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SAMEN-UITBUS

Gezellig, gemak, samen uit

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan •

Samen er op uit
De SAMEN-UITBUS verzorgt dagtochtjes naar allerlei leuke
bestemmingen. Op een door u gekozen ochtend of middag
wordt u thuis opgehaald en trekt u er samen met enkele
andere mensen op uit. U maakt bijvoorbeeld een stedentripje
of bezoekt een museum, u maakt een rondrit door een mooi
gebied of woont een live televisie-uitzending
bij. Iedere maand is er een
“Voor het eerst
gevarieerd programma.
mee geweest om
boodschappen te
doen. Daarna heerlijk
koffie gedronken.
Informatie en aanmelden
Ik wilde even laten
Bel, op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur,
weten dat ik het heel
naar ONS welzijn: 088 – 374 25 25, stuur een
gezellig heb gehad.
e-mail naar bplusb@ons-welzijn.nl, of kijk op
Dank voor de goede
onze website www.ons-welzijn.nl. Via contact,
hulp.”
stel een vraag, kunt u een vraag stellen.

Er zijn altijd twee vrijwilligers van de
SAMEN-UITBUS om u te helpen als dat
nodig is. Bij elk uitstapje gaat u samen
koffie drinken of lekker eten.

“Ik hoop dat ik nog
heel lang kan blijven
genieten van de bus,
want dat doe ik!”

Boodschappen doen
Op vaste dagen in de week kunt u met de bus mee naar een supermarkt. Ook
dan halen de vrijwilligers u thuis op. U wordt mèt uw boodschappen weer thuis
gebracht.

Hoe werkt het?
Als u lid bent van de SAMEN-UITBUS sturen wij u iedere maand een programma
toe. U kunt thuis kiezen waar u naar toe wilt en dat telefonisch doorgeven aan
ONS welzijn. Op de afgesproken tijd staat de SAMEN-UITBUS
bij u voor de deur.

Waar?
Er rijden twee SAMEN-UITBUSSEN in ons werkgebied. Eén bus rijdt in de
gemeenten Uden en Veghel, de ander in de gemeenten Oss en Bernheze.

Voor wie?
Voor zelfstandig wonende mensen die graag een uitstapje maken met
anderen, maar voor wie dat door hun leeftijd of een beperking niet
vanzelfsprekend is.

Kosten
Het lidmaatschap kost € 12,50 per jaar. U krijgt dan maandelijks het programma
thuisgestuurd en u kunt zich opgeven voor winkelen en uitstapjes. Een ochtend
of middag boodschappen doen kost € 3,50. Winkelen in de regio kost € 7,50.
Consumpties en boodschappen zijn voor eigen rekening. De kosten van de
uitstapjes variëren en worden elke maand in het activiteitenprogramma vermeld.

Over ONS welzijn
ONS welzijn is er voor iedereen met een vraag op het gebied van meedoen,
opvoeden en opgroeien, wonen, financiën of zorg die deze niet alleen kan
beantwoorden. Ook zijn we er voor mensen die hun talent willen ontdekken
en inzetten voor hun omgeving. Ieder mens doet mee en telt mee.
ONS welzijn werkt in de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss,
Uden en Veghel. Daarnaast voeren we diensten uit in Nuland, Vinkel,
Grave en Sint Oedenrode.

ONS welzijn
T 088 374 25 25
E info@ons-welzijn.nl
www.ons-welzijn.nl

2016 - ONS welzijn

20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

