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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.
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Afrika Museum Berg
en Dal
Het Afrika Museum, gevestigd in de bosrijke en
heuvelachtige omgeving van Berg en Dal (bij Nijmegen),
heeft een binnen- én een buitenmuseum. Het
binnenmuseum toont naast een grote collectie
hedendaagse Afrikaanse kunst, veel traditionele
Afrikaanse objecten. Voorwerpen die stuk voor stuk een
verhaal vertellen. In het buitenmuseum kom je meer te
weten over de traditionele architectuur van vijf volkeren
uit de landen Ghana, Lesotho, Mali, Kameroen en Benin.

Museum Het Valkhof
In hartje Nijmegen, aan de rand van het historische
Valkhofpark met zijn eeuwenoude ruïnes, vind je Museum
Het Valkhof. Eerst lag hier een Romeins legerkamp, later
liet keizer Karel de Grote er zijn burcht bouwen. Nu staat
er een modern gebouw, waarin naast de vaste collecties
steeds wisselende exposities te zien zijn. In het museum
vind je een topcollectie Romeinse archeologie, maar ook
moderne en oude kunst. De grote collectie archeologie
vertelt de bezoeker over het Romeinse leger en over het
leven van alledag in die tijd. Liefhebbers van oude kunst
vinden op hun pad een mooie verzameling oude kunst.
Verrassend is de collectie moderne kunst, behorend tot
de Pop Art en het hedendaags Expressionisme

Nationaal
Glasmuseum
Leerdam staat wereldwijd bekend om zijn glas. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat in de Zuid-Hollandse stad het
Nationaal Glasmuseum te vinden is. Het museum ligt op
een steenworp afstand van de Glasfabriek, waar veel van
de grootse collectie van 1880 tot nu vandaan komt.
Verwonder je over de enorme collectie glas in het
Transparant Depot, van alledaags tot uiterst kunstzinnig!
In de Glasblazerij wordt de kunst van het glasblazen
dagelijks beoefend. Neem een kijkje bij één van de
demonstraties met professionele glasblazers die met veel
geduld de mooiste vormen van glas maken van een hete
massa van zand, kalk en soda

Overdekte vrije markt
Wamel
Wamel ligt in het Land van Maas en Waal tussen onze
prachtige rivieren, aan de Waal tussen Nijmegen en
Zaltbommel net onder Tiel. Dit landelijke dorpje herbergt
sinds 1987 een gezellige snuffelmarkt met 350 kramen,
een zeer gevarieerd aanbod en een gezellige sfeer. Je
vindt hier zowel gebruikte als nieuwe spulletjes, voor elk
wat wils.
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Datum Tijd Activiteit Kosten Kosten met
Gelrepas

Plaats

wo 01-01   Vrij       

do 02-01   Vrij       

vr 03-01   Vrij       

di 07-01 10.00-11.30 Afrika Museum  € 27,50 € 7,50 Berg en Dal

wo 08-01 09:30 - 10:30 Museum More € 27,50 € 7,50 Gorssel

vr 10-01 09.30 - 10.30 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

ma 13-01 09.30-11.00 Winkelen centrum Kleve € 22,50 € 7,50 Kleve (DLD)

di 14-01 09:30 - 10:30 Bakkerijmusuem Hattem € 25,00 € 7,50 Hattem

wo 15-01 10.00-11.30 Overdekte vrije markt € 17.50 € 7,50 Wamel

do 16-01 09.00-10.30 Erve Kots € 27.50 € 7,50 Lievelde

ma 20-01 10.30-11.30 Winkelen Oranjerie € 15,00 € 7,50 Apeldoorn

wo 22-01 09.00-10.30 Noord Veluws museum € 27.50 € 7,50 Nunspeet

do 23-01 10:30-11:30 High tea Hemelrijk en creatieve workshop € 27.50 € 7,50 Arnhem
(centrum)

vr 24-01 09.30 - 11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

ma 27-01 09.30-11.00 Boodschappen Kranenburg € 22.50 € 7,50 Kranenburg
(DLD)

di 28-01 09:30 - 11:00 Paleis het Loo € 22,50 € 7,50 Apeldoorn

do 30-01 09:30 - 10:30 Ikonenmusuem Kampen € 22,50 € 7,50 Kampen

Maandoverzicht januari 2019
Inschrijven op 9 en 10 december 2019 tussen 09.00 - 12.00 uur onder nummer 026-3846699

Datum Tijd Activiteit Kosten Kosten met
Gelrepas

Plaats

di 04-02 09.30 -1 1.00 Winkelen centrum Kleve € 22,50 € 7,50 Kleve (DLD)

wo 05-02 09.00 - 10.30 Orchideeënhoeve  € 27,50 € 7,50 Luttelgeest

do 06-02 09.00 - 10.30 Oorlogsmuseum € 27,50 € 7,50 Overloon

vr 07-02 09.30 - 10.30 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

ma 10-02 10.30-12.00 Winkelen Corridor € 15,00 € 7,50 Veenendaal

di 11-02 09.30- 11.00 Lalique museum en centrum Doesburg € 22,50 € 7,50 Doesburg

wo 12-02 09.00-10.30 Glasblazerij en glasmuseum €  27.50 € 7,50 Leerdam

ma 17-02 09.30- 11.00 Winkelen Kaufland  € 22,50 € 7,50 kleve (DLD)

wo 19-02 12:00-13:00 High tea intratuin € 20,00 € 7,50 Elst

do 20-02 09.00-10.30 Oorlogsmuseum €  27.50 € 7,50 Overloon

vr 21-02 09.30 - 10.30 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

ma 24-02 09.30-11.00 Boodschappen Kranenburg € 22,50 € 7,50 Kranenburg
(DLD)

di 25-02 09.30-17.00 Museum Valkhof € 22,50 € 7,50 Nijmegen

do 27-02 09.00 - 10.30 Oude Ambachtenmuseum € 27,50 € 7,50 Terschuur

Maandoverzicht februari 2020
Inschrijven op 20 en 21 januari 2020 tussen 09.00 - 12.00 uur onder nummer 026-3846699
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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.

Drie verschillende afstandsbedieningen. Gekke symbolen en onleesbare cijfers. Foutmeldingen in een vreemde taal
en een onduidelijke handleiding. Wat je ook probeert, het apparaat doet maar niet wat jij wilt! 
In maximaal anderhalf uur per keer leert onze knoppenadviseur je hoe je apparaten werken. Je nieuwe mobiel, tablet,
televisie, stereo, wasmachine of computer, geen apparaat is te gek. De vrijwilliger leert je stap voor stap, in je
eigen tempo, om te gaan met het apparaat. Zodat deze je leven ook écht makkelijker maken!
 
Handige informatie
Voor slechts € 4,50 per afspraak ondersteunt Knoppenhulp je. Wil je ook leren omgaan met één of meerdere
apparaten? Bel dan met 026-3611741.

indien onbestelbaar retour: SWOA Postbus 2210, 6802 CE Arnhem


