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Uitgave september 2019 

Agenda / bewaarkalender  
programma  

 
Eropuit-bus Schijndel  

oktober-november-december 2019 

Datum Waarheen? vertrek 
vanaf 

Kosten/
evt. 
bijzonder 
heden p.p. 

Vr 4 okt. Boodschappenbus 
naar Plus/Aldi 

10:30 uur € 2,- 

Di 15 okt. De Vleut Best Zoo 10:30 uur € 16,- incl. 
entree. 

Vr. 18 okt. Boodschappenbus 
naar Albert Heijn 

10:30 uur € 2,- 

Zo. 27 okt. Outlet Roosendaal 9.30 uur,  € 9,- 

Vr. 1 nov. Boodschappenbus 
naar Jumbo 

10:30 uur € 2,- 

Do. 7 nov. Toon Kortooms-
museum in Deurne 

10:30 uur € 14,- incl. 
entree. 

Vr. 15 
nov. 

Boodschappenbus 
naar Plus/Aldi 

10:30 uur € 2,- 

Vr. 22 
nov. 

Helftheuvel in Den 
Bosch 

10:30 uur € 4,50 

Vr. 29 nov Boodschappenbus 
naar Albert Heijn 

10:30 uur € 2,- 

Ma. 9 dec. Coppelmans in 
Oirschot 

10:30 uur € 5,- 

Vr. 13 dec. Boodschappenbus 
naar Jumbo 

10:30 uur € 2,- 

Zo. 15 dec. Kerstsamenzang in 
Den Dungen en 
Sint Michielgestel 

13.30 uur  
en 15.30 
uur 

€ 2,- 

Wo. 18 
dec. 

Kerststal St Jan in 
Den Bosch 

10:30 uur € 4,50 

Ma 23 dec. Boodschappenbus 
Plus/Aldi 

10:30 uur € 2,-  
I.V.M. MET 
KERST OP 
MAANDAG 



kinderen eten turf, Beekman & Beekman en Help, de 
dokter verzuipt. Kosten € 14,00 p.p. inclusief entree. 
 
Op vrijdag 22 november gaan we naar de Helftheu-
vel in Den Bosch 
Met 80 winkels onder één dak is de Helftheuvel het 
grootste overdekte winkelcentrum van ’s-
Hertogenbosch en omstreken. Fijn om alvast je sin-
terklaasinkopen te doen. Kosten € 4,50 p.p. exclusief 
eigen uitgaven. 
 
Maandag 9 december bezoeken we Coppelmans in 
Oirschot 
Coppelmans heeft van alles op het gebied van Plan-
ten, tuingereedschap en tuinmeubelen. U kunt hier 
naar hartenlust shoppen voor uw kerstinrichting. 
Kosten € 5,00 p.p. exclusief eigen aankopen. 
 
Zondag 15 december gaan we naar het kerstsamen-
zang in Den Dungen en Sint-Michielsgestel  
Het optreden is om 14:00 uur in Den Dungen en om 
16:00 uur in Sint-Michielsgestel. Kosten € 2,00 p.p. 
 
Op woensdag 18 december bezoeken we de kerst-
stal in de Sint-Jan in Den Bosch 
De kerststal in de Sint-Jan is traditiegetrouw een 
attractie waar tienduizenden mensen op af komen. 
Kosten € 4,50 p.p. 
 
 

terugkomst in huis neergezet. De deelnemende su-
permarkten zijn: de Jumbo Rooise Heide, Plus Eijke-
mans (met de mogelijkheid om de Aldi zelfstandig te 
bezoeken) en de Albert Heijn. Kosten € 2,- p.p. exclu-
sief persoonlijke uitgaven, inclusief kopje koffie/
thee. Zie de agenda voor welke supermarkt wanneer 
wordt bezocht. 
 

Uitjes: 
 
Dinsdag 15 oktober gaan we naar De Vleut Best Zoo 
in Best 
Het dierenpark waar je nog echt die Brabantse gezel-
ligheid ervaart! BestZOO is een knus dierenpark, 
waar je als bezoeker dicht bij de dieren kunt komen 
en de dieren goed kunt zien. Kosten € 16,00 p.p. in-
clusief entree. 
 
Op zondag 27 oktober rijden we naar de Outlet in 
Roosendaal  
In Designer Outlet Rosada vind je jouw favoriete 
merken met altijd 30-70% korting. Met meer dan 75 
winkels als Nike, Levi’s, Guess en Calvin Klein is De-
signer Outlet Rosada dé ideale plek voor een gezellig 
dagje shoppen!. Kosten € 9,00 p.p. exclusief eigen 
uitgaven. 
 
Donderdag 7 november bezoeken we het Toon 
Kortoomsmuseum in Deurne 
In dit museum vindt u alle informatie omtrent de 
schrijver Toon Kortoom (1916 - 1999). Het is geves-
tigd op de plek waar de schrijver zijn jeugd door-
bracht en enkele van zijn boeken bedacht o.a. Mijn 

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

plaats voor maximaal 7 deelnemers. Indien nodig 
wordt het uitstapje vaker uitgevoerd. 
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 dagen 
voor het uitstapje. Boodschappenbus tot uiterlijk 
de donderdag voorafgaande aan de rit, uiterlijk om 
10:00 uur. 
 

De Boodschappenbus: 
LET OP! Vanaf oktober rijdt de boodschappenbus 
op vrijdag i.p.v. dinsdag 
2 wekelijks rijdt de Boodschappenbus op vrijdag naar 
een supermarkt in Schijndel. Hier kunt u dan 
zelfstandig uw boodschappen doen. Deze worden bij 


