
 

 

                                                                                           Programma oktober 2019 

 

o De Mooi Meegenomen-bus van Stichting de Welle is er voor de dagelijkse boodschappen 

én voor het maken van leuke uitstapjes! 

o De Mooi Meegenomen-bus is bedoeld voor iedereen die zelfstandig woont en die, om 

welke reden dan ook, wat meer de deur uit zou willen en het leuk vindt om daarbij andere 

mensen te ontmoeten. 

o De Mooi Meegenomen-bus is een 9 personenbus. Er is 1 opklapbare rolstoel aanwezig. 

Ook kunnen er maximaal 2 rollatoren van de deelnemers mee. 

o De vrijwilligers van de Mooi Meegenomen-bus bieden u graag de helpende hand. 

Datum Omschrijving Kosten Ter info Ophaaltijd 

Dinsdag 
1 oktober 
 

Samen eten in De Cirkel 
U geniet van een heerlijke 
maaltijd. 

€ 11,- p.p. inclusief het 
driegangenmenu.  

Maximaal 7 
deelnemers 
VOL = VOL 
 

Vanaf  ca.  
11.30 uur wordt u 
van huis 
opgehaald. 

Dinsdag 
1 oktober 
 

Nijverdal op 
Voor uw boodschappen en 
natuurlijk ergens koffiedrinken. 

€ 5,- p.p. exclusief 
consumpties. 

U geeft aan naar 
welke supermarkt 
of winkel u wilt. 

Vanaf ca. 
13.30 uur  wordt 
u van huis 
opgehaald. 

Donderdag 
3 oktober 

Dorcas Rijssen en eventueel  
‘n Roondgaank 
Rondsnuffelen in de winkel(s). 

€ 7,- p.p. exclusief 
consumpties. 

Dorcas op de 

nieuwe locatie. 

Vanaf ca. 
10.00 uur  wordt 
u van huis 
opgehaald. 

Dinsdag 
8 oktober 

Albert Heijn Hellendoorn 
Uw dagelijkse boodschappen 
doen onder het genot van een 
heerlijke lunch. 
 

€ 5,- p.p. inclusief lunch. De lunch wordt u 
aangeboden door 
AH. 

Vanaf ca. 
11.00 uur  wordt u 
van huis 
opgehaald. 

Donderdag 
10 oktober 

Intratuin Lochem 
Heerlijk rondstruinen tussen 
planten met mogelijkheid om te 
lunchen 

€ 14,- p.p. exclusief 
consumpties. 

 Vanaf   
10.00 uur  wordt 
u van huis 
opgehaald. 

Dinsdag 
15 oktober 

Samen eten in De Cirkel 
U geniet van een heerlijke 
maaltijd. 

€ 11,- p.p. inclusief het 
driegangenmenu.  

Maximaal 7 
deelnemers 
VOL = VOL 
 

Vanaf  ca.  
11.30 uur wordt u 
van huis 
opgehaald. 

Dinsdag 
15 oktober 

Nijverdal op 
Voor uw boodschappen en 
natuurlijk ergens koffiedrinken. 

€ 5,- p.p. exclusief 
consumpties. 

U geeft aan naar 
welke supermarkt 
of winkel u wilt. 

Vanaf ca. 
13.30 uur  wordt 
u van huis 
opgehaald. 

Woensdag 
16 oktober 

Krönnenzommer  
Shantykoor Op Koers 
 

€ 10,- p.p. inclusief 

koffie/thee. 

Aanvang 19.30 

uur. 

Vanaf ca.  
18.15 uur  wordt 
u van huis 
opgehaald. 



Donderdag 
17 oktober 

Verrassingstocht € 16,- p.p. exclusief 
consumpties en eten. 

 Vanaf  ca. 
10.00 uur wordt u 
van huis 
opgehaald. 

Dinsdag 
22 oktober 

Albert Heijn Hellendoorn 
Uw dagelijkse boodschappen 
doen onder het genot van een 
heerlijke lunch. 

€ 5,- p.p. inclusief lunch. De lunch wordt u 
aangeboden door 
AH. 

Vanaf ca. 
11.00 uur  wordt u 
van huis 
opgehaald. 

Donderdag 
24 oktober 

Verlichte boerderijentour 
Een prachtige route in Markelo 
langs verlichte boerderijen, 
tussen 19.00 uur en 22.20 uur 
vanaf Roosdomweg 32 in 
Markelo. 

€ 17,50 p.p. exclusief 
consumpties. 

Zorg dat u heeft 
gegeten voor 
17.00 uur en u 
bent rond 23.00 
uur weer thuis. 

Vanaf ca. 
17.00 uur  wordt 
u van huis 
opgehaald. 

Maandag            
28 oktober 

NIEUW Seizoenstocht 
Staatsbosbeheer biedt de 
deelnemers van MM de 
gelegenheid in de bus te 
genieten van Sallandse 
Heuvelrug met uitleg door een 
natuurgids.  

€15,00 p.p. inclusief 
koffie met appelgebak. 

Maximaal 6 
deelnemers 
VOL = VOL 
 

Vanaf ca. 13.15 
uur wordt u van 
huis opgehaald. 

Dinsdag 
29 oktober 

Samen eten in De Cirkel 
U geniet van een heerlijke 
maaltijd. 

€ 11,- p.p. inclusief het 
driegangenmenu. 

Maximaal 7 
deelnemers 
VOL = VOL 
 

Vanaf  ca.  
11.30 uur wordt u 
van huis 
opgehaald. 

Dinsdag 
29 oktober 

Nijverdal op 
Voor uw boodschappen en 
natuurlijk ergens koffiedrinken. 

€ 5,- p.p. exclusief 
consumpties. 

U geeft aan naar 
welke supermarkt 
of winkel u wilt. 

Vanaf ca. 
13.30 uur  wordt 
u van huis 
opgehaald. 

Donderdag 
31 oktober 

Dineren bij de Haarlerberg in 
Haarle 
 

€ 5,- p.p. exclusief 
consumpties en het 
maandmenu à € 22,50. 

17.00 uur 
aanwezig. 
Exclusief 
consumpties. 

Vanaf  ca.  
16.00 uur wordt u 
van huis 
opgehaald.  
 

 

Hoe kunt u zich aanmelden voor de Mooi Meegenomen-bus? 

o U neemt contact op met Stichting de Welle. Telefoonnummer: 638800.                                      

Dit kan vanaf maandag 23 september op maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 

12.00 uur. 

o U geeft aan met welke Mooi Meegenomen-bus-rit(-ten) u graag mee wilt.                                     

Uiterlijk een dag van te voren wordt u gebeld hoe laat de bus u op zal komen 

halen voor een uitje of boodschappen doen. 

o Bij voldoende deelname gaat de rit door. 

o Wanneer de rit helemaal vol is dan plaatsen wij u op de reservelijst. Mocht er een 

plekje vrij komen dan nemen wij contact op. 

o Gaat u mee met een rit zorg dan dat u op tijd klaar staat! 

o Heeft u nog vragen? Bel: 638800 


