De Boodschappen PlusBus Etten-Leur en Zundert
Omschrijving
Veel ouderen zijn door lichamelijke beperkingen en bijvoorbeeld door het wegvallen van
vrienden en familie aan huis gebonden. Met de Plus Bus is er de mogelijkheid om wekelijks
er op uit te gaan om verschillende activiteiten te ondernemen.

Boodschappen en uitstapjes
Als men rekeninghouder is van de Rabobank kan men binnen Zundert gratis gebruik maken
van de Boodschappen PlusBus. Indien geen rekeninghouder dan kost het binnen de
gemeente € 3,--. Buiten de gemeente Zundert betaalt u de kostprijs.
Voor de Boodschappen Plusbus in Etten-Leur betaald u altijd binnen de gemeente € 3,00.
Na het boodschappen doen, wordt er samen nog een kopje koffie gedronken. Er worden
wekelijks leuke uitstapjes georganiseerd. Voorbeelden van uitstapjes zijn: de (super)markt,
een winkelcentrum, een museum, een tuincentra en andere mooie plekjes in Nederland. U
wordt thuis opgehaald en weer thuis afgezet. Een vrijwilliger begeleidt u, iemand die u een
arm geeft of de boodschappen voor u draagt.

Hoe werkt het
•
•
•
•
•
•

Boodschappen PlusBus is er voor iedereen vanaf 55 jaar uit de gemeente EttenLeur. In Zundert is de Boodschappen PlusBus voor iedereen vanaf 50 jaar die minder
mobiel is.
Er is plaats voor uw rollater of een rolstoel
Er gaan altijd voldoende begeleiders mee, die u kunnen helpen waar het nodig is
Per activiteit kunt u zich in Zundert van tevoren opgeven via 076-5972200 (maandag
tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur) of via info@swzundert.nl.
In Etten-Leur kunt u zich van tevoren opgeven via 076-5325042 (maandag tot en met
vrijdag van 9.00-17.00 uur) of via plusbus@avoord.nl.
In het maandprogramma staan de kosten per activiteit. Deze betaalt u als u wordt
opgehaald.

Aanmelden
Via een antwoordkaart kunt u meer informatie opvragen over Boodschappen PlusBus in de
Gemeente Zundert en Etten-Leur. U kunt voor Zundert ook bellen naar 076-5972200 of
mailen info@swzundert.nl
Voor Etten-Leur 076-5325042 of mailen plusbus@avoord.nl.

Folders met antwoordkaarten verkrijgbaar bij:
•
•
•
•

Gemeentehuis
Zorgcentra
Stichting Welzijn Zundert
Wmo loket Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen

Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
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Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl

Locatie Etten-Leur
Loket:

Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:

Bezoekadres:

Op woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. Op de andere dagen en in de middag werken wij
op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt
u zonder afspraak binnen lopen. Op dinsdag en donderdag en
in de middag werken wij op afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit

Leveranciers
Boodschappen PlusBus (Etten-Leur)
Avoord zorg en wonen
Adres:
San Francescolaan 1
4876 CV Etten-Leur
Telefoon:
076-5325042 (werkdagen van 9.00 - 12.00 uur)
Mail:
plusbus@avoord.nl
Internet:
www.avoord.nl
Folder beschikbaar: ja
Boodschappen PlusBus (Zundert)
Stichting Welzijn Zundert
Adres:
De Welborg 4
4881 CZ zundert
Telefoon:
076-5972200(werkdagen van 9.00 - 12.30 en van 13.30 – 17.00 uur)
Mail:
info@swzundert.nl
Internet:
www.swzundert.nl
Folder beschikbaar: ja
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