Programma Eropuit-bus Sint-Oedenrode

Agenda / bewaarkalender programma
Eropuit-bus Sint-Oedenrode juli – dec. 2018
Datum

Waarheen?

Begintijd

Ma. 2
juli
Di. 10
juli
Ma. 16
juli

Boomkwekerij
v.d. Berk
Toon Kortooms
Park
Kasteel Heeswijk
Looz
Corswaremhoeve
Brabantse Kluis
Aarle Rixle
Camping het
Goeie Leven
Natuurcentrum
de Maashorst
Lichtjesroute
Eindhoven
Edah Museum

13.00
uur
13.00
uur
10.00
uur

Bezoek aan Paleis
Justitie Den
Bosch
Antoniegaarde
Den Bosch
Helftheuvelpassage
Concert
Gaviolizaal
Helmond
Intratuin Veghel

13.00
uur

€ 10,00 p.p. incl.
entree en koffie
met lekkers
€ 6,50 p.p. excl.
consumpties

11.00
uur
13.00
uur
11.30
uur

€ 6,50 p.p. excl.
consumpties
€ 6,50 p.p. excl.
consumpties
€ 6,50 p.p. excl.
consumpties

10.00
uur

€ 4,50 p.p. excl.
consumpties

Di. 7
aug.
Woe.
22 aug.
Ma. 3
sept.
Di. 25
sept.
Zo. 7
okt.
Ma. 22
okt.
Ma. 12
nov.
Di. 27
nov.
Zo. 9
dec.
Ma. 17
dec.

13.00
uur
10.00
uur
10.00
uur
18.00
uur
13.00
uur

Kosten en evt.
bijzonderheden
€ 5,00 p.p. incl.
koffie met lekkers
€ 15,00 p.p. incl.
entree park
€ 5,00 p.p. excl.
consumpties
€ 6,00 p.p. excl.
consumpties
€ 5,00 p.p. excl.
consumpties
€ 5,00 p.p. excl.
consumpties
€ 5,00 p.p.

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 en thuisbrengen staat bij elke activiteit
vermeld.
 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 1 week voor het uitstapje.
Heeft u zich opgegeven maar kunt u toch niet mee met een
uitstapje? Dan kunt u zich afmelden via hetzelfde nummer.
Let er wel op dat u zich op tijd afmeld! Afhankelijk van het
aantal deelnemers, beslissen wij namelijk of een uitstapje
wel of niet door kan gaan. Wij hebben op uw deelname
gerekend en het is teleurstelling voor de andere deelnemers
en begeleiding, als door uw late afmelding, een uitstapje niet
door kan gaan. Wij hopen hierin op uw begrip en
medewerking.
Maandag 2 juli Boomkwekerij v.d. Berk 13.00 – 17.00 uur
We zijn uitgenodigd voor een rondleiding bij Boomkwekerij
v.d. Berk. Weet u hoeveel verschillende bomen zij kweken en
hoe dat precies in zijn werk gaat? We krijgen een exclusief
kijkje achter de schermen, gaat u mee? Naast de rondleiding
nemen we ook de tijd om een kopje koffie te drinken met
wat lekkers. Kosten voor dit uitstapje bedragen €5,00 p.p.
inclusief koffie met wat lekkers.
Dinsdag 10 juli Toon Kortooms Park 13.00 – 17.00 uur
Tijdens dit uitstapje duiken we in het leven van Toon
Kortooms want we gaan op bezoek bij het Toon Kortooms
Park. Er is een museum over Toon Kortooms, een blotevoeten-pad, een kunsttuin, een turftuintje en een restaurant
waar we neerstrijken voor een kopje koffie. We krijgen een
rondleiding over het park en in het museum. Kosten voor dit
uitstapje bedragen €15,00 p.p. inclusief entree, rondleiding
en een kopje koffie.

Maandag 16 juli Kasteel Heeswijk 10.00 uur – 15.00 uur
Vandaag voelen we ons de koning te rijk! We gaan een
bezoek brengen aan een heus kasteel. We maken een rondje
rondom het kasteel, bekijken de tuinen en gaan daarna op
bezoek bij de Looz Corswaremhoeve. Een plek waar mensen
met een beperking hun dag doorbrengen en ons kunnen
voorzien van een lekkere lunch en wat te drinken. Kosten
bedragen €5,00 p.p. exclusief consumptie.
Di. 7 augustus Brabantse Kluis Aarle Rixle 13.00 – 17.00 uur
Herberg de Brabantse Kluis ligt aan de rand van een prachtig
cultuurlandschap waar het melkvee graast in sappige weides.
Maar de gastvrije herberg ligt ook in de schaduw van het
statige Missieklooster Heilig Bloed; een levendige thuisbasis
voor vele zusters. Het Klooster is lastig toegankelijk voor
rolstoelers/rollators, maar we nemen wel een kijkje in de
kloostertuin en de Mariagrot. Ook een bezoek aan de
streekwinkel staat op de planning.
Kosten voor dit uitstapje bedragen € 6,00 p.p. exclusief
consumpties.
Woe 22 aug. Camping het Goeie Leven 10.00 – 15.00 uur
Vandaag gaan we op bezoek bij Camping
het Goeie Leven in Veghel. Een plek waar
we even heerlijk tot rust kunnen komen
en kunnen genieten van…Het goeie
leven! We nemen de tijd voor een
gezellige lunch. Het restaurant met
zonnige bosterras is het plekje om lekker samen te genieten
van een smaakvolle maaltijd. Kosten voor dit uitstapje
bedragen € 5,00 p.p. exclusief consumpties en lunch.
Ma. 3 sept. Natuurcentrum de Maashorst 10.00 – 15.00 uur
We bezoeken Natuurcentrum De Maashorst, dat gevestigd is
in een monumentale boerderij. Het binnen- en buitenterrein
vormen samen een tentoonstelling over de Maashorst. De
tentoonstelling is bestemd voor jong en oud en vertelt u over
het gevarieerde landschap van natuurgebied De Maashorst,
de historie van het gebied en de bijzondere geologische
verschijnselen. Gaat u mee? Kosten voor dit uitstapje
bedragen €5,00 per persoon exclusief consumpties.

Di. 25 sept. Lichtjesroute Eindhoven 18.00 – 21.00 uur
Het is het begin van de herfst en
de dagen worden al wat korter. In
de Lichtstad van Nederland,
oftewel Eindhoven, is er echter
geen periode met zoveel licht als
tijdens de weken van de
Lichtjesroute. Een route die door heel Eindhoven voert wordt
namelijk verlicht met tienduizenden lampjes. De lichtjes
vormen allerlei figuren en daardoor krijgt de Lichtjesroute
een heel gezellig karakter. Kosten voor dit uitstapje bedragen
€ 5,00 p.p. Tip: Neemt u zelf iets te eten en drinken mee voor
onderweg?
Zondag 7 oktober Edah Museum
13.00 uur – 17.00 uur
U ervaart ruim 100 jaar distributie in levensmiddelen. De
geschiedenis van het EDAH bedrijf aangevuld met anderen
brengt u terug in de tijd en plaatst u tussen de producten,
reclame uitingen, verpakkingen, weeg- en afrekensystemen
enz. Gaat u met ons mee terug in de tijd? Kosten voor dit
uitstapje bedragen € 10,00 p.p. inclusief entree museum en
koffie met lekkers.
Ma. 22 oktober Bezoek Paleis Justitie 13.00 - 17.00 uur
Heeft u weleens een zitting van de politierechter
bijgewoond? Gaat u met ons mee om zelf te ervaren hoe het
is om in een rechtszaal een zitting bij te wonen? We gaan op
bezoek bij het Paleis van Justitie in Den Bosch. Eerst krijgen
we een korte uitleg door een medewerker, waarna we 1 of
twee zittingen bijwonen. Daarna nemen we de tijd om in de
buurt gezellig een kopje koffie te drinken. Kosten voor dit
uitstapje bedragen €6,50 p.p. exclusief consumpties.
Ma 12 nov. Eten bij Antoniegaarde 11.00 – 15.00 uur
Vandaag gaan we op bezoek bij verzorgingstehuis
Antoniegaarde in Den Bosch, in het centrum van ’sHertogenbosch: aan de Zuid-Willemsvaart. We schuiven aan
tafel voor een lunch en kunnen als er tijd voor is nog even
het centrum van Den Bosch ingaan voor wat inkopen. Kosten
voor dit uitstapje bedragen € 6,50 p.p. exclusief consumpties

Di. 27 nov. Helftheuvelpassage 13.00 uur – 17.00 uur
We gaan gezellig samen naar winkelcentrum De
Helftheuvelpassage in Den Bosch, waar u heerlijk rond kunt
struinen en kunt winkelen. Daarnaast drinken we samen een
kopje koffie. Kosten voor dit uitstapje bedragen € 6,50 p.p.
exclusief consumpties.
Zondag 9 dec. Concert Gaviolizaal 11.00 – 17.00 uur
Bent u een echte
muziekliefhebber? Dan is
dit uitstapje echt iets voor
u! We gaan samen een
concert bezoeken in
Helmond bij stichting
draaiorgels Helmond. Op
dit moment is nog niet bekend wie er die dag komt spelen,
maar dat het gezellig wordt staat vast! Kosten voor dit
uitstapje bedragen €6,50 p.p. exclusief consumpties.
Maandag 17 dec.

Bezoek Intratuin
10.00 – 15.00 uur
Het is bijna kerst dus hoog tijd
om nog de laatste spulletjes in
huis te halen! We brengen een
bezoek aan de Intratuin in
Veghel waar u naar hartenlust
rond kunt struinen om uw
laatste kerstinkopen te doen. ook nemen we de tijd voor een
gezellige lunch in de lunchroom van de Intratuin. Kosten voor
dit uitstapje bedragen €4,50 p.p. exclusief consumpties.

Heeft u zelf ideeën voor een uitstapje
of wilt u graag met ons meedenken?
Wij horen graag van u!
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“Even samen eropuit!”

