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De maanden juli en augustus 2022 :
Rondvaart, Orchideen Hoeve
, Museum en nog veel meer. 
 

PlusBus juli en augustus 2022



 Rondvaart de
Gouden Ham
De naam zegt het al het Land van Maas en Waal ligt
letterlijk tussen de rivieren de Maas en Waal.
In het Land van Maas en Waal zijn verschillende idyllische
dorpjes te vinden. De dorpjes hebben een veelbewogen
geschiedenis waar nog steeds sporen van te zien zijn.
Daarnaast zijn ze omgeven door prachtige natuur mooie
rivieren en indrukwekkende kastelen.

bron : www.visitnijmegen.com

Markt Zutphen en
een high tea bij de
Pelikaan
De donderdagmarkt in Zutphen  is gespecialiseerd in 
biologische  producten, aansluitend aan de markt gaan
we naar de pelikaan.
Al meer dan 200 jaar wordt er in de Pelikaan koffie
gebrand van de allerhoogste kwaliteit.
In onze koffiebrander wordt of één pure koffiesoort of een
speciale huismelange gebrand. Onze koffie's worden
gebrand door middel van een slow roastingproces.
De Pelikaan heeft ook een theepakkerij, zij hebben een
assortiment met meer dan 100 verschillende theesoorten.
Zwarte-, groene-, rooibos- of jasmijntheesoorten,
gearomatiseerde theesoorten, speciaal aanbevolen
melanges, exclusieve theesoorten en nog veel meer.

bron: www.facebook.com/Zutphen.DePelikaan/photos

Zandsculpturen
Garderen
 "onze Vaderlandse Geschiedenis"!
Dit jaar is het thema van de zandsculpturen de
geschiedenis van Nederland. Zie hoe men woonde en
werkte in de Middeleeuwen, hoe men handel dreef in
Hanzesteden en wordt zelf onderdeel van de
Beeldenstorm. Naast zandsculpturen is er een prachtige
tuin aangelegd en zijn er vele unieke diorama’s die onze
geschiedenis op een verrassende manier weten uit te
beelden.

Bel- en bevestigingsdagen 
Tussen  09.00 - 12.00 uur onder nummer  026-3846699 .
Inschrijven: Juli 20 en 21 juni &.  Je wordt teruggebeld op  27 of 28 juni.  Inschrijven: Augustus 18 en 19 juli. Je wordt
teruggebeld op 24 of 25 januari ter bevestiging.
 De PlusBus is bereikbaar van maandag t/m donderdag (09.00-12.00 uur op het vertrouwde nummer 026-3846699) en
kan vrijdag alleen nog maar worden gebeld voor het eventueel annuleren van de rit van vrijdag op nummer
026-3272266. 

2 PlusBus Nieuwsbrief - SWOA



    Maandoverzicht Juli en augustus 2022      

Datum Tijd Activiteit Kosten Met Gelrepas Plaats

di 05-07 09.30- 11.00 Winkelen centrum Kleve (DLD) €  22,50 € 7,50 Kleve

woe 06-07 09.30- 11.00 Rondvaart de Gouden Ham (Moeke
Mooren)

€  27,50 € 7,50 Appeltern

vrij 08-07 09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort €    5,00 € 2,00 Westervoort

di 12-07 09.30- 11.00 Zandsculpturen Garderen €   22,50 € 7,50 Garderen

woe 13-07 09.00-10.30 Vlindertuin (Passiflora hoeve) €    22,50 € 7,50 Harskamp

vrij 15-07 09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort €     5,00 € 2,00 Westervoort

di  19-07 09.30-11.00 Museum More €    25,00 € 7,50 Gorssel

woe 20-07 09.30-11.00 Excursie "hartige hap" de groene schuur €    22,50 € 7,50 Groessen

do 21-07 11.00-11.30 SWOA zomeractiviteiten Danc Bingo i.c.m.
lunch

€     6,50   Arnhem

vrij 22-07 09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort €     5,00 € 2,00 Westervoort

di 26-07 09.30-11.00 Rondrit Berg en Dal en Pannenkoeken
eten

€   22,50 € 7,50 Berg en Dal

woe 27-07 09.30-11.00 Kasteel Amerongen  (Niet geschikt voor
mensen die slecht ter been zijn)

€   27,50 € 7,50 Amerongen

do 28-07 09.30- 11.00 Markt Zutphen en een high tea (pelikaan) €   27,50 € 7,50 Zutphen

vrij 29-07 09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort €    5,00 € 2,00 Westervoort

di 02-08 12.00- 13.30 Rondrit de Achterhoek €   22,50 € 7,50 Winterswijk

woe 03-08 09.30-11.00 Cactus Oase (kan alleen op woensdag) €  27,50 € 7,50 Ruurlo

do 04-08 11.00-11.30 SWOA zomeractiviteiten Ganzenbordquiz
i.c.m. lunch

€    6,50   Arnhem

vrij 05-08 09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort €     5,00 € 2,00 Westervoort

di 09-08 09.00-10.30 Museum Marius van Dokkum/
Stadsmuseum

€   27,50 € 7,50 Harderwijk

woe 10-08 09.30-11.00 Winkelen Centrum Bocholt (DLD) €    22,50 € 7,50 Bocholt

vrij 12-08 09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort €     5,00 € 2,00 Westervoort

di 16-08 09.30-11.00 De tuinen van Appeltern €   27,50 € 7,50 Appeltern

woe 17-08 09.30-11.00 Pannenkoekenboot €   27,50 € 7,50 Nijmegen

vrij 19-08 09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort €    5,00 € 2,00 Westervoort

di 23-08 09.30-11.00 Orchideen hoeve €   27,50 € 7,50 Luttelgeest

woe 24-08 09.30- 11.00 Winkelen centrum Kleve (DLD) €   22,50 € 7,50 Kleve

vrij 26-08 09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort €     5,00 € 2,00 Westervoort

di 30-08 09.30-11.00 Nederlands Tegelmuseum €    20,00 € 7,50  Otterlo

woe 31-08 09.30-11.00 Zandsculpturen Garderen €  22,50 € 7,50 Garderen
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PlusBus – Zomerwekenuitjes
 
Van 18 juli tot en met 18 september vinden weer de jaarlijkse SWOA zomerweken plaats! Dit jaar gaan we terug
in de tijd: elke week staat in een ander tijdsthema. Van de jaren 50 tot en met de jaren 80!
 
We zijn druk bezig met het samenstellen van een gevarieerd programma. Op SWOA-locaties en in de wijken
organiseren we een breed aanbod aan activiteiten. En twee van deze activiteiten zijn dit jaar ook te bezoeken als
PlusBusuitje!
 
(Dans) Bingo & Lunch
Wanneer:         Donderdag 21 juli 2022, 12.00 – 15.00 uur
Waar:               De Weldam, Middachtensingel 39
Kosten:             € 6,50
Wat:                  Een middagje jaren 50: gezellige (dans)bingo waarbij leuke prijsjes te winnen zijn!  We starten de
middag met een lekkere warme lunch verzorgd door Vitanos.
 
 
Ganzenbordquiz & lunch
Wanneer:         Donderdag 4 augustus 2022, 12.00 – 14.30 uur
Waar:               Arnhem
Kosten:             € 6,50
Wat:                 Typisch jaren 60: Ganzenbord! Wie kent het niet? Speciaal voor de zomerweken  maken we er een
gezellige groepsvariant van. En dat in combinatie met een lekkere warme lunch in jaren 60 thema, verzorgd door
Vitanos.
 
 
Meld je snel aan!
We zijn druk bezig met de rest van het programma. Ben je benieuwd naar alle activiteiten? Hou dan onze website
www.swoa.nl/zomerweken2022 in de gaten. Of loop vanaf begin juli binnen op één van onze locaties voor het
overzicht!

indien onbestelbaar retour: SWOA Postbus 2210, 6802 CE Arnhem


