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Uitgave januari 2020 

Agenda / bewaarkalender  
programma  

 
Eropuit-bus Schijndel  

januari-februari-maart 2020 

Datum Waarheen? 
  

vertrek 
vanaf 

Kosten/evt 
Bijzonder- 
heden p.p. 

Vr 3 jan Boodschappenbus 
naar Albert Heijn 

10:30 uur € 2,00 

Di 14 jan Poppenmuseum in 
Lieshout 

10:30 uur € 9,00 incl. 
entree 

Vr 17 jan Boodschappenbus 
naar Jumbo 

10:30 uur € 2,00 

Wo 29 
jan 

Verrassingslunch 11:00 uur € 12,50,- 
exclusief 
drank 

Vr 31 jan Boodschappenbus 
naar Plus/Aldi 

10:30 uur € 2,00 

Vr 7 feb Boodschappenbus 
Albert Heijn 

10:30 uur € 2,00 

Do 13 feb Emaillemuseum 
Erp 

10:30 uur € 14,00 
incl. entree 

Vr 21 feb Boodschappenbus 
naar Jumbo 

10:30 uur € 2,00 

Vr 28 feb Jumbo Foodmarkt 10:30 uur € 4,00 

Vr 6 mrt Boodschappenbus 
naar Plus/Aldi 

10:30 uur € 2,00 

Ma 16 
mrt 

Bakkerij Bekkers 10:30 uur € 4,00 

Vr 20 mrt Boodschappenbus 
Albert Heijn 

10:30 uur € 2,00 

Di 31 mrt Van Tilburg Nis-
telrode 

10:30 uur € 5,00 



u een verzameling van “Petrus Regout” bekijken. Dit 
alles in een sfeervolle nostalgische omgeving ver-
deeld over zeven verschillende ruimtes.  
Kosten € 14,00 inclusief toegang en bij binnenkomst 
een kopje koffie/thee met iets lekkers en na afloop 
koffie/thee met een worstenbroodje. 
 

Op vrijdag 28 februari gaan we naar de Jumbo 
Foodmarkt in Veghel 
We nemen een kijkje bij de kraampjes met allerlei 
smaakvolle delicatessen en u kunt dit ook ter plekke 
proeven als u wilt. Kosten € 4,50 p.p. exclusief eigen 
uitgaven.  
 

Maandag 16 maart bezoeken we Bakkerij Bekkers 
in Veghel 
De rondleiding wordt gecombineerd met een kopje 
koffie en iets lekkers. Kosten € 4,00 p.p. 
 
 

Dinsdag 31 maart gaan we naar van Tilburg in Nis-
telrode. 

Heeft u nog een leuke nieuwe outfit voor de Paasda-
gen nodig? Bij van Tilburg slaagt u wellicht. Een 
mooie grote winkel met zowel voor de dames als de 
heren veel keuze. Kosten € 5,00 p.p. exclusief eigen 
uitgave en consumpties. 
 

Eijkemans (met de mogelijkheid om de Aldi zelf-
standig te bezoeken) en de Albert Heijn. Kosten € 2,- 
p.p. exclusief persoonlijke uitgaven, inclusief kopje 
koffie/thee. Zie de agenda voor welke supermarkt 
wanneer wordt bezocht. 
 

Uitjes: 
 
Dinsdag 14 januari we naar poppenmuseum Nostal-
gie in Lieshout 
In Lieshout ligt het poppenmuseum Nostalgie. Je 
kunt hier genieten van de met zorg uitgekozen, uit-
zonderlijke collectie poppen. U vindt hier kleine pop-
pen maar ook poppen die levensgroot zijn en van 
prachtige kleding zijn voorzien. Er zitten zeldzame 
poppen tussen. Kosten € 9,00 p.p. inclusief entree, 
koffie/thee en iets lekkers. Er is geen restaurant in 
de buurt, dus neem zelf iets te eten mee. 
 

Op woensdag 29 januari verzorgen wij een verras-
singslunch  
Laat u verassen door een lekkere lunch in de buurt 
van of in Schijndel. Waar we heen gaan blijft een ver-
rassing tot dat u er bent!  
Kosten €12,50 p.p. inclusief lunch, exclusief drinken. 
 
Donderdag 13 februari gaat de Eropuit-bus naar het 
Emaillemuseum in Erp.  
Emaillemuseum “Het Kleine Aadal”, eigendom van 
Wim van Heeswijk, biedt een unieke verzameling van 
nostalgisch emaille. De collectie bevat ongeveer 
6000 stuks keuken emaille van allerlei artikelen in 
bijna alle mogelijke kleuren en decoraties. Ook kunt 

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: 
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 


