,00

€ 2,00

Westervoort

di 22-03

09.30-11.00

Anton Pieck museum

€ 27,50

€ 7,50

Hattem

woe 23-03

09.30-11.00

Lalique Museum

€ 20,00

€ 7,50

Doesburg

vrij 25-03

09.30-11.00

Boodschappenbus Westervoort

€ 5,00

€ 2,00

Westervoort

di 29-03

09.30-11.00

Winkelen Centrum Bocholt ( DLD)

€ 22,50

€ 7,50

Bocholt

woe 30-03

09.30-11.00

Ikonenmuseum

€ 27,50

€ 7,50

Kampen

vrij 01-04

12.00- 13.30

Boodschappenbus Westervoort

€ 5,00

€ 2,00

Westervoort

di 05-04

09.30-11.00

Fluisterboot Zutphen

€ 20,00

€ 7,50

Zutphen

woe 06-04

09.30-11.00

Rondrit Achterhoek

€ 22,50

€ 7,50

vrij 08-04

09.30-11.00

Boodschappenbus Westervoort

€ 5,00

€ 2,00

Westervoort

di 12-04

09.30-11.00

Museum Buren & Oranje

€ 22,50

€ 7,50

Buren

woe13-04

09.30-11.00

Cactusoase

€ 27,50

€ 7,50

Ruurlo

vrij15-04

09.30-11.00

Boodschappenbus Westervoort

€ 5,00

€ 2,00

Westervoort

di 19-04

09.30-11.00

gratis uitje voor promotiefilm (Lees
voorwaarden achterzijde)

€ 0,00

€ 0,00

Arnhem

woe 20-04

09.30-11.00

Historische rondvaart op de Binnendieze

€ 27,50

€ 7,50

Den Bosch

vrij 22-04

09.30-11.00

Boodschappenbus Westervoort

€ 5,00

€ 2,00

Westervoort

di 26-04

09.30-11.00

Rondrit Berg en Dal en pannekoeken eten

€ 22,50

€ 7,50

Berg en Dal

€ 5,00

€ 2,00

Westervoort

woe 27-04
vrij 29-04

Achterhoek

Koningsdag
09.30-11.00
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indien onbestelbaar retour: SWOA Postbus 2210, 6802 CE Arnhem

Extra (gratis) uitje met de PlusBus: werk jij mee aan een promotiefilmpje?
De PlusBus organiseert meerdere leuke uitjes per maand. We zijn altijd op zoek hoe we nóg meer mensen blij kunnen
maken met deze uitjes. Daarom willen we een kort filmpje opnemen: hoe ziet zo’n uitje er voor de deelnemers uit? Op
dinsdag 19 april gaan we op pad met de PlusBus én camera (lees: een telefoon). En daarvoor zoeken wij jou!
Vind jij het leuk om mee te gaan op een gratis uitje? En tijdens dat uitje mee te werken aan een kort filmpje over de
PlusBus? Geef je dan op! Tijdens de rit en de activiteit zullen we algemeen het uitje in beeld brengen. En misschien
vind je het ook wel leuk om wat te vertellen.
Het filmpje dat uiteindelijk gemaakt wordt, wordt gebruikt om de PlusBus te promoten. Bijvoorbeeld via onze website en
Sociale Media.
Wat gaan we doen?
We maken die dag een rondrit over de Veluwe en stoppen tussendoor bij het Pannenkoekenhuis voor een lekkere
lunch.
Wanneer?
Dinsdag 19 april, 11:00 tot +/- 15.00 uur
Kosten
Geen, behalve dat je het leuk vindt mee te werken aan een filmpje
Opgeven
Jezelf opgeven voor dit uitje kan tijdens de beldagen
Voorwaarden
Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen kunnen er maximaal 6 mensen mee met het uitje(Mondkapje
verplicht).
Als meer mensen zich opgeven loten wij wie er mee kan.
Het uitje is onder voorbehoud dat de coronamaatregelen het toelaten.

