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Deze maand in de PlusBus:
Er zijn weer diverse musea te
bezoeken
 
Het nieuwe maandoverzicht
voor de maand oktober

Oktober 2019



High tea Intratuin Elst
In restaurant De Boerderij, Intratuin, genieten van een
heerlijke high tea met allerlei zoete lekkernijen en hartige
hapjes. Zo zijn er o.a. scones met jam en slagroom,
diverse soorten sandwiches, een fris stukje fruit, honing
notentaart, appelflappen en verschillende kleine
gebakjes. Daarnaast worden er ook een aantal warme
hapjes en diverse soorten thee aangeboden. Uiteraard
kun je ook nog winkelen in Intratuin zelf.

Villa Mondriaan
Villa Mondriaan is een museum over de jonge jaren van
Piet Mondriaan. Mondriaan verwierf wereldfaam in Parijs
en New York. Veel minder bekend is dat zijn
schilderscarrière begon in Winterswijk, waar hij van zijn
achtste tot zijn twintigste jaar woonde.
Hier ontdekte Piet Mondriaan zijn passie voor tekenen en
schilderen, en hier werkte hij aan de ontwikkeling van het
talent dat hem zou doen uitgroeien tot een van de
belangrijkste vernieuwers van de schilderkunst. De jaren
waarin zijn kunstenaarschap werd gevormd, bracht Piet
Mondriaan door in de Villa aan de Zonnebrink 4.

Marius van Dokkum
museum
Een museum waar hardop gelachen wordt, waar
wildvreemden met elkaar in gesprek raken voor een
schilderij en waar kinderen net zo veel plezier aan kunst
beleven als grote mensen. Dat is uniek. Dat is het Marius
van Dokkum Museum. Het enige geregistreerde museum
in Nederland van een levende kunstenaar.
In 2015 exposeerde Van Dokkum in het Stadsmuseum in
Harderwijk. De tentoonstelling was een enorm succes. Uit
het grote aantal bezoekers en de enthousiaste reacties
bleek dat het publiek was gevallen voor het werk van
Marius van Dokkum. En Marius viel op zijn beurt voor de
stad Harderwijk, met z’n mooie pleinen, straatjes en
monumenten.

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.
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Datum Tijd Activiteit Kosten Kosten met
Gelrepas

Plaats

di 01-10 09.30-11.00 Kasteel huis Bergh € 20,00 € 7,50 s Heerenberg

wo 02-10 09.00-10.30 Overdekte vrije markt  € 15,00 € 7,50 Wamel

do 03-10 09.00-10.30 Mariahoeve Museumboerderij Putten € 22,50 € 7,50 Putten

di 08-10 09.00-10.30 Pluimvee museum  € 22,50 € 7,50 Barneveld

wo 09-10 09.00-10.30 Villa Mondriaan  € 22,50 € 7,50 Winterswijk

vr 11-10 09.30-11.00 Boodschappen Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

ma 14-10 09.30-11.00 Winkelen Reaal  € 22,50 € 7,50 Rees

wo 16-10 09.00-10.30 Overdekte vrije markt  € 15,00 € 7,50 Wamel

do 17-10 09.00-10.30 Rondrit boerderijen Achterhoek € 20,00 € 7,50 Winterswijk

ma 21-10 12.00-13.00 High tea intratuin  € 20,00 € 7,50 Elst

di 22-10 09.00-10.30 Orchideenhoeve € 27,50 € 7,50 Luttelgeest

do 24-10 09.00-10.30 Villa Mondriaan  € 22,50 € 7,50 Winterswijk

vr 25-10 09.30-11.00 Boodschappen Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

ma 28-10 09.30-11.00 Winkelen Kleve € 22,50 € 7,50 Kleve

di 29-10 09.30-11.00 Kasteel huis Bergh € 20,00 € 7,50 s Heerenberg

wo 30-10 09.30-11.00 Marius van Dokkum en stadsmuseum € 27,50 € 7,50 Harderwijk

do 31-10 10.00-11.00 Kristalmuseum € 22,50 € 7,50 Borculo

Maandoverzicht oktober 2019
Inschrijven op 16 en 17 september 2019
Tussen  09.00 - 12.00 uur onder nummer 026-3846699

 

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.

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.

3Oktober 2019



Uitnodiging: Vier jij het 50-jarig jubileum van
SWOA met ons mee?
 
Sinds 17 december 1969 zijn we dagelijks in de wijken van Arnhem te vinden. In de afgelopen 50 jaar is er veel
veranderd, maar we zijn er nog steeds voor de ouderen in Arnhem.
 
Speciaal voor ons jubileum organiseren we een interactieve dag in jaren ’70 stijl. Waag bijvoorbeeld een jaren ’70
dansje verzorgd door dansschool Versteegh, zing mee met liedjes tijdens een bingo, schud je spieren los bij de
bootcamp of sluit aan bij één van de vele andere activiteiten!

Als trouwe PlusBusgebruiker ben je natuurlijk van harte welkom om dit jubileum met ons te vieren!
 
Waar: Musis Arnhem, Velperbinnensingel 15, 6811 BP Arnhem
Wanneer: Vrijdag 4 oktober 2019
Hoe laat: Tussen 10.00 – 16.00 uur
Kosten: Geen
 
De activiteiten vinden de hele dag door plaats, dus loop gerust binnen!
 
Aanmelden hoeft niet.
 
Leuk om elkaar daar te ontmoeten!

indien onbestelbaar retour: SWOA Postbus 2210, 6802 CE Arnhem


