
PlusBus Nieuwsblad

Deze maand in de PlusBus:
Er zijn weer diverse musea te
bezoeken.
 
Het nieuwe maandoverzicht 
voor de maanden januari en februari
2022

Januari en Februari 2022



Huis Doorn
Museum Huis Doorn is het voormalige ballingsoord van
de laatste Duitse keizer Wilhelm II.
Na de Duitse nederlaag in de Eerste Wereldoorlog vlucht
hij in 1918 naar het neutrale Nederland.
 
Wilhelm en zijn vouw Augusta Victoria wonen er zonder
hun 7 kinderen, Auguste overlijdt april 1921 en Wilhelm
juni 1941. De inrichting van Huis Doorn is nog in
authentieke staat. Keizer Wilhelm liet 59 treinwagons met
huisraad komen uit zijn paleis in Potsdam en München.
In het huis dat drie verdiepingen telt zijn 18 prachtig
ingerichte vertrekken opengesteld voor het publiek.
 
Museum Huis Doorn verbindt het persoonlijke verhaal van
de keizer aan de geschiedenis van de verwoestende en
ingrijpende Eerste Wereldoorlog.
Augusta en Wilhelm

Nederlands
tegelmuseum
 
Het Nederlands Tegelmuseum in Otterlo toont de grootste
en meest veelzijdige collectie Nederlandse wandtegels
en tegeltableaus vanaf de late Middeleeuwen tot
hedendaagse keramiek.
Ook  presenteert het Nederlands tegelmuseum tot en met
30 januari 2022 de tentoonstelling ‘Marjolein Bastin. Een
ode aan de Veluwe’.
 
40 bruiklenen, waarvan circa 15 nog niet eerder
tentoongesteld, tonen Marjolein Bastins grootste
inspiratiebron: het Veluwse landschap. De seizoenen op
de Veluwe vormen de basis van de tentoonstelling.

 Bron: www.nederlandstegelmuseum.nl

Bel- en bevestigingsdagen uitjes januari en
februari 2022
  
De beldagen voor januari 2022 zijn 20 en 21
december 2021 (reserveren). Je wordt teruggebeld
op  27 of 28 december.
De beldagen voor februari zijn 17 en 18 januari. Je
wordt teruggebeld op 24 of 25 januari ter
bevestiging.
 
Noot:
Op het internet is het ook mogelijk om de
activiteiten van de PlusBus te volgen.
 
1 . SWOA.NL
2. Kiezen submenu Ik wil iets leuks doen
3. Kiezen submenu Naar de PlusBus
 
De PlusBus is bereikbaar van maandag t/m
donderdag (09.00-12.00 uur op het vertrouwde
nummer 026-3846699) en kan vrijdag alleen nog
maar worden gebeld voor het eventueel annuleren
van de rit van vrijdag op nummer 026-3272266.
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Datum Tijd Activiteit Kosten Kosten met
Gelrepas

Plaats

di 04-01 09.30-11.00 Bakkerijmuseum € 27,50 € 7,50 Hattem

woe 05-01 09.30- 11.00 Winkelen Kleve Centrum € 22,50 € 7,50 Kleve ( Dld )

vrij 07-01 09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

di 11-01 12.00- 13.30 High Tea Intratuin € 20,00 € 7,50 Elst

woe 12-01 09.00-10.30 Huis Doorn € 27,50 € 7,50 Doorn

vrij 14-01 09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

di  18-01 09.30-11.00 Anton Pieck museum € 27,50 € 7,50 Hattem

woe 19-01 09.30-11.00 Papierfabriek de middelste molen € 22,50 € 7,50 Loenen

vrij 21-01 09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

di 25-01 09.30-11.00 Winkelen  Passage Corridor € 20,00 € 7,50 Veenendaal

woe 26-01 09.30-11.00 Nederlands Tegelmuseum € 22,50 € 7,50 Otterlo

vrij 28-01 09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

di 01-02 09.30-11.00 Kroller Muller museum € 17,50 € 7,50 Otterlo

woe 02-02 09.30-11.00 Mosterdmuseum € 17,50 € 7,50 Doesburg

vrij 04-02 09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

di 08-02 09.30- 11.00 Winkelen Kleve Centrum € 22,50 € 7,50 Kleve ( Dld )

woe 09-02 09.30-11.00 Winkelen Bocholt Centrum Dld € 22,50 € 7,50 Bocholt ( Dld )

vrij 11-02 09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

di 15-02 09.30-11.00 Zandsculpturen festival € 22,50 € 7,50 Garderen

woe 16-02 09.30-11.00 Lalique museum € 22.50 € 7,50 Doesburg

vrij 18-02 09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

di 22-02 09.30-11.00 Kasteel Ruurlo € 27,50 € 7,50  Ruurlo

woe 23-02 12.00- 13.30 High tea Intratuin € 20,00 € 7,50 Elst

vrij 25-02 09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

                                                 Maandoverzicht januari en februari 2022
Inschrijven: Januari 20 en 21 december & Februari: 17 en 18 januari. Tussen  09.00- 12.00 uur naar nr. 026-3846699
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Corona maatregelen:
Let op:  
voor de PlusBus uitje in Nederland en Duitsland  moet u voldoen aan op dat moment geldende corona maatregelen
zoals geldig QR code en mondkapjes.

Werkwijze gebruik GelrePas
Heb je een GelrePas dan kun je 1 keer per 2 maanden met korting mee.
 
SWOA hanteert  nog steeds de oude regeling, dit betekend dat 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 gerust even naar het telefoonteam van de PlusBus om het na te vragen.

indien onbestelbaar retour: SWOA Postbus 2210, 6802 CE Arnhem


