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Programma BoodschappenPlusBus Juni  2022 
     

Week  22                    Activiteit Ophalen 

rond 

Terug 

rond 

Rit prijs 

Wo 1 juni Boodschappenrit Lidl 09.30 11.30 €   3,50 

Wo 1 juni Winkelen in Tuddern 13.00 17.00 €   6,00 

Do 2 juni Boottocht over de Maas + kleine 

rondrit (exl. Entree) 

10.00 17.00 € 20,00 

Vr 3 juni Insectenmuseum Entomopolis + 

vlinderkoepel Zutendaal (excl. 

Entree) 

10.00 17.00 € 19,00 

Week  23  Ophalen 

rond 

Terug 

rond 

Rit prijs 

Di 7 juni Boodschappenrit Jan Linders + 

centrum 

10.00 13.00 €   3,50 

Wo 8 juni Boottocht over de Maas + kleine 

rondrit (exl. Entree) 

10.00 17.00 € 20,00 

Zo 12 juni Bistro Het Vervolg Schinveld 16.30 19.30 €  7,00 

Week  24 

 

 Ophalen 

rond 

Terug 

rond 

Rit prijs 

Ma 13 juni Boodschappenrit Lidl 09.30 11.30 €   3,50 

Ma 13 juni Casino Admiral Heerlen 14.00 18.00 €   6,00 

Di 14 juni Markt Vaals + lunch op 

Drielandenpunt 

09.30 15.00 € 12,00 

Wo 15 juni Winkelcentrum Genk 09.15 16.00 € 16,00 

Vr 17 juni Pannenkoekplaets Oensel 13.00 16.30 €   9,00 

Zo 19 juni Restaurant Brommler Mühle 

Gangelt 

16.30 19.30 €  7,00 

Week  25 

 

 Ophalen 

rond 

Terug 

rond 

Rit prijs 

Ma 20 juni Boodschappenrit Jan Linders + 

centrum 

10.00 13.00 €   3,50 

Di 21 juni Vue Bioscoop  film: Down Town 

Abby (excl. Entree) 

12.45 17.00 €   9,00 

Do 23 juni 

 

Klantendag 13.15 17.30 €    3,00 

Zo 26 juni Grieks Restaurant Santorini 

Doenrade 

16.30 19.30 €   7,00 



                

             

Week  26 

 

 Ophalen 

rond 

Terug 

rond 

Rit prijs 

Ma 27 juni Ubach Palenberg 12.00 16.00 €   6,00 

Di 28 juni Markt Vaals + lunch op 

Drielandenpunt 

09.30 15.00 € 12,00 

Do 30 juni Boodschappenrit Lidl 09.30 11.30 €   3,50 

Do 30 juni Heinsberg  winkelcentrum 13.00 17.00 €   9,00 
 

 
Bij uitstapjes worden er foto’s gemaakt. Hebt u bezwaar dat er 
foto’s geplaatst worden in het boekje en op onze Facebookpagina 
laat het ons a.u.b. even weten. 
 
Blijf thuis bij klachten. 
 

Maand Juni 

Maandag 6 juni, Pinksteren, is het kantoor gesloten. 
 
Woensdagmorgen 1 juni Boodschappenrit naar de Lidl. 
 
Woensdagmiddag 1 juni winkelen in Tuddern. 
We gaan eerst koffiedrinken (of een ijsje eten) bij Gelamio en daarna 
kunt u gaan winkelen bij het uitgebreide aanbod, van kledingwinkel tot 
diverse supermarkten en nog veel meer. 
 
Donderdag 2 juni Boottocht op de Maas. 
Een boottocht van ca. 50 minuten op de Maas langs de stad waarbij de 
boot o.a. de historische St. Servaasbrug, de O.L.V.-basiliek, een 
gedeelte van de eerste omwalling van Maastricht (uit 1229), de nieuwe 
stadswijk Céramique met het Bonnefantenmuseum en het 
Gouvernementsgebouw passeren. De boot vervolgt zijn vaart langs de 
hellingen van de St. Pietersberg om in de nabijheid van de Belgische 
grens de terugreis weer te aanvaarden.   
Wij proberen een aangepaste boot te reserveren. We weten echter pas  
2 weken van tevoren of dit lukt. Bij een niet aangepaste boot moet u 3á4 
treden op en af. Klanten die geen trappen kunnen lopen moeten 
hiermee rekening houden.  U kunt aan boord een kleinigheid eten of zelf 
u lunch meenemen. Na de boottocht doen we een kleine toer door Zuid-
Limburg of de Belgische Kempen waarbij we nog stoppen voor koffie met 
gebak. De entree voor de boot bedraagt € 11,00. 
 
 



                

             

Vrijdag 3 juni Insectenmuseum Entomopolis + vlinderkoepel 
Zutendaal. 
Ontdek de intrigerende wereld van de insecten. U kunt op een attractieve 
manier  kennismaken met de fascinerende en vaak onbekende wereld 
van insecten en met de relaties tussen de insectenwereld en de mens en 
maatschappij. Er zijn 5 verschillende zalen die allen een verschillend 
beeld laten zien. Ook kunt u de vlinderkoepel bezoeken. Deze is 
bijzonder, omdat er alleen Europese vlinders worden gehouden. Daarom 
bestaat de koepel niet uit glas maar uit gaas en is de tuin onderhevig 
aan de seizoenen en weersomstandigheden.  
De entree bedraagt incl. vlindertuin € 9,00.  

 
 
Dinsdag 7 juni Boodschappenrit Jan Linders en Centrum. 
 
Woensdag 8 juni Boottocht op de Maas. 
Voor omschrijving: zie 2 juni 
 
Zondag 12 juni Bistro Het Vervolg Schinveld. 
We zijn hier al een paar keer geweest. Heerlijk eten met diverse keuzes 
aan gerechten. 
 
Maandagmorgen 13 juni Boodschappenrit naar de Lidl. 
 
Maandagmiddag 13 juni Casino Admiral Heerlen. 
Het casino heeft een 30–tal apparaten en een 10 – tal apparaten om 
roulette te spelen. De entree en drinken zijn gratis. Nieuwe wet op 
kansspelen per 1 oktober. Identificatie verplicht. 
 
Dinsdag 14 juni Vaals markt + lunch op Drielandenpunt 
Vaals heeft in de categorie kleine markten de tweede prijs gewonnen 
(2018)  bij een landelijke verkiezing. Verder zijn er diverse winkeltjes in 
het centrum. Lunchen doen we boven op de berg.  

 

 



                

             

Woensdag 15 juni Winkelcentrum Genk. 
Op verzoek van  klanten gaan we  een keer naar dit winkelcentrum als 
het geen marktdag is. Genk is de tweede winkelstad van België. Dat is 
zeker niet te missen wanneer je door Genk loopt. In de drie winkelcentra, 
om het makkelijk te maken heten deze Shopping 1,2 en 3, vindt je een 
uitgebreide selectie van winkels. Tussen het winkelen door is het gezellig 
op één van de vele overdekte terrasjes. 
 
Vrijdag 17 juni Pannenkoekplaets Oensel. 
Het restaurant heeft meer dan 90 verschillende pannenkoeken op de 
kaart staan. Er zijn ook beperkt andere gerechten te krijgen zoals soep, 
maaltijdsalades, vispannetjes of saté. 
 
Zondag 19 juni Restaurant  Brommler Mühle Gangelt. 
In de Brommler Mühle vindt u een comfortabel ingericht restaurant en 
een moderne bistro. Op de menukaart vindt u schnitzel, varkens – en 
kipfilet en visgerechten. 
 
Maandag 20 juni Boodschappenrit Jan Linders en Centrum. 
 
Dinsdag 21 juni Vue Bioscoop Kerkrade: film Down Town Abby. 
A New Era. De geliefde acteurs uit de serie en de eerste film keren 
terug. De oude gravin erft een huis in Zuid-Frankrijk wat de nodige 
vragen oproept. Wat is er zoveel jaren geleden gebeurd? 
Entree € 7,50 incl. koffie en gebak. 

 

 

Donderdag 23 juni Klantendag. 
Zie achterkant boekje. Ritprijs bij ophalen €3,- en eigen bijdrage voor de 
middag €5,-. 
 
 
 
 
 
 



                

             

 
Zondag 26 juni Grieks Restaurant Santorini Doenrade. 
Vanwege de vele reserves staat het restaurant nogmaals in de planning. 
Restaurant Santorini biedt u de mogelijkheid om ook hier in Nederland te 
genieten van het gemoedelijke en traditionele Griekenland.Wat dacht u 
van een "Meze" met ouzo en een goed glas wijn? Naast de bekende 
Griekse gerechten bieden wij u ook diverse typische streekgerechten 
aan zoals de Grieken die graag eten. Maak uw keuze uit onze 
menukaart en geniet van het goede, zoals de Griekse Goden dat 
eeuwen geleden reeds deden. 
 
Maandag 27 juni Ubach Palenberg. 
In Ubach Palenberg is een winkelcentrum vlakbij de watertoren. Heel 
veel verschillende winkels waaronder C&A, REWE, de DM Drogist, 
RENO (schoenenwinkel), Woolworth en nog meer. Er is ook een bakker 
waar we een kopje koffie kunnen drinken. 

 
Dinsdag 28 juni Vaals markt + lunch op Drielandenpunt 
Voor omschrijving: zie 14 juni 
 
 
Donderdagmorgen 30 juni Boodschappenrit naar de Lidl. 
 
Donderdagmiddag 30 juni Heinsberg. 
Ostpromenade 103 is een winkelcentrum in een gezellige winkelstraat 
van Heinsberg. Daar liggen diverse kledingwinkels met mooie 
damesmode, o.a. MB Mode. 
 
 
 
 
 
 
Beëindiging lidmaatschap: 
 
Opzegging machtiging vóór de 10e van de maand bij ons binnen; u 
betaalt alleen nog de lopende maand. 
Opzegging machtiging ná de 10e van de maand bij ons binnen; de 
lopende maand en de maand erna dient nog voldaan te worden. 
 
 
 
 



                

             

Mede mogelijk gemaakt door 

 

Wordt U 

Onze nieuwe 

sponsor? 

 

 

 

Wordt U 

Onze nieuwe 

sponsor? 

 

Autobedrijf MB 

Email: infoautobedrijfmb.nl 

 

Telefoon: 045 – 525 53 46 

Houserveldweg 2, Brunssum 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Molenvaart 15, Brunssum                                                                                                      

Tel: 045 525 5544 
 

Fountain Beek 

 

 

 

 

 

 

 

Wordt U 

Onze nieuwe 

sponsor? 

 

 

 

Wordt U 

Onze nieuwe 

sponsor? 

  



                

             

 


