
PlusBus Nieuwsblad

Deze maand in de PlusBus :
Paleis het Loo, Diverse winkelcentra 
en nog veel meer. 
Maandoverzict :
Januari en Februari 2023
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De Eusebius
 
De Eusebius of Grote kerk in Arnhem is de grootste en
voornaamste protestantse kerk van Arnhem. 
In de Eusebius maak je een reis door de tijd: van de 21ste
eeuw helemaal terug naar de vroege middeleeuwen.
Ontdek de vele verhalen: van de Eusebius als hét
machtscentrum van Europa rond het jaar 1500 tot de
Eusebius als nationaal icoon van de wederopbouw na de
verwoesting tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 
Tegenwoordig kan je met een glazen lift, die dwars door
de kerktoren gaat, hier kunnen bezoekers het carillon –
een van de grootste van Europa – van dichtbij bekijken.
De lift gaat verder naar een uitzichtpunt op 73 meter
hoogte. Via een wenteltrap is een nog hoger gelegen
uitzichtpunt te bereiken. In 2018 werden twee glazen
balkons geopend, aan de oostelijke- en westelijke zijde
van de toren.
Vanaf hier kan het publiek onder meer de opvallende
beelden (zogenaamde schijnspuwers) van verschillende
figuren van Walt Disney en Marten Toonder bekijken,
ontleend aan het weekblad Donald Duck.
 

Museum de Fundatie
 
Museum de Fundatie bevindt zich aan de Blijmarkt, middenin de binnenstad van Zwolle. Dit neoclassicistische pand is
gebouwd tussen 1838 en 1841. De ontwerper van dit gebouw is de Haagse architect Eduard Louis de Coninck.
In 2004-2005 is het gebouw aan de Blijmarkt verbouwd tot kunstmuseum. Architect Gunnar Daan is verantwoordelijk
voor het ontwerp hiervan.
 
Het gebouw deed dienst als Paleis van Justitie en bood later onder meer onderdak aan de Rijksplanologische Dienst.
In 2004/2005 is het gebouw aan de Blijmarkt naar een ontwerp van architect Gunnar Daan verbouwd tot
kunstmuseum. In 2012/2013 is het pand spectaculair uitgebreid met 'de Wolk' op het dak van het  gebouw.
 
“ De Wolk”  met een groot  ovaal raam geeft uitzicht op de historische binnenstad van Zwolle. Aan de buitenkant is de
opbouw bekleed met 55.000 wit-blauwe tegels van Koninklijke Tichelaar Makkum. De uitbreiding wordt als een
keramische wolk optisch opgetild en zweeft boven het oorspronkelijke  gebouw.
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  High Tea
    21.50 p.p.
 
    Koude gerechten
    Sandwich van tramezini brood met gerookte zalm
    Sandwich van tramezini brood met kipfilet
    Petit fours 
    Cup gevuld met een kalfsmousse
    Tortilla wrap met parmaham en rucola
    Crostini met tonijnmousse
    Glaasje gevuld met mousse van het seizoen 
    Verschillende heerlijke kaas soorten 
 
    Warme gerechten
    Crolines gevuld met kip kerrie
    Spies van gemarineerde gamba
    Empanada met kip
    Glaasje met soep van de dag
    Inclusief onbeperkt thee met smaak naar keuze
 
    De high tea is vanaf 4 personen te bestellen en
    uitsluitend op reservering.

Bron: www.kijkenluistermuseum.nl

Kijk & Luistermuseum
 
 Onze collectie bestaat uit draaiorgels, straatpiano’s,
speelkasten, speeldozen en muziekautomaten. Tijdens
openingsuren demonstreren we je met veel plezier de
ontwikkeling van de mechanische muziekinstrumenten,
van carillon tot draaiorgel. Ontdek hoe er vroeger van
muziek genoot toen er nog geen elektriciteit was en
streaming, cd-spelers en radio nog niet bestonden.
 
Hoe maakte men mechanische muziek in huis of de
danszaal toen er nog geen grammofoon, radio of cd-
speler bestond? Dát zie en hoor je in ons museum.
 
De collectie omvat ruim 200 mechanische
muziekinstrumenten uit de 19e eeuw. Deze worden alle
met een veerwerk opgewonden of met de hand
bewogen. Apparaten met een stekkersnoer zal je bij ons
niet vinden. Je ziet speeldozen, zingende vogels,
bewegende en muziekmakende figuren als een
goochelaar en banjospeler.

Verder zijn er cilinder- en schijvenspeeldozen,
straatpiano’s, pianola’s en draaiorgels,

Bron: www.kijkenluistermuseum.nl
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    Maandoverzicht januari en februari 2023      

    inschrijven: Januari 12 en 13 december      

    inschrijven: Februari 16 en 17 januari      

    Tussen  09.00 - 12.00 uur onder nummer
026-3846699

     

Datum Tijd Activiteit Kosten Kosten met
Gelrepas

Plaats

di 03-01 09.30-11.00 Winkelen Centrum Kleve € 22,50 € 7,50 Kleve(DLD)

woe 04-01 09.30-11.00 Paleis het Loo € 27,50 € 7,50 Apeldoorn

do 05-01 16.00-17.00 Enjoy & Learn 3 gangen diner € 12,50 € 7,50 Arnhem

vrij 06-01 09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

di 10-01 09.00-10.30  t Veluws Zandsculpturenfestijn € 22,50 € 7,50 Garderen

woe 11-01 09.30-11.00 WC Kranenburg € 22,50 € 7,50  Kranenburg

vrij 13-01 09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

di  17-01 09.30-11.00 Zandverhalen  ( bijbelverhalen in zand ) € 25,00 € 7,50 Elburg

woe 18-01 09.30-11.00 Markt en High Tea ( Hotel stad Munster) € 27,50 € 7,50 Winterswijk

do 19-01 16.00- 17.00 Enjoy & Learn 3 gangen diner € 12,50 € 7,50 Arnhem

vrij 20-01 09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

di 24-01 09.30-11.00 Museum More € 25,00 € 7,50 Gorssel

woe 25-01 09.30-11.00 Winkelen Passage Corridor € 22,50 € 7,50 Veenendaal

do 26-01 09.30-11.00 Markt Zutphen, aansluitend High tea bij de
Pelikaan

€ 27,50 € 7,50 Zutphen

vrij 27-01 09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

di 31-01 09.30-11.00 Lalique Museum € 25,00 € 7,50 Doesburg

4 PlusBus Nieuwsbrief - SWOA



    Maandoverzicht januari en februari 2023      

    inschrijven: Januari 12 en 13 december      

    inschrijven: Februari 16 en 17 januari      

    Tussen  09.00 - 12.00 uur onder nummer
026-3846699

     

Datum Tijd Activiteit Kosten Kosten met
Gelrepas

Plaats

woe 01-02 09.30-11.00 Museum de Fundatie € 27,50 € 7,50 Zwolle

do 02-02 16.00- 17.00 Enjoy & Learn 3 gangen diner € 12,50 € 7,50 Arnhem

vrij 03-02 09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

di 07-02 09.30-11.00 Winkelen Centrum Kleve € 22,50 € 7,50 Kleve(DLD)

woe 08-02 11.30- 13.00 Kijk & Luistermuseum € 25,00 € 7,50 Bennekom

vrij 10-02 09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

di 14-02 09.30-11.00 Eusebiuskerk met panoramalift en glazen
balkons

€ 20,00 € 7,50 Arnhem

woe 15-02 09.30-11.00 Markt en High Tea (hotel stad Munster) € 27,50 € 7,50 Winterswijk

do 16-02 16.00- 17.00 Enjoy & Learn 3 gangen diner € 12,50 € 7,50 Arnhem

vrij 17-02 09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

di 21-02 09.30-11.00 Oude ambachten en speelgoedmuseum € 22,50 € 7,50 Terschuur

woe 22-02 09.30-11.00 Vrijmarkt Wamel € 22,50 € 7,50 Wamel

vrij 24-02 09.30-11.00 Boodschappenbus Westervoort € 5,00 € 2,00 Westervoort

di 28-02 09.30-11.00 Vrijheidsmuseum € 25,00 € 7,50 Groesbeek
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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
•   en 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.
 
 
Het diner bij Enjoy & Learn op de Geitenkamp heeft een eigen regeling voor de Gelrekaarthouders. Hier betalen jullie
10 Euro aan de Plusbus waarvan 7,50 Euro bestemd voor betaling diner. De rest is voor gebruik Plusbus.
Deze telt ook niet mee als beurt voor de korting die periode wat inhoud dat je te allen tijde gebruik kunt maken van
deze korting en dit niet meetelt als beurt voor de rest van de uitjes.
 

Verhuizing
hoofdkantoor SWOA:
 
Beste lezer,
 
Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Iris Wessels.
Ik ben 29 jaar en woonachtig in Arnhem. Sinds juni 2021
ben ik werkzaam bij SWOA. Eerst op de
groepsbegeleiding en met ingang van 1 maart 2022 als
project coördinator. Waaronder voor de Plusbus. Dit doe
ik met veel plezier.

De afgelopen maand zijn wij verhuisd van het
Kazerneplein naar de Slochterenweg. Hierdoor is de
bereikbaarheid van de Plusbus tijdelijk aangepast
geweest. Wellicht heeft u hier hinder aan ondervonden.
Excuses voor het ongemak. Wij zijn nu gewoon weer
bereikbaar op de tijden die u van ons gewend bent.

Op een gezond en mooi jaar met veel leuke uitjes!

Met vriendelijke groet,
Iris Wessels
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RESERVERING TICKETS MUSEA, ETC: 

IN DE CORONA PERIODE ZIJN ER STEEDS MEER   

INSTANTIES OVERGEGAAN OP HET VAN TEVOREN 

 RESERVEREN EN BETALEN VAN DE TICKETS. VEELAL

GEKOPPELD AAN EEN TIJDSLOT.

DIT SYSTEEM WORDT OP VEEL PLAATSEN NOG

STEEDS TOEGEPAST. DAT WIL ZEGGEN DAT DOOR

PLUSBUS GEMAAKTE KOSTEN OP U VERHAALD

KUNNEN WORDEN ALS U NIET TIJDIG AFBELT

VOOR DAT UITJE ALS U NIET MEE KUNT GAAN. 

HOPELIJK HEBBEN JULLIE HIER BEGRIP VOOR.

Bel- en bevestigingsdagen
( uitjes januari en februari 2023 )
 
De beldagen voor januari 2023 zijn 12 en 13 december (reserveren)
Je wordt teruggebeld 19  of 20 december.
De beldagen voor februari zijn 16 en 17 januari.
Je wordt teruggebeld 23 of 24 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 vervoer
3. Kiezen submenu de SWOA plusbus

 
De PlusBus is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag  van09.00-12.00 uur op het vertrouwde nummer
026-3846699. En  kan op vrijdag alleen nog maar worden gebeld voor het eventueel annuleren van de rit van vrijdag
op nummer 026-3272266.

Diner Enjoy
Geitenkamp
 
Sociaal ondernemers Kumar en Stephanie Poot zijn
ENJOY&LEARN gestart om iets terug te doen voor de wijk
Geitenkamp.

Stichting ENJOY&LEARN ondersteunt mensen uit Arnhem
en omgeving om hun talent te kunnen ontwikkelen
binnen een veilig en warm familiegevoel.
Op donderdag kun je genieten van een heerlijk 3
gangen menu voor een scherpe prijs.
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indien onbestelbaar retour: SWOA Postbus 2210, 6802 CE Arnhem


