
PlusBus Nieuwsblad

De PlusBus is er weer. Geniet deze
maand van een mooie omgeving
door mee te gaan met de rondritten
en ook gaan wij diverse musea in de
omgeving bezoeken.
Let op! Mondkapjes verplicht.
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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.

Rondrit boerderijen
Achterhoek
We maken een rondrit langs allerlei boerderijen in de
Achterhoek en daarna brengen we een bezoek aan de
Rosenhaege een bijzondere locatie in niemandsland in
buurtschap Kotten bij Winterswijk. Alles straalt hier een
Engelse sfeer uit. Buiten zijn de tuinen die je in de sfeer
van het Engelse landleven brengen. Binnen heb je het
idee dat je in een Engelse boerderij terecht bent
gekomen.

REIS WEER LEKKER MEE MET DE PLUSBUS. UIT

VOORZORGMAATREGELEN IS HET WEL VERPLICHT

OM EEN MONDKAPJE TE DRAGEN! HIER MOET JE

ZELF VOOR ZORGEN. VERGEET HET DUS NIET!

Pannenkoekenboot
Nijmegen
 
Op deze boot vaart u 75 minuten op de Waal, u ziet de
skyline van Nijmegen en terwijl u vaart kunt u zoveel
pannenkoeken eten als u wilt.

Het Kröller-Müller
Museum
Het Kröller-Müller is een rijksmuseum voor hedendaagse
en moderne kunst. Het ligt in het Nationaal Park de Hoge
Veluwe. Het museum is vernoemd naar Helene Kröller-
Müller, zij heeft ook de kunstcollectie bijeengebracht. Het
museum heeft ook  de op één na grootste Van
Goghverzameling ter wereld: bijna 90 schilderijen en ruim
180 tekeningen. Daarnaast zie je er werken van moderne
schilders als Claude Monet,  Pablo Picasso en Piet
Mondriaan.
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Maandoverzicht Oktober 2020

     

    Inschrijven op 21 en 22 september 2020      

    Tussen  09.00 - 12.00 uur onder nummer
026-3846699

     

Datum Tijd Activiteit Kosten Kosten met
Gelrepas

Plaats

di 06-10 10.30- 11,30 Kroller muller Museum € 17,50 € 7,50    Otterlo

wo 07-10 09.30 - 10.30 Rondrit Achterhoek € 17,50 € 7,50 Achterhoek

vr 09-10 09.30 - 10.30 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

ma 12-10 09.30- 10.30 Rondrit Posbank en Pannekoeken € 22,50 € 7,50 Schaarsbergen

di 13-10 09.30 - 10.30 Rondrit Berg en dal & Pannekoeken € 22,50 € 7,50 Berg en Dal

wo 14-10 09:30 - 10:30 Pannekoekenboot Nijmegen en onbeperkt
pannekoek eten

€ 27,50 € 7,50 Nijmegen

do 15-10 12:00-13:00 High Tea (Intratuin Elst) € 20,00 € 7,50 Elst

wo 21-10 09.30 - 10.30 Rondrit Achterhoek € 17,50 € 7,50 Achterhoek

do 22-10 10.30- 11.30 Museum Bronbeek + koffie en gebak € 17.50 € 7,50 Arnhem

vr 23-10 09.30 - 10.30 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

di 27-10 10.30 -11.30 High tea Hemelrijk + workshop: kransen maken € 28,50 € 7,50 Arnhem

do 29-10 09.30 - 10.30 Rondrit Berg en dal en Pannekoeken € 22,50 € 7,50 Berg en Dal

    terug bellen 28 en 29 september      

Heb je zelf nog leuke suggesties voor een leuke
uitje onder de huidige omstandigheden rondom
het coronavirus? Geef dan je suggesties door op
de beldagen!

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
toegekend. Dit om misverstanden te voorkomen
tijdens de dag van het gezellige uitje.
Twijfel je of je al korting gehad hebt, bel dan
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Huidige spelregels van de PlusBus
Vanwege het coronavirus heeft de PlusBus lang stil gezeten. Helaas hebben wij alle geplande uitjes moeten annuleren
en konden we een tijdje niks organiseren. Maar daar zijn we weer met een aantal leuke uitje! Zoals je het waarschijnlijk
al hebt gezien in de schema bieden wij bepaalde uitjes meerdere keren aan. Dit komt omdat er maar een beperkt
aantal mensen mee kunnen met de bus. Om iedereen eerlijk de kans te geven om mee te kunnen, herhalen wij
bepaalde uitjes. Om te starten bieden wij op dit moment alleen maar uitjes aan die in de buurt zijn. Wij denken dat
het in deze tijden sowieso al fijn is om er even tussenuit te kunnen. Waarnaartoe maakt dan niet uit, zolang het maar
gezellig is!
Wij hebben bij de locaties van de eindbestemmingen nagevraagd of daar rekening gehouden wordt met de
corona maatregelen. Wanneer dit niet gedaan wordt, dan wordt het uitje niet gepland!
Om alles in goede banen te leiden zijn er een aantal spelregels. Lees ze goed door!
1. Het dragen van mondkapjes is verplicht(hier moet je zelf voor zorgen)
2. Er kunnen maar drie mensen mee met de bus, het is daarom niet mogelijk om jezelf en een vriend of vriendin
tegelijk op te geven. Die moet zelf bellen!
3. Houd buiten de bus altijd 1,5 meter afstand van elkaar en vermijd fysieke contact
4.Volg goed de instructies op van de chauffeur en bijrijder
5. Heb je de afgelopen 48 uur lichamelijke klachten gehad, die mogelijk duiden op het coronavirus, bel dan af!
6. Het nuttigen van consumpties in de plusbus is niet toegestaan
 
Houd er rekening mee dat geplande uitjes op het laatste nog geannuleerd kunnen worden. Dit doen wij
wanneer we denken dat het niet meer verstandig is om naar een bepaalde plek toe te gaan!

indien onbestelbaar retour: SWOA Postbus 2210, 6802 CE Arnhem


