Programma Eropuit-bus Schijndel

Zondag 6 augustus rijdt de bus naar de Oogstdag van het
Boerenbondsmuseum in Gemert.

Spelregels Eropuit-bus
 De bus rijdt bij minimaal 4 deelnemers. Er is plaats voor
maximaal 6 deelnemers in de bus.
 Geef bij aanmelding aan of u een rollator of (opvouwbare)
rolstoel gebruikt.
 U wordt gebeld of de rit doorgaat. Zo ja, dan wordt u thuis
opgehaald en ook weer thuis gebracht. De tijd van ophalen staat
bij elke activiteit vermeld.
 De retourtijd is in overleg, maar u bent door de week altijd
uiterlijk om 15.00 uur thuis, in het weekend kunnen de tijden
anders zijn.
 De kosten dienen bij instappen contant en gepast betaald te
worden aan de chauffeur (of begeleider). Persoonlijke uitgaven
zijn voor eigen rekening.

Aanmelden via 073-5441400 tot 4 dagen voor het uitstapje.
Op zaterdag 8 juli bezoeken we de weekmarkt in Woensel. Voor uw
dagelijkse boodschappen, verse groenten en fruit, kado-artikelen,
mode-accessoires en ga zo maar door. Van oudsher is het marktaanbod
betaalbaar: ‘op de markt is een
gulden een daalder waard!’. Vertrek
vanaf 10.30 uur, terug altijd rond
15.00 uur.
Meerijden kost € 2,- p.p. excl.
persoonlijke uitgaven.

Zondag 16 juli kunt u meerijden naar de Schaapskooi. Vanaf 14.00 uur
treedt daar popkoor No Nonsense op. De toegang is gratis. Meerijden
kost € 1,- p.p. drankjes en andere persoonlijke uitgaven zijn voor eigen
rekening.
Donderdag 20 juli gaan we naar de Kilsdonkse molen in HeeswijkDinther.
We nemen een kijkje in
deze molen met een
gecombineerde
aandrijving. U kunt, onder
het genot van een kopje
koffie of thee genieten van
de prachtig gerestaureerde
molens en de natuurlijke
omgeving.
Vertrek vanaf 10.30 uur, terug zijn we altijd rond 15.00 uur.
Meerijden kost € 1,50,- p.p. excl. persoonlijke uitgaven.
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Datum
Zat. 8 juli
Zon.
16 juli
Do.
20 juli
Zon.
6 aug

Het graan van de museumboerderij wordt gemaaid volgens de
werkwijze zoals begin vorige eeuw gebruikelijk was. Het paard wordt
zoals vanouds ingespannen en de kopzak wordt klaargemaakt met haver
en haksel. Er zijn ook demonstraties van zijde- en wasschilderen. De
muziek wordt gespeeld door Ruud v.d. Heijden.
Meerijden kost € 2,50 excl. persoonlijke uitgaven. Vertrek vanaf 13.00
uur, terug zijn we rond 17.00 uur.
De entree van het museum kost € 5,- de Museumjaarkaart is hier helaas
niet geldig.
Op dinsdag 22 augustus bezoeken we Museum Bevrijdende Vleugels in
Best. Onze planner en chauffeur Henk gidst ons door het museum.
Dit museum is gewijd aan de Tweede Wereldoorlog en met name aan
Operatie Market Garden.
Vertrek vanaf 10.30 uur, terug
zijn we altijd rond 15.00 uur.
De rit is deze keer inclusief
toegangskaartje à € 8,- p.p..
Andere persoonlijke uitgaven
zijn voor eigen rekening.

Vrijdag 8 september kunt u met ons meerijden naar de Jumbo
Foodmarkt in Veghel. We nemen een kijkje bij de kraampjes met allerlei
smaakvolle delicatessen en u kunt
dit ook ter plekke proeven als u wilt.
Meerijden kost € 1,50 p.p. excl.
persoonlijke uitgaven. Vertrek
vanaf 10.30 uur, terug zijn we altijd
rond 15.00 uur.

Waarheen?

Hoe laat
vertrek?
Woensel weekmarkt
10.30
No Nonsense zingt
14.00
bij de Schaapskooi
Kilsdonkse Molen
10.30

Oogstdag
Boerenbondsmuseum
Di
Museum
22 aug Bevrijdende Vleugels
in Best
Vr 8 sept
Jumbo Foodmarkt
Ma
Kamelenmelkerij
18 sept
Berlicum
Zon.
Dorsdag
8 okt
Boerenbondsmuseum
Eind okt
Een smakelijk
verrassingsuitje
Do
Museum voor
2 nov
Religieuze Kunst
Uden
Zon.
Slachtdag
12 nov
Boerenbondsmuseum
Vr
Tuincentrum
8 dec
Coppelmans
Ma
Bezoek kerststal in
18 dec
de St. Jan Den Bosch

13.00

10.30

10.30
10.30
13.00

10.30
10.30

Kosten en evt.
bijzonderheden
Meerijden € 2,- p.p.
Meerijden € 1,- p.p.
Meerijden € 1,50 p.p.
Meerijden € 2,50 p.p.
Entree € 5,- geen
museumjaarkaart
Meerijden incl. entree
€ 8,- p.p.
Meerijden € 1,50 p.p.
Meerijden € 1,50 p.p.
Entree € 5,- p.p.
Meerijden € 2,50 p.p.
Entree € 5,- geen
museumjaarkaart
Nog niet bekend

10.30

Meerijden € 2,- p.p.
Entree € 6,- p.p., met
Museumkaart gratis
Meerijden € 2,50 p.p.
Entree € 5,- geen
museumjaarkaart
Meerijden € 2,50 p.p.

10.30

Meerijden € 2,- p.p.

13.00

Maandag 18 september gaan we naar een bijzondere plek: de
kamelenmelkerij in Berlicum. Dit is de enige kamelenmelkerij van
Europa en deze melk is de enige die legaal verkocht mag worden in
de Europese Unie. Voor
€ 5,- p.p. doen we de
Discovery-tour waarbij
we op eigen houtje het
bedrijf en de kamelen
bezoeken. De dieren
mogen dan door uzelf
gevoerd worden.
Daarnaast mag u ook de
melk proeven.
Meerijden kost € 1,50
p.p. Vertrek vanaf 10.30 uur, terug zijn we altijd rond 15 uur.
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Woensel weekmarkt
No Nonsense zingt
bij de Schaapskooi
Kilsdonkse Molen

Di
22 aug
Vr 8 sept
Ma
18 sept
Zon.
8 okt
Eind okt
Do
2 nov
Zon.
12 nov
Vr
8 dec
Ma
18 dec

Oogstdag
Boerenbondsmuseum
Museum
Bevrijdende Vleugels
in Best
Jumbo Foodmarkt
Kamelenmelkerij
Berlicum
Dorsdag
Boerenbondsmuseum
Een smakelijk
verrassingsuitje
Museum voor
Religieuze Kunst
Uden
Slachtdag
Boerenbondsmuseum
Tuincentrum
Coppelmans
Bezoek kerststal in
de St. Jan Den Bosch

Hoe laat
vertrek?
10.30
14.00

Kosten en evt.
bijzonderheden
Meerijden € 2,- p.p.
Meerijden € 1,- p.p.

10.30

Meerijden € 1,50 p.p.

13.00

Meerijden € 2,50 p.p.
Entree € 5,- geen
museumjaarkaart
Meerijden incl. entree
€ 8,- p.p.

10.30

10.30
10.30
13.00

10.30
10.30

Meerijden € 1,50 p.p.
Meerijden € 1,50 p.p.
Entree € 5,- p.p.
Meerijden € 2,50 p.p.
Entree € 5,- geen
museumjaarkaart
Nog niet bekend

10.30

Meerijden € 2,- p.p.
Entree € 6,- p.p., met
Museumkaart gratis
Meerijden € 2,50 p.p.
Entree € 5,- geen
museumjaarkaart
Meerijden € 2,50 p.p.

10.30

Meerijden € 2,- p.p.

13.00

Zondag 8 oktober bezoeken we met de bus de Dorsdag bij het
Boerenbondsmuseum in Gemert. In augustus is tijdens de oogstdag het
koren van het land gehaald en te drogen gelegd op de mijt. Vandaag
wordt dit koren met de dorskast
gedorst op het veld. Het paard
wordt ingespannen om op de
dorsberg te zorgen voor de
aandrijving van de machines in de
schuur. Er zijn daarnaast diverse
demonstraties te zien en veel
activiteiten voor jong en oud.
De entree van het museum is € 5,-, de Museumjaarkaart is hier helaas
niet geldig. Meerijden naar Gemert kost u € 2,50 p.p. excl. persoonlijke
uitgaven. Vertrek is vanaf 13.00 uur, retour rond 17.00 uur.
Eind oktober: een smakelijk verrassingsuitje, datum nog niet bekend.

Donderdag 2 november rijden we naar het Museum voor Religieuze
Kunst in Uden. Het Museum voor Religieuze Kunst in Uden biedt vanaf
april 2017 de bijzondere tentoonstelling FEEST! IN DE ABDIJ.
Ieder jaar is het Kerstmis,
Suikerfeest, Loofhuttenfeest en
Carnaval. Maar wat vieren we
eigenlijk? Waar komen deze
feesten vandaan en wat is hun
betekenis? Aan de hand van
topstukken, bijzondere
voorwerpen en digitale media leren bezoekers over verschillende
religieuze feesten en de eeuwenlange tradities die erbij horen.
Meerijden kost € 2,- p.p. excl. entree van het museum à € 6,- p.p. (met
Museumkaart entree gratis!)
Op zondag 12 november kunt u met de bus een bezoek brengen aan de
Slachtdag in het Boerenbondsmuseum te Gemert. Voor de tijd van
koelen en vriezen moest men de
garantie hebben dat het weer koud
genoeg bleef om het mes in een
varken te zetten. Na de slacht moest
het dier nl. een dag of twee, drie
uithangen voordat het werd gekeurd.
Daarna kon het verder verwerkt
worden. De kachel werd gestookt om
de worsten te roken in de schoorsteen.
U kunt dit alles van dichtbij bekijken en
proeven op deze middag. Meerijden
kost € 2,50 p.p., entree is € 5,- p.p.,
helaas is de Museumkaart hier niet geldig.

Programma
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Vrijdag 8 december gaat de bus richting tuincentrum Coppelmans in
Oirschot. U kunt hier naar hartenlust shoppen voor uw kerstinrichting.
We drinken gezamenlijk een kopje koffie. Meerijden kost € 2,50 p.p.,
vertrek is vanaf 10.30 uur, u bent altijd weer rond 15.00 uur thuis.
Maandag 18 december brengen we een bezoek aan de kerststal in de
Sint Janskathedraal in ‘s Hertogenbosch.
De kerststal in de Sint-Jan is
traditiegetrouw een attractie
waar tienduizenden mensen op af
komen. Vorig jaar is de kerststal
gemoderniseerd. Wij gaan een
kijkje nemen.
Mocht Joris’ Kerstboom op de
Parade staan, dan gaan we daar
ook even naar toe.
Meerijden kost € 2,-- p.p. Vertrek
vanaf 10.30 uur, terug zijn we
altijd rond 15.00 uur.

Aanmelden via
073-5441400
tot 4 dagen voor het uitstapje

