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Dank u voor uw interesse in de BoodschappenPlusBus.
WAT IS DE BOODSCHAPPENPLUSBUS ?
Het doel van de BoodschappenPlusBus is het voorkomen en
tegengaan van eenzaamheid bij ouderen en het bevorderen van
sociale contacten. De BPB is bestemd voor mensen die niet meer
zelfstandig of moeilijk zelf de boodschappen kunnen doen.
Naast het doen van boodschappen organiseren we ook regelmatig
uitstapjes. Ook rijden we ritten om gasten (voor een leuke middag)
naar het Trefcentrum in Stramproy te brengen en organiseren we
vervoer voor uitstapjes voor verzorgingstehuizen en stichtingen.
We hebben 2 bussen die op vaste dagen boodschappen gaan doen
met ouderen. Eén bus is toegankelijk voor rolstoelen.

BOODSCHAPPEN
JUMBO,

ALBERT HEIJN,

JAN LINDERS

Dinsdagochtend

: JUMBO, Bus 2

Dinsdagmiddag

: JUMBO, Bus 2

Dinsdagmiddag

: JAN LINDERS, Bus 1

Woensdagmorgen

: JUMBO, Bus 2

Woensdagmiddag

: ALBERT HEIJN, Bus 2

Donderdagochtend

: JUMBO, Bus 2

Donderdagmiddag

: ALBERT HEIJN, Bus 1

Telefoon BoodschappenPlusBus
In de bussen is een mobiele telefoon aanwezig.
Bus nr. 1 is 06-29976656
Bus nr. 2 is 06-29976655
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Via deze nummers kan uw familie, in noodgevallen, contact met u
opnemen terwijl u met ons op stap bent.
Aanmelden voor de BoodschappenPlusBus.
Aanmelden voor de boodschappendienst kan via het algemene
telefoonnummer van Punt Welzijn: 0495 - 697900
Na aanmelding komt er een vrijwilliger langs voor het intakegesprek.
Afmelden
Kunt u niet mee boodschappen doen ? Graag uiterlijk één dag van
tevoren afmelden via telefoon 0495-697900.
Kosten
Zelf boodschappen doen met de BoodschappenPlusBus kost € 3,- per
keer (heen en terug). Betalen kan alleen maar met een
strippenkaart. Deze strippenkaarten (met 5 strippen per kaart) kunt
u kopen in de bus bij de begeleiding. Iedere keer als u mee gaat
boodschappen doen, geeft u één strip af aan de begeleiding.
Indien u niet zich tijdig afmeldt of niet afmeldt en de vrijwilligers
komen tevergeefs aan een gesloten deur, wordt bij de volgende keer
dat u boodschappen doet gevraagd alsnog een strip in te leveren.
Formulieren voor de BoodschappenPlusBus en uitstapjes dienen te
worden ingeleverd bij de receptie (op de begane grond) in de hal
van het oude Gemeentehuis of in de brievenbus van:
Punt Welzijn, Beekstraat 54, 6001 GJ WEERT
Telefoon 0495-697900
Boodschappenplusbus@puntwelzijn.nl
Vrijwilligers
Dit project zou geen bestaan hebben zonder alle vrijwilligers.
Zowel chauffeurs, begeleiders, de administratie, dit boekje, de keuze
van de uitstapjes en de organisatie wordt verzorgd door vrijwilligers.
Wij zijn iedereen ook heel dankbaar voor hun geweldige inzet.
Nieuwe vrijwilligers, zowel chauffeurs en/of begeleiders zijn altijd
welkom. Interesse? Kijk op: www.goedbezigweert.nu
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UITSTAPJES
Aanmelden voor uitstapjes:
Vanaf ontvangst van dit boekje, door middel van het inleveren van
de eenmalige machtiging(en) bij de receptie van Punt Welzijn in het
oude gemeentehuis in Weert. Inwoners van Stramproy kunnen de
ingevulde machtiging(en) afgeven bij de balie van Rust in Roy in
Stramproy. Nadat de machtiging is afgegeven, komt u op de lijst te
staan voor het uitstapje. U wordt uiterlijk de donderdag vóór de
datum van het uitstapje gebeld.
Grote belangstelling
Er kunnen maximaal 12 gasten mee met een uitstapje.
We zetten dan beide bussen in, waarbij steeds 2 chauffeurs en 2
begeleid(st)ers nodig zijn om het uitstapje goed en veilig te laten
verlopen.
Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen in de bussen, wordt er
naar een oplossing gezocht. Dit kan een (extra) nieuwe datum zijn,
“pendelen” bij een eenmalige activiteit, een 3e bus inhuren of helaas
enkele gasten afzeggen. Het kan ook voorkomen dat er geen
vrijwilligers (chauffeur/begeleider) beschikbaar zijn om met de 2e
bus te rijden.
Goede balans
Als vrijwilligers organiseren we graag de uitstapjes. De vele positieve
terugkoppelingen van onze gasten zijn een drijfveer voor onze inzet
maar …… we kunnen natuurlijk niet alle weekenden gaan rijden.
We zoeken hierin naar een goede balans.
Afmelden
Het komt voor dat er op het laatste moment gasten afzeggen voor
een uitstapje. U dient er rekening mee te houden dat de organisatie
ook kosten maakt voor deze uitstapjes en dat die dan doorberekend
worden naar de mensen die zich hebben aangemeld.
Alleen met een GELDIGE reden kan men nog afzeggen. Indien u te
laat en/of zonder geldige reden de deelname annuleert, zijn wij
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helaas genoodzaakt de kosten toch te verrekenen. In het weekend
kunt u afmelden op nr. 06-14282902 (Miep Smeets).
Kosten uitstapjes:
De prijs wordt per uitstapje aangegeven. U betaalt per uitstapje met
een eenmalige machtiging. De machtigingen worden bij de bank
afgeschreven in de maand ná het uitstapje. Machtigingen zijn altijd
bij de receptie van Punt Welzijn en in de BoodschappenPlusBus
verkrijgbaar.
Mededeling voor uitstapjes:
Uiterlijk de donderdag vóór het uitstapje worden de deelnemende
gasten hiervan telefonisch op de hoogte gesteld.
Het ophalen van de deelnemers duurt ongeveer 1 uur.
Het thuisbrengen duurt, ongeacht de reistijd van het uitje zelf, ook
ongeveer 1 uur. Gaan we na het uitje nog ergens wat eten (geheel
vrijblijvend), dan zijn we ongeveer 2 uur later thuis dan vermeld.

AGENDA UITSTAPJES
Zaterdag 7 april: Modezaak Jansen-Noy
in Sevenum
Prijs per persoon: €8,Koffie is inbegrepen
Vertrek 12.00 uur, terug rond 17.00 uur

Zaterdag 14 april: : Modezaak Jansen-Noy in Sevenum
Prijs per persoon: €8,Koffie is inbegrepen
Vertrek 12.00 uur, terug rond 17.00 uur
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Zondag 29 april: Loeren bij de boeren
Op deze zondag vindt de zevende editie van “Loeren bij de Boeren”
plaats. Wij willen U via dit evenement een kijkje laten nemen in en
op de agrarische bedrijven anno Nu.
Door het gevarieerd aantal deelnemende bedrijven krijgt u een goed
beeld van de huidige agrarische sector.
Prijs per persoon: €15,Koffie met vlaai is inbegrepen
Vertrek 12.00 uur, terug rond 17.00 uur
Zondag 6 mei: Open Poortendag in Buggenum

De mooie, diepe tuinen in Buggenum zijn deze zondag weer geopend
voor publiek. Tevens kunt u een verscheidenheid aan kunstvormen
bezichtigen en bewonderen.
Prijs per persoon: €17,50
Koffie met vlaai is inbegrepen
Vertrek 12.00 uur, terug rond 17.00 uur
Zondag 20 mei: Bedevaart Ommel (Pinksteren)
Prijs per persoon: €15,Koffie met vlaai is inbegrepen.
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Vertrek 12.00 uur, terug rond 17.00 uur
Zondag 27 mei:
Open dag en streekmarkt
Zorgboerderij ‘Ophovenerhof’
Prijs per persoon €20,Koffie met vlaai is inbegrepen.
Vertrek rond 12.30 uur en
terugkomst rond 18.00 uur.

Zondag 17 juni en Zondag 24 juni
Bezoek aan Kasteeltuinen Arcen
Het park is 32 hectare groot en vol geur en kleur met unieke tuinen
en een historische buitenplaats met 17e eeuwse kasteel.
Prijs per persoon is €32,50,Koffie met vlaai is bij de prijs inbegrepen.
Vertrek rond 12 uur en terugkomst rond 17.00 uur
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SPEEL MEE VOOR DE BOODSCHAPPENPLUSBUS VAN WEERT
EN MAAK WEKELIJKS KANS OP € 100.000
De VriendenLoterij is de loterij met het clubhart van Nederland. Veel
mensen spelen mee voor hun vereniging en maken zelf elke week
kans op grote geldprijzen. Het mooie van de VriendenLoterij is dat
de deelnemer zelf kan kiezen naar welk goed doel de opbrengst van
het lot gaat. Zo is het dus ook mogelijk om mee te spelen voor de
BoodschappenPlusBus van Weert!
Meespelen voor de BoodschappenPlusBus van Weert is heel
eenvoudig. Ga naar www.vriendenloterij.nl of bel naar 0900 – 300
1400 en bestel uw loten! Hierdoor speelt u mee met de
VriendenLoterij en steunt u direct de BoodschappenPlusBus van
Weert. En het mooie is, u maakt wekelijks kans op duizenden
prijzen oplopend tot € 100.000!
Voor slechts € 2,20 per week speelt u mee. En het mooie is, wint u
een prijs dan mag u dezelfde prijs ook aan 5 vrienden geven! Wint u
een auto? Dan winnen uw 3 deelnemende vrienden ook. Wint u de
wekelijkse € 100.000, dan mag u nog eens € 100.000 verdelen
onder uw 5 vrienden.
De BoodschappenPlusBus van Weert wint in ieder geval, want elke
maand gaat 50% van de opbrengst direct naar onze clubkas. Een
makkelijker manier om de BoodschappenPlusBus van Weert te
steunen is bijna niet mogelijk. Bestel dus snel uw loten en speel
mee! Alvast bedankt voor uw steun aan de
BoodschappenPlusBus van Weert.
DONATEUR
De BoodschappenPlusBus helpt mensen om zelf weer hun
boodschappen te kunnen doen. Ook zorgen de vrijwillige begeleiders
van deze BoodschappenPlusBus voor mooie uitstapjes. Zo komen
mensen nog eens ergens. Zonder onze Bus is dat vaak niet mogelijk.
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U kunt ons helpen door donateur van onze bus te worden. Dat kan al
door éénmalig een bedrag aan de BPB te schenken of door ons te
machtigen een bedrag per maand van uw rekening te mogen
afschrijven. Ons bankrekeningnr. NL37RABO0575027126 onder
vermelding van Donatie BoodschappenPlusBus.
Uw financiële bijdrage maakt voor ons het verschil. Uw bijdrage
zorgt er voor dat de bussen kunnen blijven rijden en dat de huidige
en toekomstige deelnemers zelfstandig boodschappen kunnen
blijven doen en/of mee kunnen met de uitstapjes.
Wilt u helpen of kent u iemand die ons wil helpen? Alvast heel
hartelijk bedankt.
De activiteiten van de BoodschappenPlusBus worden mede mogelijk
gemaakt door:
Onderdeel van Autobedrijf Van Nieuwenhoven
Eind 12b Nederweert-Eind.
Tel: 0495-631462
E-mail: info@autonieuwenhoven.nl
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Machtigingsformulier uitstapje BoodschappenPlusBus
Ondergetekende verleent hierbij éénmalig machtiging aan
Punt Welzijn te Weert om van zijn/haar hieronder genoemde
bankrekening een bedrag af te schrijven wegens
deelnemersbijdrage uitstapje BoodschappenPlusBus.
Project: BoodschappenPlusBus
Uitstapje en datum: ……………………………………………………..........
Gegevens deelnemer:
Naam:.…………………………………………………….....................................
Adres:………………………………………………………………………………………………..
Postcode en woonplaats:

………………………………………………………….....

Telefoonnummer deelnemer:……………………………………………………………….
IBAN-rekeningnummer:

….……………………………………………..............

Naam en voorletters rekeninghouder: ……………………………………….......
Bedrag: €

.……,….

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de afschrijving van bovengenoemd
bedrag.

Datum (dd-mm-jjjj):

……………………………………………………….......

Handtekening rekeninghouder: ………………………………………………………..
o Rollator / o Rolstoel Bus / o Eigen Rolstoel ( a.u.b. aankruisen)
Naam contactpersoon
…………………………………………………………..….
(verplicht in te vullen)
Telefoonnummer:
…………………………………………………………….…
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Versie maart 2018
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Machtigingsformulier uitstapje BoodschappenPlusBus
Ondergetekende verleent hierbij éénmalig machtiging aan
Punt Welzijn te Weert om van zijn/haar hieronder genoemde
bankrekening een bedrag af te schrijven wegens
deelnemersbijdrage uitstapje BoodschappenPlusBus.
Project: BoodschappenPlusBus
Uitstapje en datum: ……………………………………………………..........
Gegevens deelnemer:
Naam:.…………………………………………………….....................................
Adres:………………………………………………………………………………………………..
Postcode en woonplaats:

………………………………………………………….....

Telefoonnummer deelnemer:……………………………………………………………….
IBAN-rekeningnummer:

….……………………………………………..............

Naam en voorletters rekeninghouder: ……………………………………….......
Bedrag: €

.……,….

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de afschrijving van bovengenoemd
bedrag.

Datum (dd-mm-jjjj):

……………………………………………………….......

Handtekening rekeninghouder: ………………………………………………………..
o Rollator / o Rolstoel Bus / o Eigen Rolstoel ( a.u.b. aankruisen)
Naam contactpersoon
(verplicht in te vullen)
Telefoonnummer:

…………………………………………………………..….
…………………………………………………………….…
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Punt Welzijn
Beekstraat 54 6001 GJ Weert
Postbus 112 6000 AC Weert
Telefoon: (0495) 697 900
info@puntwelzijn.nl
www.puntwelzijn.nl
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