
 
 
 

 

 
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 januari 2020 
 

Agenda / bewaarkalender  
programma  

 
Eropuit-bus Sint-Oedenrode  

Januari t/m maart 2020 

Datum Waarheen? Begintijd 
Kosten en 

evt. bijzon-
derheden 

Di 14 
Jan 

Kringloop 
‘t Goed 

Schijndel 

13.00 uur € 2,50 p.p. 

Ma 27 
Jan 

Brabantse 
Kluis 

Aarle Rixtel 

13.00 uur €  5,- p.p. 

Ma 10 
Febr 

Rechtbank 
Den Bosch 

11.30 uur €  6,50 p.p. 

Ma 2 
Maart 

Verrassingslunch 11.00 uur €  5,- p.p. 

Di  17 
Maart 

Van Tilburg 
Nistelrode 

13.00 uur € 5,- p.p.  

Ma 30 
Maart 

‘t Boshuys 
Best 

13.00 uur € 2,50 p.p. 



 
 
een medewerker, waarna we één 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. inclusief koffie/thee. 
 
Maandag 2 maart – Verrassingslunch  
11:00—14.30 uur 
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?  
Kosten bedragen € 5,- p.p. exclusief de lunch en per-
soonlijke uitgaven. 
 
Dinsdag 17 maart—Van Tilburg Nistelrode  
13:00 -17:00  uur 
Heeft u nog een leuke nieuwe outfit nodig? Bij van 
Tilburg slaagt u wellicht. Een mooie grote winkel met 
zowel voor de dames als de heren veel keuze. Kosten 
bedragen € 5,- p.p. exclusief persoonlijke uitgaven. 
Als het nodig is krijgt u hulp bij het aan en uit kleden.  
 
Maandag 30 maart—’t Boshuys Best 
13:00—17:00 uur 
Bij 't Boshuys bevind u zich letterlijk midden in de 
natuur. Een prachtige locatie omgeven door de 
bossen van natuurgebied de Sonse Heide zorgen 
voor een unieke en ontspannen sfeer. Geniet van 
een lekkere kop koffie met iets lekkers in 
onze brasserie of groot deels overdekt terras. Kosten 
bedragen  € 2,50 p.p. exclusief persoonlijke uitgaven. 

Uitjes: 

 
Dinsdag 14 januari – Kringloop ’t Goed Schijndel  
13:00 -17:00  uur 

We gaan op bezoek bij Kringloopwinkel ’t Goed in 
Schijndel. U krijgt 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 € 2,50 exclusief 
persoonlijke uitgaven. 
 
Maandag 27 januari—Brabanste Kluis 
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 € 5,- p.p. exclusief persoonlijke 
uitgaven.  
 
Maandag 10 februari—Rechtbank Den Bosch 
11:30—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 wo-
nen? We gaan op bezoek bij het Paleis van Justitie in 
Den Bosch. Eerst krijgt u een korte uitleg door  

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.  
 

https://www.boshuysbest.nl/brasserie
https://www.boshuysbest.nl/terras

