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Kerstmarkt CentrO in
Oberhausen
Het winkelcentrum Centro Oberhausen pakt in de
kerstperiode uit met drie kerstmarkten. In en rond het
winkelcentrum zorgen spectaculaire licht- en
muziekinstallaties van de “kerstwereld” voor een
fascinerende sfeer. De 150 kraampjes zijn verdeeld over
de kleurrijk verlichte Santa’s Village, de gezellige en
intieme Bergweihnachtsmarkt in Alpenstijl en de
sprookjesachtige Wichtelmarkt. Ook de winkels in het
17.000 vierkante meter grote winkelcentrum zijn sfeervol
verlicht.

Orchideeënhoeve
Duizenden soorten orchideeën groeien en bloeien op
natuurlijke wijze in dit nagebootst stukje oerwoud. Door
de hangende luchtwortels van de orchideeën heeft de
tropische tuin een mystieke uitstraling, en waant de
bezoeker zich in een tropische regenwoud.
In de Tropische tuin bevindt zich een collectie van 1200
natuursoorten. Die verscheidenheid maakt deze tuin
bijzonder waardevol voor orchideeën liefhebbers in
Nederland en ver daar buiten.
Nieuw is de Lorituin. In de Lorituin vliegen meer dan 80
kleurrijke Lori’s van de Blauwe Bergen. Lori’s zijn actieve
en nieuwsgierige papegaaitjes en ze trekken met hun
capriolen en luidruchtig gedrag alle aandacht van de
bezoeker. Naast imponeren willen ze eigenlijk maar één
ding, namelijk gevoerd worden. Wanneer u een klein
voederbakje in uw hand neemt zal de Lori voorzichtig op
uw arm landen en zich tegoed doen aan de heerlijke
nectar uit het bakje. Bij de ingang van de Lorituin kunt u
voor € 1,00 een voederbakje nectar kopen. Wanneer u de
papegaaitjes het bakje aanreikt komen ze vanzelf naar u
toe.

NIEUW: Introdans
In 2019 is het 75 jaar geleden dat de Slag om Arnhem
plaatsvond. Ter ere van dit gedenkwaardige moment in
de Nederlandse geschiedenis stelde Introdans-directeur
Roel Voorintholt een programma samen rond de thema’s
strijd, kracht, energie en tot het uiterste gaan. Universele,
tijdloze thema’s, vormgegeven door eigentijdse
choreografen. THE BATTLE, een voorstelling met een
‘battle’ van – de naam zegt het al – Amerikaan Robert
Battle: The Hunt, een dynamisch powerstuk voor zes
mannen.

NIEUW: Vrij zwemmen
Bewegen in water is goed voor je lichaam. Spieren
worden lekker soepel door de heerlijke temperatuur van
het water en je belast je gewrichten nauwelijks omdat het
water alle schokken opvangt. Daarom bevelen artsen
vaak aan om te gaan zwemmen als je wat ouder wordt,
blessuregevoelig bent, zwakke gewrichten of overgewicht
hebt.
Tijdens Zwemfit 50+ Vrij zwemmen bepaal je helemaal zelf
wat je doet. Baantjes trekken of gewoon wat
ronddobberen, het maakt niet uit. Er is wel toezicht maar
geen les. Omdat de activiteit in ondiep én diep water
plaatsvindt, is het wel noodzakelijk dat je goed kunt
zwemmen.
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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.

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.

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.

Datum Tijd Activiteit Kosten Kosten met
Gelrepas

Plaats

di 05-11 09.00-10.30 Kevelear ( Dld ) € 22.50 € 7,50 Kevelear (Dld)

wo 06-11 09.30-11.00 Marius van Dokkum en stadsmuseum
Harderwijk

€ 27,50 € 7,50 Harderwijk

do 07-11 09.00-10.30 Rondrit boerderijen Achterhoek te
Winterswijk

€ 20,00 € 7,50 Winterswijk

vr 08-11 09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

vr 08-11 18.30-19.15 Introdans : voorstelling The Battle € 27,50 € 27,50 * Arnhem

ma 11-11 09:00-10:00 Orchideeënhoeve € 27,50 € 7,50 Luttelgeest

di 12-11 09.30-10.30 Vrij zwemmen (Grote Koppel) € 7,50 € 7,50 Arnhem

wo 13-11 09.00-10.00 Spoorwegmuseum € 27,50 € 7,50 Utrecht

vr 15-11 09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

ma 18-11 09.30-11.00 Winkelen Kleve Dld € 22.50 € 7,50 Kleve (Dld)

wo 20-11 09.00-10.30 Kerstmarkt CentrO  Oberhausen (Dld) € 27,50 € 7,50 Oberhausen 

do 21-11 09.00-10.30 High tea  en Kerstshow Intratuin Elst € 20,00 € 7,50 Elst

vr 22-11 09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

ma 25-11 09.00-10.30 Oude Ambachtenmuseum € 27,50 € 7,50 Terschuur

di 26-11 09.00-10.30 Kerstmarkt CentrO  Oberhausen (Dld) € 27,50 € 7,50 Oberhausen 

do 28-11 09.00-10.30 Winterfair Garderen € 22.50 € 7,50 Garderen

Maandoverzicht november 2019
Inschrijven op 14 en 15 oktober 2019
Tussen  09.00 - 12.00 uur onder nummer 026-3846699

 
* Onder voorbehoud: heb je een GelrePas coupon voor november voor Introdans, dan betaal je € 7,50 
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En zo is er alweer een jaar voorbij! Onze chauffeurs hebben al meer dan 1600 ritten gemaakt. Dit betekent even zoveel
mooie contacten. Waarvoor dank. Uiteraard moeten we daarbij ook  niet onze fijne krachten bij het backoffice team
vergeten. Zij plannen al die ritten toch maar in!
Op naar een volgende mijlpaal en nog meer waardevolle contacten.
 
Wil je zelf ook gebruik maken van AutoMaatje of ken jij iemand die gebruik wil maken van AutoMaatje? Neem dan
contact op tijdens kantooruren van 09:00-12:00 op telefoonnummer 026-3846690 of mail naar automaatje@swoa.nl
 
Meer informatie?
Ga dan naar https://swoa.nl/ik-wil/iets-doen/automaatje/
 

 

indien onbestelbaar retour: SWOA Postbus 2210, 6802 CE Arnhem


