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Deze maand in de PlusBus
gaan we weer diverse kerstmarkten
bezoeken
 
Het nieuwe maandoverzicht
voor de maand december
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Slot Moyland inclusief
Kerstmarkt
Al in de 20e eeuw werden de eerste kerstmarkten
gehouden. Deze traditie leeft voort in de 20e Moylandse
kunstnijverheids-kerstmarkt in een samenwerkingsproject
van de gemeente Bedburg-Hau en de Stichting Museum
Schloss Moyland. Midden in de historische tuinen rondom
het schilderachtig gelegen Nederrijnse waterkasteel
Moyland, vindt u de vele in kerstsfeer versierde
kraampjes. Muziekgroepen spelen sfeervolle kerstmuziek.
Het museumrestaurant en enkele andere geselecteerde
aanbieders verwennen de bezoekers van de markt met
hartige en zoete lekkernijen en winterse drankjes.
Geroosterde amandelen, kastanjes, poffertjes, nougat of
taaitaai, Moyländer Winterpunsch en Moyländer
Kruidenlikeur zijn populaire souvenirs.

Winterfair Garderen
Geheel in Dickensstijl wordt in De Beeldentuin te
Garderen de jaarlijkse Winterfair Garderen gehouden.
Ruim 60 standhouders zorgen voor een winterse
verrassing op de Veluwe. Winterse decoraties,
versnaperingen en zangkoren zorgen voor een
sprookjesachtige sfeer.
De Beeldentuin in Garderen, waar ook ieder jaar ‘t Veluws
Zandsculpturenfestijn plaatsvindt, is omgetoverd tot een
prachtig en sprookjesachtig decor waarin je terug gaat
naar het Engeland van 1850. Laat je verrassen door
allerlei personages uit de boeken van Charles Dickens,
waarbij zelfs de mensen achter de kramen zijn gekleed in
Dickens-stijl.

Intratuin Kerstshow
Kerst… voor je het weet is het alweer zover! De periode
dat het vroeg begint te schemeren, de kaarsjes branden
en we tijd maken om samen te zijn met vrienden en
familie. Bij Intratuin begrijpen we als geen ander wat kerst
met en voor mensen doet. Om alvast in de stemming te
komen, te inspireren en bruikbare ideetjes te geven voor
de feestdagen toveren we ieder jaar onze winkels om tot
een sprookjesachtige kerstshow.

LET OP!
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WEER IEDERE 2 MAANDEN UITGEGEVEN WORDEN,

IN PLAATS VAN IEDERE MAAND.
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Datum Tijd Activiteit Kosten Kosten met
Gelrepas

Plaats

di 03-12 09.30 - 10.30 Kerstmarkt Bocholt (DLD) € 22,50 € 7,50 Bocholt

wo 04-12 09.00 - 10.30 Kerstmarkt CentrO  € 27,50 € 7,50 Oberhausen

do 05-12 09:30 - 10.30 Winterfair Garderen € 27,50 € 7,50 Garderen

vr 06-12 09.30 - 10.30 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

ma 09-12 09.30 - 10.30 Winkelen Reaal € 22,50 € 7,50 Rees

wo 11-12 10.00 - 11.00 Schloss Moyland inclusief Kerstmarkt
Duitsland

€ 27,50 € 7,50 Bedburg-
Hau 

ma 16-12 09.30 - 11.00 Intratuin Duiven Kerstshow € 12,50 € 7,50 Duiven

wo 18-12 09.00 - 10.30 Kerstmarkt CentrO  € 27,50 € 7,50 Oberhausen

do 19-12 09.00 - 10.00 Orchideeënhoeve € 27,50 € 7,50 Luttelgeest

vr 20-12 09.30 - 11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

ma 23-12 09.30 - 10.30 Winkelen Kleve € 22,50 € 7,50 Kleve

di 24-12   Vrij       

wo 25-12   Eerste Kerstdag      

do 26-12   Tweede Kerstdag      

vr 27-12   Vrij       

ma 30-12 09.30 - 11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

di 31-12   Vrij       
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Inschrijven op 18 en 19 november 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.
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Namens alle collega’s van de PlusBus
wensen wij u hele fijne kerstdagen en een
heel gelukkig en gezond 2020!

indien onbestelbaar retour: SWOA Postbus 2210, 6802 CE Arnhem


