PROGRAMMA

HOF VAN LOF

MEI

2019

LEKKER N’EI

OSSE NOTEKRAKERS

Er staan weer leuke uitjes in deze krant. Deze krant staat bol van nieuwe uitjes,
dank voor Uw tips! We wensen u heel veel leesplezier en hopen u binnenkort
aan de telefoon te hebben.

Aanmelden voor nieuwe uitstapjes in MEI
bellen VANAF 24 APRIL
van 09.00 uur tot 12.00 uur op

088 374 25 78 en
vanaf 25 April op ALLE WERKDAGEN

De BoodschappenPlusBus is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds

BoodschappenPlusBus krant MEI 2019
Op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u dit telefoonnummer bellen:

088 374 25 25
 om u op te geven voor boodschappen en uitstapjes
 voor vragen en opmerkingen over de BoodschappenPlusBus
 om vriend te worden van de BoodschappenPlusBus

o
o
o


Let op de indeling van uw bekende BoodschappenPlusBus krant!
EERST de vaste dagen waarop we boodschappen rijden
DAN de extra dagen voor boodschappen
TENSLOTTE de uitstapjes
Laat u weten wat u er van vindt?

KOSTEN
Het lidmaatschap van de BoodschappenPlusBus bedraagt € 12,50 per jaar.
De betaling wordt via een automatische incasso in januari en juli geïnd.
Een ochtend of middag boodschappen doen kost € 3,50.
Winkelen in Den Bosch, Eindhoven of Helmond kost € 7,50.
De kosten van de uitstapjes vindt u in het programmaoverzicht bij elk uitstapje. Consumpties zijn
voor eigen rekening, tenzij anders vermeld. U betaalt contant in de bus aan de begeleider.
CONTRIBUTIE REGELING IN 2012
Mochten de kosten voor u een probleem zijn, dan willen we u er op wijzen dat een aantal gemeenten een regeling hebben, waar u een tegemoetkoming in de kosten kunt vragen. Neem hiervoor
gerust contact op met de Ouderenadviseurs, zij zijn bereikbaar onder nummer 088 374 25 25.

Gezellig samen erop uit
Het team van de BoodschappenPlusBus Veghel-Uden,
chauffeurs en begeleiders

BELDAG: 24 APRIL TUSSEN 9.00 EN 12.00 UUR TELEFOON: 088 374 25 78
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VASTE BOODSCHAPPENDAGEN:
ELKE MAANDAGMIDDAG 13.00, BOODSCHAPPEN DOEN BIJ JUMBO, DROSSAARD IN UDEN
Bij JUMBO de Laak in Uden worden we altijd gastvrij ontvangen met koffie en iets lekkers.
U kunt uiteraard ook gebruik maken van de andere winkels op Drossaard.
OPHALEN: 13.00 – 14.00 u; THUIS: ± 17.00 u; KOSTEN: € 3,50 incl. een kopje koffie van:
DE DONDERDAGOCHTEND IN DE EVEN WEKEN OP 2 , 16 en 30 mei (ja, Hemelvaarsdag).
(9.00 u, BOODSCHAPPEN DOEN BIJ JAN LINDERS IN ERP
Ook bij Jan Linders in Erp de Brabantse gastvrijheid, net als bij EM-TÉ en JUMBO: koffie
staat klaar met een verrassing. Gaat u ook eens mee?
OPHALEN: 9.00 – 10.00 u; THUIS: ± 12.00 u; KOSTEN: € 3,50 incl. een kopje koffie van:

ELKE DONDERDAGMIDDAG 13.00 u, BOODSCHAPPEN DOEN BIJ ?? ook op Hemelvaartsdag
Zoals steeds bij het boodschappen doen, eerst het nuttige daarna het aangename,
koffie met ???. Ook hier genieten we van de gastvrijheid van EM-TÉ.
OPHALEN: 13.00 – 14.00 u; THUIS: ± 17.00 u; KOSTEN: € 3,50 incl. een kopje koffie van:

BoodschappenPlusBus,
ook voor uw dagelijkse boodschappen

De noodzakelijke boodschappen

BELDAG: 24 APRIL TUSSEN 9.00 EN 12.00 UUR TELEFOON: 088 374 25 78
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UITSTAPJES MEI:
WOENSDAG
1 MEI
10.30 uur
LUNCHEN BIJ MUZERIJK EN BEZOEK AAN DE MOUTHOEVE
We lunchen eerst op ons gemak uitgebreid bij Muzerijk. We
gaan naar Boekel. Daarna is de Mouthoeve, een 16-tal winkeltjes in een mooie opstelling te bekijken. Een notenbar,
een kunstenaar, kapper en meer.

OPHALEN
THUIS
KOSTEN

: 10.30 – 11.30 u
: ongeveer 17.00 uur
: € 10,00 (incl. koffie)

VRIJDAG
3 MEI
09.30 uur
BEZOEK AAN DE GLASBLAZERIJ en GLASMUSEUM IN LEERDAM
We gaan naar het mooie Leerdam! De Glasblazerij laat u op
een mooie manier zien hoe alles in zijn werk gaat. Het Glasmuseum is dichtbij, dus een mooie combinatie! Lunchen kan
in het centrum, op eigen gelegenheid. Museumkaart geldig.
OPHALEN
THUIS
KOSTEN

: 09.30 – 10.30 uur
: ongeveer 17.00 uur
: € 33,00 (incl. entree beide musea)

_________________________________________________________________________________________

ZONDAG
5 MEI
12.30 uur
MARKANT UDEN: “IK ZOU JE HET LIEFSTE IN EEN DOOSJE WILLEN DOEN”
Een warm en intiem concert waarin mooie en intieme liedjes klinken. Gezongen door de bekende bariton Ernst Daniël Smid en zijn
dochter Coosje. Samen delen zij de liefde voor muziek en zingen
de liedjes die nooit vergeten zijn, die van ouder op kind worden
overgebracht; zoals Ernst Daniël ze doorgeeft aan Coosje.

OPHALEN
THUIS
KOSTEN

: 12.30 – 13.30 UUR
: ca. 17.00 UUR
: € 25,00 (incl. entree, pauzedrankje en garderobe)

BELDAG: 24 APRIL TUSSEN 9.00 EN 12.00 UUR TELEFOON: 088 374 25 78
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DINSDAG
7 MEI
10.00 uur
BEZOEK AAN KASTEEL GELDROP MET RONDLEIDING
Na de lunch (op eigen kosten) gaan we naar het kasteel in
Geldrop, waar we een rondleiding krijgen. De mooie kamers
laten zien hoe het er vroeger chique aan toe ging.

OPHALEN
THUIS
KOSTEN

: 10.00 – 11.00 UUR
: ca. 17.00 UUR
: € 21,00 (incl. entree en rondleiding)

WOENSDAG
8 MEI
10.00 uur
DINER bij AMALIA EN BEZOEK AAN “LEKKER’NEI” IN OIRSCHOT .
Een 3-gangendiner bij Amalia is een goed begin van deze rit.
Daarna rijden we door naar Oirschot, waar we een rondleiding krijgen in de Lekker’nei kippenfarm. Wel even opletten:
er is een trap omhoog (en omlaag), dus hou daar rekening
mee!

OPHALEN
10.00 – 11.00 uur
THUIS
ongeveer 17.00 uur
KOSTEN
€ 25,00 (incl. diner)
_________________________________________________________________________________
VRIJDAG
10 MEI
11.00 uur
DINER BIJ SINT PETRUS BOEKEL EN BEZOEK MET UITLEG IN MOSKEE VEGHEL
We gaan eerst dineren bij Sint Petrus in Boekel. In de nieuwe Selimiye Moskee krijgen we een rondleiding. Dan gaan
wel de schoenen uit! Sorry, maar rollators mogen daar niet
naar binnen. Het is Ramadan, dus we kunnen later in de
middag naar binnen. Het is er erg mooi, dus u krijgt nu de
kans om het te zien. Gaat u mee?
OPHALEN
THUIS
KOSTEN

: 11.00 – 12.00 uur
: ongeveer 17.00 uur
: € 25,00 (incl. diner en rondleiding)

BELDAG: 24 APRIL TUSSEN 9.00 EN 12.00 UUR TELEFOON: 088 374 25 78
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DINSDAG
14 MEI
RONDRIT BERG EN DAL

10.00 uur

We rijden deze keer een route door Berg en Dal. Dit prachtige
landschap herbergt tal van mooie stekjes. De chauffeur en
begeleider laten u de leuke plaatsjes zien. De natuur is nu
natuurlijk flink bezig om uit te pakken, dus geniet van al het
moois!
OPHALEN
THUIS
KOSTEN

: 10.00 – 11.00 uur
: ongeveer 17.00 uur
: € 17,50 (incl. koffie)

WOENSDAG
15 MEI
MET DE CHAUFFEUR MEE

10.00 uur

Niets is leuker dan een verrassingsdagje: met z’n allen weggaan maar van te voren niet weten waar naar toe. Want vandaag is het alleen de chauffeur die weet wat we gaan doen.
Laat u verrassen, stap in en geniet van het gezelschap, de
traktatie en van al het moois wat u tegen gaat komen
OPHALEN
THUIS
KOSTEN

: 10.00 – 11.00 uur
: ongeveer 17.00 uur
: € 17,50 (incl. koffie)

_________________________________________________________________________________________

VRIJDAG
17 MEI
10.00 uur
ETEN BIJ DE WELLE IN OSS EN BEZOEK AAN “HOF VAN LOF” IN MEGEN MET RONDLEIDING
Eerst gaan we dineren in De Welle in Oss, waarna we naar
Megen gaan. Het “Hof van Lof” is een prachtige tuin, aangelegd door paters Franciscanen.
“Waar planten Gods lof zingen” is hun motto. U krijgt een
rondleiding door vrijwilligers, dus u kunt genieten van al het
moois.
OPHALEN
THUIS
KOSTEN

: 10.00 – 11.00 uur
: ongeveer 17.00 uur
: € 20,00 (incl. diner en rondleiding)

________________________________________________________________________________________

BELDAG: 24 APRIL TUSSEN 9.00 EN 12.00 UUR TELEFOON: 088 374 25 78
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DINSDAG
21 MEI
VERRASSINGSTOCHT

10.00 uur

Alleen de chauffeur en begeleider weet waar jullie deze keer
heen gaan…. De prijs is inclusief koffie. Houdt u van verrassingen dan is dit een aanrader!

OPHALEN
THUIS
KOSTEN

: 10.00 – 11.00 uur
: ongeveer 17.00 uur
: € 20,00 incl. koffie en…..

WOENSDAG
22 MEI
10.00 uur
LUNCHEN IN MOERASEIK IN HELMOND EN DAARNA EEN BEZOEK AAN “M’N HÖKSKE”
We gaan eerst naar Helmond en eten daar lekker van de
kaart (op eigen kosten). Daarna naar Deurne, naar M’n
Hökske in Deurne. Zoals de verzamelaar zegt: “Mijn leven zit
in de spullen”. Erg leuk om rond te kijken en heel veel herkenning! Gaat u mee?
OPHALEN
THUIS
KOSTEN

: 10.00 – 11.00 uur
: ongeveer 17.00 uur
: € 17,50

VRIJDAG
24 MEI
10.00 uur
BEZOEK AAN DE ROZENHOF IN LOTTUM
We lunchen, op eigen kosten, op de heenweg.
De Rozenhof in Lottum is een begrip in de wijde omgeving.
De rozen staan nu volop in bloei en op zijn mooist!
U wordt ontvangen met een kopje koffie en een rozengebakje. Daarna volgt een rondleiding door de tuin. Ook krijgt u
meer te weten over het ontstaan en verzorgen van rozen.

OPHALEN
THUIS
KOSTEN

: 10.00 – 11.00 uur
: ongeveer 17.00 uur
: € 25,00 (Entree, koffie met rozengebakje, rozendrank, rondleiding)

BELDAG: 24 APRIL TUSSEN 9.00 EN 12.00 UUR TELEFOON: 088 374 25 78
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DINSDAG
28 MEI
10.00 uur
BEZOEK AAN DE BASILIEK IN OUDENBOSCH MET AUDIOTOUR
We gaan naar het mooie Oudenbosch. In het leuke centrum
kunt u lunchen (op eigen kosten). De Basiliek is echt de moeite waard: een kopie van de Sint Pieter in Rome. We hebben
gekozen voor de audiotour, zodat u op eigen gelegenheid de
Basiliek kunt ervaren.
OPHALEN
THUIS
KOSTEN

: 10.00 – 11.00 uur
: ongeveer 17.00 uur
: € 25,00

_________________________________________________________________________________________

WOENSDAG
29 MEI
10.30 uur
BEZOEK AAN ‘SINT JOZEFOORD’ MET MUZIEKMIDDAG “OSSE NOTEKRAKERS”
Eerst gaan we lekker eten (een 3-gangenmenu) bij Sint Jozefoord in Nuland. Daarna mooie en gezellige muziek met de
Osse Notekrakers.
Tijdens dit concert mag u van ons een drankje bestellen. Gaat
u gezellig mee?

OPHALEN
THUIS
KOSTEN

: 10.30 – 11.30 uur
: ongeveer 17.00 uur
: € 25,00 (incl. diner en een drankje)

VRIJDAG 31 MEI
12.00
TONEEL IN EERDE DE BRINK ‘KRAS OP CRUISE’
Toneelvereniging De Gouden Mix speelt op verzoek van De
Zonnebloem deze leuke muzikale theatershow. Op de achterzijde van deze krant ziet u de hele flyer, zodat u het op uw
gemak kunt doorlezen.
Gaat u mee? Er kunnen maximaal 21 personen mee!

OPHALEN
THUIS
KOSTEN

: 12.00 – 13.00 uur
: ongeveer 17.00 uur
: € 10,00 (incl. entree en pauzedrankje)

BELDAG: 24 APRIL TUSSEN 9.00 EN 12.00 UUR TELEFOON: 088 374 25 78
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ONZE SPONSORS
BreederZorg Thuiszorg

Groothandel in
Bouwmaterialen

Hendriks Coppelmans
Bouwgroep

Rabobank
Uden Veghel

BAS Volvo

Rotary Veghel

Wooncorporatie
Uden-Veghel

Dortmans, Schijndel

Gemeente Uden

Gemeente Meierijstad

Gemeente Bernheze

AFSPRAKEN
1. De begintijd, die vermeld wordt bij de uitstapjes vanaf bladzijde 4, is de tijd waarop de bus bij de

eerste klant voor de deur staat. Bent u de laatste klant in de route, dan kan het zijn dat de bus
een uur later bij u is.
2. U wordt thuis opgehaald. De chauffeur belt aan, u hoeft dus niet bij de deur te wachten. In de
bus is plaats voor 7 personen en meerdere rollators.
3. Voor uw boodschappen mag u niet meer dan 2 tassen meenemen, in verband met de ruimte in
de bus.
4. Voor de uitstapjes moeten zich minimaal 4 personen aanmelden, anders gaat het uitstapje niet
door. U krijgt hierover dan tijdig bericht.
5. Boodschappenritten op maandag en donderdag gaan ALTIJD door, ongeacht het aantal aanmel-

dingen.
6. Met 7 aanmeldingen is de bus vol. Alle volgende komen op een wachtlijst. Staat u op die wacht-

lijst, dan wordt u gebeld wanneer deze activiteit opnieuw aangeboden wordt.
We hanteren het principe van: Wie het eerst komt het eerst maalt.
7. Wij adviseren u een lunchpakket mee te nemen als de lunch niet bij de prijs is inbegrepen.
8. Wanneer u niet kunt, meld u dan op tijd af, dan kan er iemand van de wachtlijst in uw plaats

mee. Bellen kan op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 u: 088 374 25 25

BELDAG: 24 APRIL TUSSEN 9.00 EN 12.00 UUR TELEFOON: 088 374 25 78
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BELDAG: 24 APRIL TUSSEN 9.00 EN 12.00 UUR TELEFOON: 088 374 25 78
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