
Bent u 7O jaar of ouder? Kunt u of durft u niet meer zelfstandig 
uw boodschappen te doen? Maak dan gebruik van de 
Boodschappen & Uitjes Dienst Delft (BUDD). We halen u thuis op, 
helpen u met uw boodschappen en brengen u weer thuis. Ook 
organiseert de BUDD bus regelmatig gezellige uitjes.

Boodschappen & Uitjes  
Dienst Delft

Op de volgende pagina vindt u 
alle uitjes die deze maand op het 
programma staan. Ook hebben 
we de dagen waarop de BUDD bus 
boodschappen ritjes maakt voor u 
op een rijtje gezet.

AGENDA MAART 2O23

De BUDD Bus haalt u thuis op en brengt u na het uitje of de boodschappen doen ook weer netjes naar huis. 
Er gaat altijd begeleiding mee om u een handje te helpen waar nodig. 

Ophalen en thuisbrengen

Onze vrijwilligers leggen u graag de spelregels uit en weten alles over het programma. 
Aan- en afmelden kan via onderstaande telefoonnummer of email:

Wilt u een rit annuleren? Buiten de bovenstaande uren kunt u bellen naar O15 76O O2 OO.

Aanmelden en meer informatie

•  Alle informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de  
 inhoud van dit programma kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. 
•  U gaat mee op eigen verantwoordelijkheid. Blijf thuis in geval van verkoudheids 

 klachten, hoesten en/of koorts. Gelieve af te melden als u toch niet mee kan.
•  U kunt maximaal 3 uitjes per maand boeken en eventueel 3 uitjes opgeven voor de  

 reservelijst indien de bus niet vol is.
• Bij uitjes rijdt de bus vanaf 3 deelnemers.

Overige spelregels

Bel: O15 76O O2 13 (elke donderdag tussen 13:OO en 15:OO uur) 
Mail: budd@delftvoorelkaar.nl



De leukste uitjes
Makkelijk en gezellig op pad met de 
BUDD Bus

Boodschappen doen
Met hulp en ondersteuning van 
vrijwilligers van de BUDD Bus

Woensdag 1 maart
Museum Beelden aan Zee in Scheveningen 
(tentoonstelling: Tuin der Lusten)
Entreeprijs: € 17,50,- met een museumkaart is de toegang gratis
U wordt opgehaald vanaf 9.30 uur
U wordt rond 15:30 uur weer thuisgebracht* 
BUDD-retourprijs: € 6,- **

Woensdag 8 maart
Bezoek aan Intratuin Zevenhuizen om het voorjaar in huis te halen
U wordt opgehaald vanaf 10.00 uur
U wordt rond 15:30 uur weer thuisgebracht* 
BUDD-retourprijs: € 7,- **

Maandag 13 maart
Verrassingsrondje ergens in Zuid Holland en lunchen bij ……. *** 
U wordt opgehaald vanaf 10:00 uur
U wordt rond 15:00 uur weer thuisgebracht* 
BUDD-retourprijs: € 8,- **

Woensdag 15 maart 
Bezoek aan de Landwinkel Sonneveld en koffie drinken / lunchen bij 
Schenkerij De Boomgaard in Benthuizen.
U wordt opgehaald vanaf 10.30 uur
U wordt rond 15:30 uur weer thuisgebracht*
BUDD-retourprijs: € 7,- **

Maandag 20 maart
Gezellige rit naar Watervliet Frontland in Leidschendam om hier 
weer gezellig te lunchen
U wordt opgehaald vanaf 10.30 uur
U wordt rond 15.30 uur weer thuisgebracht*
BUDD-retourprijs: € 7,- **

Woensdag 22 maart
Zin om mee te gaan naar Ridderkerk om daar pannenkoeken 
te gaan eten bij Pannekoe? 
U wordt opgehaald vanaf 10.30 uur
U wordt rond 15:30 uur weer thuisgebracht*  
BUDD-retourprijs: € 7,- **

Maandag 27 maart
Houdt u van orchideeën ga dan mee naar Ter Laak Orchideeën kas in 
Wateringen maar eerst gaat u lekker koffie drinken of lunchen 
bij Eetcafé Westgaag in Maasdijk
U wordt opgehaald vanaf 11.00 uur
U wordt rond 16.00 uur weer thuisgebracht*
BUDD-retourprijs: € 5,- **

Woensdag 29 maart
Museum de Zwarte Tulp in Lisse (Hét museum over de 
bloembollencultuur)
U wordt opgehaald vanaf 11.30 uur
U wordt rond 16.30 uur weer thuisgebracht*  
Entreeprijs: € 10,00 met een museumkaart is de toegang gratis
BUDD-retourprijs: € 8,- **

Donderdag 2 maart
Jumbo en Dirk v/d Broek in De Hoven
Tijd: 10.00 – 13.00 uur *
BUDD-retourprijs: € 4,- **

Donderdag 9 maart
Albert Heijn XL
Tijd: 10.00 – 13.00 uur *
BUDD-retourprijs: € 4,- 

Donderdag 16 maart
Plus Martin Panis Voordijkshoorn
Tijd: 10.00 – 13.00 uur *
BUDD-retourprijs: € 4,- 
 
Donderdag 23 maart
Aldi en Lidl
Tijd: 10.00 – 13.00 uur *
BUDD-retourprijs: € 4,-  
 
Donderdag 30 maart
Hoogvliet en/of Jumbo Ypenburg
Tijd: 10.00 – 13.00 uur *
BUDD-retourprijs: € 4,- **

*  We kunnen ook eerder of later klaar zijn, dit is 
 afhankelijk van de groepsgrootte of andere 

 omstandigheden. 
 
**  Koffie, thee, lunch en versnaperingen zijn voor 

 eigen rekening tenzij anders vermeld. Neem voor de
 zekerheid uw pinpas mee. BUDD-retourprijs: contact 
 betalen.

*** Dit is een verrassing.


