
 
 
 

 

 
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  
Oktober t/m december 2019 

Datum Waarheen? Begintijd 

Kosten en 
evt. bij-

zonderhe
den 

Ma 7 
okt 

Lichtjesroute 
Eindhoven 

18.00 uur € 5,00 
p.p. 

Di 22 
okt 

Helftheuvel-
passage  

‘s-Hertogenbosch 

11.00 uur € 6,50 
p.p. 

Ma 4 
nov 

Verrassingslunch 11.00 uur € 5,00 
p.p. 

Ma. 18 
nov 

Kringloop ‘t Goed 
Best 

13.00 uur € 3,00 
p.p. 

Di 10 
dec 

Blikkenmuseum 
Sint-Oedenrode 

13.00 uur € 7,50 
p.p.  

Ma 16 
dec 

Tuincentrum  
Coppelmans  

Oirschot 

13.00 uur € 4,00 
p.p. 



 
 
Kosten bedragen € 5,00 Euro p.p. exclusief de lunch 
en persoonlijke uitgaven. 
 
Maandag 18 november – Kringloop ’t Goed Best  
13:00 -17:00  
We gaan op bezoek bij Kringloopwinkel ’t Goed in 
Best. We krijgen een rondleiding door de winkel. 
Daarnaast heeft u gelegenheid om zelf rond te kijken 
en drinken we met elkaar een kopje koffie. Kosten 
voor dit uitstapje bedragen € 3,00 p.p. exclusief 
eventuele consumpties of aankopen.  
 
Dinsdag 10 december – Blikkenmuseum Sint-  
Oedenrode 13:00 - 17:00 
Riekie’s Blikkenmuseum neemt u mee terug in de 
tijd. We gaan een bezoekje brengen aan de mooie 
tentoongestelde blikken, volledig in kerstsfeer.  
Kosten voor dit uitje bedragen € 7,50 (toegang inbe-
grepen). Inclusief koffie/thee en wat lekkers. 
 
Maandag 16 december – Coppelmans Oirschot  
13:00 -17:00  
Het is bijna kerst dus hoog tijd om nog de laatste 
spulletjes in huis te halen! We brengen een bezoek 
aan tuincentrum Coppelmans in Oirschot, waar u 
naar hartenlust kunt shoppen om uw laatste kerstin-
kopen te doen. Ook nemen we de tijd voor een ge-
zellige lunch in de lunchroom van Coppelmans. Kos-
ten voor dit uitstapje bedragen € 4,00 p.p. exclusief 
consumpties en persoonlijke uitgaven.  
 

Uitjes: 
 
Maandag 7 oktober – Lichtjesroute Eindhoven  
18:00 -21:00  
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 ver-
licht met tienduizenden lampjes. De lichtjes vormen 
allerlei figuren en daardoor krijgt de Lichtjesroute 
een heel gezellig karakter. Wij gaan deze route ook 
bezoeken, om ons te verwonderen over al deze licht-
jes! Kosten voor dit uitstapje bedragen € 5,00 p.p. 
Tip: Neemt u zelf iets te eten en drinken mee voor 
onderweg? 
 
Dinsdag 22 oktober – Helftheuvelpassage ’s-
Hertogenbosch  
11:00 -14:30  
We gaan gezellig samen naar Helftheuvelpassage in 
’s-Hertogenbosch. Hier kunt u heerlijk rond struinen 
en winkelen. Daarnaast drinken we samen een kopje 
koffie. Kosten voor dit uitstapje bedragen € 6,50 per 
persoon exclusief consumptie en persoonlijke uitga-
ven. 
 
Maandag 4 november – verrassingslunch  
11:00 -14:30  
Wat we gaan doen is geen verrassing; we gaan lun-
chen, maar waar? Gaat u met ons mee? Wat we wel 
kunnen zeggen is, dat we in de buurt van Sint-
Oedenrode blijven. Rara, waar gaat de reis naartoe?  

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.  
 


