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Neem contact op met 
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(073) 544 14 00 
info@welzijndemeierij.nl 
www.welzijndemeierij.nl 

 
 
 
 

Uitgave april 2019 

Agenda / bewaarkalender  
programma  

 
Eropuit-bus Schijndel april-juni 2019 

Datum Waarheen? vertrek 
vanaf 

Kosten/
evt. 
bijzonder 
heden p.p. 

Di 2 apr. Boodschappenbus 
naar Jumbo 

10:30 uur € 2,- 

Wo. 10 
apr. 

Was en Strijkmuse-
um Boxtel 

10:30 uur € 11,- incl. 
rondlei-
ding 

Di. 16 apr. Boodschappenbus 
naar Plus/Aldi 

10:30 uur € 2,- 

Do. 25 apr. Gasthuishoeve Sint 
Oedenrode 

10:30 uur € 5,- incl. 
rondlei-
ding 

Di. 30 apr. Boodschappenbus 
naar Albert Heijn 

10:30 uur € 2,- 

Vr 3 mei Sint Jan Den Bosch 10:30 uur € 4,50 

Di. 14 mei Boodschappenbus 
naar Jumbo 

10:30 uur € 2,- 

Zo. 19 mei Outlet Roermond 09:30 uur € 9,00 

Di. 28 mei Boodschappenbus 
naar Plus/Aldi 

10:30 uur € 2,- 

Ma. 3 jun. Weekmarkt Uden 10:30 uur € 4,50 

Di. 11 jun. Boodschappenbus 
naar Albert Heijn 

10:30 uur € 2,- 

Di. 18 jun. In den Bockenrey-
der Esbeek 

10:30 uur € 6,50,- 

Di 25 jun. Boodschappenbus 
naar Jumbo 

10:30 uur € 2,- 



Vrijdag 3 mei bezoeken we de Sint Jan in Den 
Bosch. Tijdens het bezoek aan deze prachtige ka-
thedraal is er de mogelijkheid om de Heilige Eucha-
ristieviering bij te wonen om 12:00 uur of even ge-
zellig Den Bosch te bezoeken. Kosten € 4,50 p.p. ex-
clusief eigen uitgave. 
 
Op zondag 19 mei gaan we naar de Outlet in Roer-
mond. Deze outlet is de 
grootste van Nederland 
en bevat vele winkels 
waar bekende merken 
verkocht worden met gro-
te korting. Kosten €9,00 
exclusief eigen aankopen. 
Vertrek vanaf 9:30 uur. U 
bent uiterlijk 17:00 uur 
weer thuis.  

 
Maandag 3 juni bezoeken we de weekmarkt in 
Uden. Op de weekmarkt in Uden zijn ruim 80 stands 
te vinden. Er is een ruim gesorteerde versmarkt, 
maar ook voor bloemen, fournituren, stoffen, kle-
ding en dergelijke kunt u er terecht. Nadat de markt 
is afgelopen om 12:30 uur kunt u nog even zelfstan-
dig Uden in. Kosten € 4,50 p.p. exclusief eigen uitga-
ven. 
 
Dinsdag 18 juni gaan we naar Herberg “In den Boc-
kenreyder” in Esbeek. De herberg is uniek gelegen 
op landgoed “De Utrecht”, vlakbij de vennen en mid-
denin de bossen. Kosten € 6,50 p.p. exclusief eigen 
consumpties.  

te bezoeken en de Albert Heijn. Kosten € 2,00 p.p. 
exclusief persoonlijke uitgave; inclusief kopje koffie/
thee. Zie de agenda voor welke supermarkt wanneer 
wordt bezocht. 
 

Uitjes: 
 
Woensdag 10 april bezoeken we het Was- en Strijk-
museum (Vekemans) in Boxtel. Dit museum toont 
de jarenlange traditie van doodgewone bezigheden 
als wassen en strijken. Ondek hierin onze westerse 
geschiedenis van eeuwen geleden tot nu toe. De col-
lectie van "Wasschen en Strijken" vertelt niet alleen 
over het dagelijkse kledingonderhoud, maar juist ook 
over hoe mensen vroeger met elkaar omgingen. Kos-
ten € 11,00 p.p. inclusief rondleiding. Heeft u een 
museumjaarkaart, dan betaalt u € 6,00. Geef dit wel 
van tevoren op. 
 
Op donderdag 25 april gaan we naar de Gasthuis-
hoeve in Sint Oedenrode. Neem een kijkje achter de 
schermen en ontdek hoe dit bedrijf ontstaan is uit de 
ambitie van een zelfstandige boomkweker. Kosten € 
5,- p.p. inclusief rondleiding, exclusief eigen aanko-
pen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

plaats voor maximaal 6 deelnemers. Uitzondering 
is de boodschappenbus, minimale deelname is 
hierbij 2 deelnemers. 

 Geef bij aanmelding aan of u een rollator of 
(opvouwbare) rolstoel gebruikt. 

 U wordt gebeld of de rit doorgaat. Zo ja, dan 
krijgt u te horen hoe laat u wordt opgehaald. U 
wordt opgehaald en ook weer thuis gebracht.  

 De retourtijd is in overleg, maar u bent 
doordeweeks 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. 

 De uitstapjes komen in de MooiSchijndel krant te 
staan en op TV Schijndel 

Aanmelden via 073-5441400 tot minimaal 4 
werkdagen voor het uitstapje. Boodschappenbus 
tot maandag voorafgaande aan de rit uiterlijk 10:00 
uur. 
 

De Boodschappenbus: 
2 wekelijks rijdt de Boodschappenbus op dinsdag 
naar een supermarkt in Schijndel. Hier kunt u dan 
zelfstandig uw boodschappen doen. Deze worden bij 
terugkomst in huis neergezet. De deelnemende 
supermarkten zijn: de Jumbo Rooiseheide, Plus 
Eijkemans met zelfstandige mogelijkheid om de Aldi  


