
 
 
 

 

 
Meer informatie? 
Of een afspraak? 

 
 

Neem contact op met 
 

Welzijn De Meierij 
Steeg 9f, 5482 WN Schijndel 

(073) 544 14 00 
info@welzijndemeierij.nl 
www.welzijndemeierij.nl 

 
 
 
 

Uitgave april 2019 
 

Agenda / bewaarkalender  
programma  

 
Eropuit-bus Sint-Oedenrode  

April t/m juni 2019 

Datum Waarheen? Begintijd 

Kosten en 
evt. bij-

zonderhe
den 

Ma. 8 
April  

Tuincentrum 
Nuenen 

13.00 uur € 5,00 
p.p. 

Ma. 29 
April  

Bezoek van Hoof 
Asperges  

13.00 uur € 5,00 
p.p. 

Di. 14 
mei 

Bezoek bevrijden-
de vleugels 

13.00 uur € 7,50 
p.p. 

Ma. 27 
mei 

Winkelcentrum 
Woensel 

13.00 uur € 6,00 
p.p. 

Di. 11 
juni 

Bezoek 
Oertijd Museum 

10.30 uur € 6,50 
p.p.  

Di. 25 
juni 

Dorpsboerderij 
Weverkeshof 

Nuenen  

13.00 uur € 6,00 
p.p. 



Woensel, waar u heerlijk rond kunt struinen en kunt 
winkelen. Daarnaast drinken we samen een kopje 
koffie. Kosten voor dit uitstapje bedragen €6,00 p.p  
exclusief consumptie en persoonlijke uitgaven. 
 
Dinsdag 11 juni Oertijdmuseum Boxtel 
10.30—17.00 
Vandaag gaan we op bezoek bij het Oertijdmuseum 
in Boxtel. Een plek waar je, naast het museum, veel 
kunt zien en bij goed weer een mooie wandeling 
kunt maken! We nemen de tijd voor een kopje koffie 
en kleine lunch in het Museumcafé. Daarnaast is er 
ruimte om het museum of overige faciliteiten zoals 
een winkeltje en een bezoekerscentrum te bezoe-
ken. Kosten voor dit uitstapje bedragen € 6,50 p.p. 
exclusief consumpties en eventuele entree voor het 
museum, deze bedraagt €10,00. (U heeft zelf de keu-
ze of u ook het museum wilt bezoeken.) 
 
Dinsdag 25 juni Dorpsboerderij Weverkeshof Nue-
nen 
13.00—17.00 
Dorpsboerderij Weverkeshof is een boerderij waar 
van alles te beleven is. We krijgen een rondleiding 
over de boerderij, waarbij de gastheer/vrouw u alles 
uitlegt over de boerderij en haar activiteiten en die-
ren. Ook kunt u een kijkje nemen in de boerderijwin-
kel, waar ze onder andere gezond snoepgoed voor 
de kleintjes, boeren(kruiden)kaas, vrije uitloop eie-
ren, stroop en honing, chutneys, kruidenazijnen, 
compotes, jam, siropen, wijn en kruidenthee verko-
pen. Kosten voor dit uitstapje bedragen €6,00 p.p. 
inclusief rondleiding en koffie met lekkers.  

Uitjes: 
 
Maandag 8 april Intratuin Nuenen  
13.00 - 17.00 uur. 
Gaat u met ons mee naar de Intratuin in Nuenen? 
Een mooie plek om te struinen tussen alle planten, 
bloemen, dieren en accessoires. We nemen ook de 
tijd voor een kopje koffie met wat lekkers. Kosten 
voor dit uitstapje bedragen €2,50 p.p. exclusief per-
soonlijke uitgaven.  
 
Maandag 29 april Rondleiding van Hoof Aspergetijd 
13.00—17.00 
Het is de aspergetijd en we zijn uitgenodigd voor een 
rondleiding bij familie van Hoof. We krijgen een ex-
clusief kijkje achter de schermen, gaat u mee? Hoe 
worden asperges verbouwd, wat komt er allemaal bij 
kijken? Zelf asperges kopen kan ook, we nemen de 
tijd om rond te kijken in het winkeltje en drinken een 
kopje koffie met wat lekkers. Kosten voor dit uitstap-
je bedragen €5,00 p.p. inclusief koffie met wat lek-
kers. 
 
Dinsdag 14 mei Bezoek bevrijdende vleugels 
12.00—17.00 uur  
Dit museum is gewijd aan de Tweede Wereldoorlog 
en met name aan Operatie Market Garden. Een bij-
zondere plek om te bezoeken. Kosten €7,50,- p.p. in-
clusief rondleiding en entree.  
 
Maandag 27 mei Winkelcentrum Woensel 
13.00—17.00 
We gaan gezellig samen naar het winkelcentrum in 

Programma Eropuit-bus Sint-Oedenrode  
Spelregels Eropuit-bus 
 De bus rijdt bij minimaal 4 deelnemers; er is 

plaats voor maximaal 6 deelnemers.  
 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 
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.  
 


