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De volgende coronamaatregelen blijven voorlopig van kracht: 

- Blijf thuis als uzelf of een huisgenoot klachten heeft die kunnen 

wijzen op corona. 

- Ook al bent u gevaccineerd, houd u aan de coronamaatregelen, 

zoals de 1 ½ meter afstand, op tijd uw handen wassen en in de 

bus en bij drukte uw mondkapje dragen. 

- Volg in en rond de bus de instructies op van de chauffeur en 

begeleid(st)er. 

- Als het RIVM de maatregelen verscherpt, zijn wij natuurlijk 

genoodzaakt om dit ook te doen. 

Wij wensen u veel plezier op alle ritjes. 

 

 

 

 

Het kan voorkomen dat er drukfouten in het programma zijn ontstaan. In 

dat geval behouden wij ons het recht voor om de prijs en of de tijd aan te 

passen. 

 

Voorpagina:  Het beeld op de voorpagina van dit boekje staat in 

Baarle-Hertog op het Hertog Hendrik 1 plein. Het stelt een 

smokkelaar voor. Men noemt dit ook een Smokkelaer of een 

Pungelaer. Het beeld is in 1996 onthuld met de hulp van Sjaak 

Mulders en Mon van Casteren. Dit tweetal bestuurde in de 

boterperiode pantserwagens en strooide onder het rijden kraaienpoten 

uit. Het standbeeld was bij de onthulling al vier jaar oud. Het werd 

door Constant Grooten vervaardigd in 1992. In dat jaar vierden de 

beide Baarles het duizendjarig bestaan en dit werd herdacht met dit 

standbeeld. De beide Baarles hebben een roemrucht smokkelverleden 

dat toeristisch wordt gekoesterd. 
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BELANGRIJKE HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN 

  Staat er bij een uitje dit teken, dan betekent dit dat deze reis niet door kan 

gaan bij te weinig inschrijvingen. 

 

• Als u door onverwachte omstandigheden (ziekte e.d.) een geplande rit 

wilt annuleren, dan kan dit op ons bekende telefoonnummer. Tot 48 uur 

voor vertrek is dit kosteloos behalve als wij al onkosten voor u hebben 

gemaakt (entreekaartjes, etentje gereserveerd enz.). Is dit het geval dan 

ontvangt u hiervan een rekening. 

Als u korter dan 48 uur voor aanvang van de rit annuleert, zijn wij 

genoodzaakt u een rekening te sturen van de geplande rit. Dit geldt ook 

als wij u thuis op komen halen en u bent niet thuis. 

 

• Bij extreme weersomstandigheden kan het voorkomen dat de rit door ons 

wordt geannuleerd, bijv. bij een glad wegdek of een 

verkeerswaarschuwing met code rood of oranje. U wordt hiervan 

telefonisch op de hoogte gebracht. In dat geval hoeft u natuurlijk de 

gemaakte onkosten niet te betalen. 

 

• Over de tijd dat u thuis opgehaald wordt, bellen wij u als wij onderweg 

zijn naar u. De genoemde vertrektijden zijn meestal de tijden dat wij bij 

de 1e klant zijn, dit kan soms een uur duren. Wacht ons telefoontje af, pas 

dan hoeft u echt klaar te gaan staan. 

 

• Alle boekingen worden op volgorde van aanmelden verwerkt, echter met 

de volgende uitzonderingen: 

o Cliënten die op de eerste 2 beldagen hebben geboekt op meerdere 

uitjes proberen wij op minimaal één van de door hen gekozen 

uitjes deel te laten nemen. 

o Als een rit, wegens succes in de vorige maand, wordt herhaald 

krijgen alle cliënten die op de reservelijst stonden voorrang. Zij 

dienen zich echter wel op te geven in de 1e week gerekend vanaf 

de 1e beldag. Als er veel cliënten op een reservelijst staan, zullen 

wij er alles aan doen om het uitje te herhalen op een andere 

datum. Hiervan wordt u telefonisch op de hoogte gebracht. Bij 

hoge uitzondering huren wij een extra bus in. 

o Om bovenstaande reden kunnen wij u, bij opgave in de 1e 

belweek, niet vertellen of u op de reservelijst komt. Mocht dit zo 

zijn dan wordt u hiervan telefonisch op de hoogte gebracht, 

direct ná de 1e belweek. 
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 HOE BOEK IK EEN RITJE 

 

 
U kunt ons hiervoor op elke dinsdag- en donderdagavond  

van 19.00 uur tot en met 21.00 uur 

bereiken op telefoonnummer: 

06-53303575 

Als u op andere tijden belt, kunt u inspreken en wordt u, 

indien gewenst, door ons terug gebeld. 

 

De ritjes in dit boekje kunt u boeken vanaf 

DINSDAGAVOND 21 SEPTEMBER OM 19.00 UUR 
 

Omdat het op deze 1e beldag heel erg druk kan zijn kunt u, bij in 

gesprek, onze 2e telefoonlijn bellen met nummer: 

06-83557744 
Let op: dit nummer wordt alleen tijdens de 1e beldag opgenomen. 

 

 

Wij maken u er op attent dat wij ook in het bezit zijn van 

cadeaubonnen. Als u iemand een bon cadeau wil schenken, 

kunt u ons hierover bereiken op telefoonnummer: 06-53303575. 

 

  

Onze klanten aan de koffie tijdens een uitje. Op pagina 15 vindt u nog enkele foto's 
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ONZE BOODSCHAPPENRITJES 
___________________________________________________________ 
Onderaan deze pagina ziet u een lijst met de data van de diverse 

boodschappenritjes. Wij noemen dit boodschappenritjes maar u kunt natuurlijk 

ook zo'n ritje boeken voor andere doeleinden: 

➢ Voor als u langs een gemeentehuis wil voor het verlengen van een 

paspoort of rijbewijs of andere zaken daar wil regelen. Kijk eerst hier 

onderaan wanneer de bus rijdt naar de plaats van uw gemeentehuis, maak 

op die datum een afspraak en boek dan een ritje. De gemeentehuizen zijn 

iedere ochtend geopend met uitzondering van Alphen-Chaam op 

vrijdagochtend. Daarnaast heeft Baarle-Nassau een extra opening op 

woensdagmiddag en Alphen-Chaam op maandagmiddag. 

➢ Voor als u wat bankzaken wil regelen bij het hoofdkantoor van de 

Rabobank de Zuidelijke Baronie te Baarle-Nassau.  

➢ Voor als u een familielid of vriend wilt bezoeken in een andere 

dorpskern. 

➢ Voor als u even op de markt van Baarle-Nassau rond wilt snuffelen. 

➢ Voor als u gewoon er even uit wilt en ergens een kopje koffie wilt 

drinken. 

➢ En natuurlijk ook om uw boodschappen te doen. 

 

Datum Waar naar toe: Vertrektijd 

Dinsdag 5 oktober Baarle-Nassau 09.30 uur 

Dinsdag 5 oktober Chaam 13.00 uur 

Dinsdag 12 oktober Baarle-Nassau 09.30 uur 

Dinsdag 12 oktober Alphen 13.00 uur 

Donderdag 14 oktober Chaam 09.30 uur 

Dinsdag 19 oktober Baarle-Nassau 09.30 uur 

Dinsdag 26 oktober Baarle-Nassau 09.30 uur 

Dinsdag 26 oktober Alphen 13.00 uur 

Vrijdag 29 oktober Chaam 09.30 uur 

Alle bovenstaande ritjes kosten € 3,00. 

Als u in het bezit bent van een Rabopas zijn deze gratis. 
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ONZE UITSTAPJES 

____________________________________________________________ 

Zaterdag 2 oktober 

DE GROTE MARKT IN 

TURNHOUT 

Zelfs als u geen boodschappen hoeft te 

doen, is de zaterdagse markt in het 

centrum van Turnhout een belevenis. U 

wordt vermaakt door enthousiaste 

marktkramers en proeverijen. De 

heerlijke geuren van verse groente en 

fruit, roepende marktkooplui en snoepende kinderen stralen een en al 

gezelligheid uit. Naast lekkere verse etenswaren vindt u er ook textiel, 

bloemen, lederwaren en schoonmaakartikelen. In de nabijheid van de 

markt zijn er bankjes om uit te rusten en tal van leuke gelegenheden waar u 

terecht kunt om iets te drinken. Prijs: exclusief consumpties € 9,00. 

We vertrekken om 09.00 uur en verwachten rond 12.30 uur thuis te zijn. 

____________________________________________________________ 

Maandag 4 oktober 

LUNCHEN BIJ ROSA IN 

ULICOTEN 

Midden in de natuur, in een 

prachtige bosrijke omgeving is het 

recreatiepark Ponderosa 

gevestigd. In het sfeervolle 

restaurant Rosa gaan we hier 

lunchen. Niet alleen 

campinggasten maar iedereen is 

hier van harte welkom. U mag zelf een keuze maken van de uitgebreide 

kaart. 

Prijs : exclusief lunch en drankjes € 6,00, met Rabopas € 3,00. 

We vertrekken om 11.00 uur en zijn rond 15.00 uur weer terug. 

____________________________________________________________ 
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___________________________________________________________

Woensdag 6 oktober 

BEZOEK VOGEL- 

REVALIDATIECENTRUM 

ZUNDERT 

Het VRC is hét opvangcentrum voor 

inheemse vogels en zoogdieren in 

Noord-Brabant. Dieren die in de 

natuur leven en veelal door mensen 

in problemen zijn geraakt. Het kan 

gaan om een piepklein musje tot een 

zeearend en van een eekhoorntje tot 

een ree. 

We worden ontvangen met een kopje koffie/thee en krijgen uitleg hoe de 

opvang van de dieren hier in zijn werk gaat. Daarna maken we een 

wandeling langs de dierenverblijven. 

Prijs: inclusief koffie/thee en rondleiding € 19,50. 

We vertrekken om 12.30 uur en verwachten rond 16.00 uur thuis te zijn. 

____________________________________________________________ 

Donderdag 7 oktober 

FRUITTELER ROKS TE 

FIJNAART 

Aan de rand van Fijnaart is 

Fruitbedrijf Roks gevestigd. Teler 

van appels, peren, pruimen en 

kersen. We worden ontvangen met 

een kopje koffie/thee met 

appelgebak. Daarna volgt een 

rondleiding over hun bedrijf tussen de fruitbomen. Het oogstseizoen van 

verschillende rassen appels en peren is nu aangebroken. U kunt een kijkje 

nemen in de streekwinkel waar u verse groente, fruit, sappen, appelmoes, 

stoofpeertjes of een potje jam kunt kopen. 

Prijs: inclusief koffie/thee met gebak en rondleiding, exclusief producten 

uit de streekwinkel € 24,00. 

We vertrekken om 12.45 uur en verwachten rond 17.30 uur terug te zijn. 

___________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Vrijdag 8 oktober 

HUIFKARRENTOCHT BIJ 

MINICAMPING WILGENWEIDE 

TE MOLENSCHOT 

We gaan genieten van een rustig, 

ontspannen ritje met de huifkar met 

oldtimer tractor in de mooie, groene 

omgeving van minicamping 

Wilgenweide. We bezoeken de 

zorgboerderij Wilgenhart waar o.a. 

alpaca’s (berglama’s) te bewonderen zijn en nemen een kijkje in de 

streekwinkel. Hier kunt u producten uit hun eigen moestuin, eieren en 

frambozenwijn kopen. In de loop van de middag krijgt u een kopje 

koffie/thee met warm appelgebak met slagroom aangeboden. 

Prijs: incl. huifkarrit van 1 uur, koffie/thee, wafel met slagroom € 27,00. 

We vertrekken om 12.45 uur en zijn rond 17.00 uur thuis. 

___________________________________________________________ 

Maandag 11 oktober 

EIEREN MET SPEK ETEN 

BIJ CAFÉ “ IN HOLLAND” 

TE CASTELRÉ 

Dit café is, zoals de naam al zegt, 

in Nederland gevestigd maar het 

terras ligt slechts op een 

steenworp afstand van de kerk 

van Hoogstraten. Café “In 

Holland” is wijd en zijd beroemd om zijn heerlijke pan eieren met spek. Er 

staat een buffet voor u klaar van onbeperkt eieren met spek. Hierbij wordt 

thee en koffie geserveerd. 

Prijs: inclusief bovengenoemde maaltijd met thee/koffie, exclusief extra 

andere consumpties € 17,00, met Rabopas € 14,00. 

We vertrekken om 11.00 uur en verwachten rond 15.00 uur thuis te zijn. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Woensdag 13 oktober 

EXPOSITIE 

ZANDSCULPTUREN IN 

ST.ANTONIUSKERK TE 

OOSTERHOUT 

Het eerste overdekte 

zandsculpturen evenement in 

een Nederlandse kerk. De 

meest indrukwekkende 

zandcreaties van internationale 

kunstenaars uit o.a. Rusland, 

Tsjechië en Ierland zijn hier te bezichtigen. Het thema is: Er klinkt weer 

muziek in de kerk. Naast de zandsculpturen zijn er ook andere kunst en 

cultuuruitingen te bewonderen. Ook als u minder goed ter been bent, kunt 

u aan dit uitje deelnemen. 

Prijs: inclusief entree en 1 kopje koffie/thee of beker ranja € 13,50. 

We vertrekken om 13.00 uur en zijn rond 17.00 uur weer terug. 

___________________________________________________________ 

Vrijdag 15 oktober 

INLOOPOCHTEND 

BIJ DE 

BREMERPOORT IN 

ULICOTEN 

Elke vrijdag tussen 09.00 

uur en 11.30 uur vindt er in ’t Dorpshuis in Dienstencentrum Bremerpoort 

een vrije inloopochtend plaats voor jong en oud. Onder het genot van een 

kopje koffie of thee met wat lekkers erbij kunt u een krantje lezen, een 

kaartje leggen, rummikuppen, een potje biljarten of gewoon een gezellig 

praatje maken met de andere bezoekers. 

Prijs: exclusief consumpties  € 4,00, met Rabopas € 1,00. 

We vertrekken om 08.30 uur en zijn rond 12.00 uur terug. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Maandag 18 oktober 

BEZOEK MARIATUIN EN 

KOFFIE BIJ DE PATERS IN 

MEERSEL DREEF 

Naast de maand mei is ook oktober 

een Mariamaand. Maria wordt 

speciaal vereerd en er is bijzondere 

aandacht voor het bidden van de 

rozenkrans. U kunt een wandeling 

maken in dit mooie park met de Mariagrot, beelden en kapellen. Bij de grot 

kunt u een kaarsje opsteken en op een bankje plaatsnemen om uit te rusten 

en te bidden. Daarna drinken we gezamenlijk een kopje koffie, eventueel 

met een lekkere koek erbij, in de gezellige Taverne De Zevenster. 

Prijs: exclusief consumpties € 4,50. 

We vertrekken om 09.00 uur en zijn rond 12.00 uur weer thuis. 

___________________________________________________________ 

Dinsdag 19 oktober 

EFFE BUURTEN IN DEN 

HEUVEL TE ALPHEN 

Leuke ontmoetingen zetten positieve 

energie in gang. Dat is de gedachte 

achter Effe Buurten. Elke 

dinsdagmiddag van 13.00 uur tot 

16.00 uur en woensdagmorgen van 

09.00 uur tot 12.00 uur bij CC Den 

Heuvel. Een sfeervolle plek waar je je 

thuisvoelt en waar je vrijblijvend binnen kunt gaan. Niets moet, en veel is 

mogelijk. Gewoon voor een praatje, advies of raad of om samen iets 

gezelligs te doen zoals een kaartje leggen of rummikuppen. Dit onder het 

genot van een gratis kopje koffie/thee, of glaasje sap. Alle inwoners van 

Alphen-Chaam, van jong tot oud zijn van harte welkom. Prijs: inclusief 

koffie, thee, sap € 4,00, met Rabopas € 1,00. 

We vertrekken om 12.30 uur en verwachten rond 16.30 uur weer terug te 

zijn. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Woensdag 20 oktober 

BEZOEK TUINCENTRUM 

INTRATUIN IN BREDA 

Intratuin is veel meer dan een 

tuincentrum. U vindt hier nieuwe 

inspiratie, tips en trends voor uw huis, 

tuin, terras en dier. De medewerkers 

staan voor u klaar om hun kennis met 

u te delen en u van advies te voorzien. 

U kunt op uw gemak rondkijken naar 

alle planten, voor binnen en buiten, 

vaste- en eenjarige planten en de 

overige artikelen van het enorme assortiment. Misschien wilt u iets kopen 

om uw huis, terras of tuin in het najaar wat op te fleuren? 

Om ca. 11.00 uur drinken we gezellig samen in de tuinkamer een kopje 

koffie of thee met een stukje appeltaart erbij. 

Prijs: inclusief koffie/thee met appeltaart € 15,00. 

We vertrekken om 09.00 uur en zijn rond 13.00 uur thuis. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Donderdag 21 oktober 

BEZOEKERSCENTRUM 

KOLONIE 5-7 MERKSPLAS 

IN BELGIE 

Wortel-Kolonie staat sinds een 

paar maanden als eerste Belgisch 

cultureel landschap op de Unesco 

Werelderfgoedlijst. Het 

bezoekerscentrum vertelt het 

verhaal van Wortel en 

Merksplaskolonie. U kunt een interessante film bekijken over het ontstaan 

van de koloniën en de persoonlijke verhalen ontdekken van de landlopers 

die hier vroeger verbleven. De landlopers werden vroeger verplicht naar de 

kolonie gestuurd, omdat ze arm waren, bedelden of overlast veroorzaakten. 

Vlieg virtueel over de kolonie 5-7 en lees meer over de planten en dieren in 

dit mooie gebied.We gaan hier dineren in de brasserie die een mooi 

uitzicht biedt op het binnenplein van het boerderijcomplex. U gaat genieten 

van het landlopermenu, welke bestaat uit: dagsoep, een pasteitje of 

stoofvlees, geserveerd met heerlijke verse frietjes en salade. 

Het bezoekerscentrum is gratis toegankelijk en rolstoelvriendelijk. 

Prijs: inclusief diner, exclusief drankjes € 30,50. 

We vertrekken om 14.45 uur en verwachten rond 19.00 uur terug te zijn. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Vrijdag 22 oktober 

ZORGBOERDERIJ/CAMPING 

VAN ’T ZANDEIND IN RIEL 

Op deze boerderij van fam. Huijbregts 

is altijd wat te beleven. Van relaxen op 

de camping, actieve workshops, 

vrolijke kinderen op de zorgboerderij 

tot blije koeien in de wei. We worden 

hier ontvangen met koffie/thee met 

appeltaart. Er wordt een film voor u vertoond over het reilen en zeilen van 

de camping/zorgboerderij en hun runderen. De runderen lopen hier altijd 

buiten, behalve in de wintermaanden, dan staan ze een paar maanden op 

stal. Rond het middaguur krijgen we een heerlijke lunch aangeboden, 

welke bestaat uit: een soepje, twee verse worstenbroodjes (van eigen 

slagerij) en een krentenbol. U mag een kijkje nemen in de winkel waar u 

vleespakketten en sinds kort runder worstenbroodjes kunt kopen. 

Prijs: inclusief koffie/thee met appeltaart en lunch € 36,50. 

We vertrekken om 10.00 uur en zijn rond 16.00 uur weer thuis. 

____________________________________________________________ 

Maandag 25 oktober 

MIDGETGOLF BIJ DE 

STEENGROEVE IN CHAAM 

Aan de rand van het Chaamse bos ligt 

het Pannenkoekenhuis en 

Dagrecreatie De Steengroeve. We 

gaan hier vanmiddag een ronde 

midgetgolf spelen op beslist één van 

de mooiste banen van Nederland. 

Midgetgolf een spel geschikt voor alle leeftijden en tot het laatste moment 

blijft het spannend. U speelt op een wedstrijdbaan van 18 holes en er zijn 

verschillende bankjes waarop u kunt plaatsnemen om uit te rusten en te 

kijken naar de sportieve prestaties van anderen. 

Prijs: inclusief ronde midgetgolf, exclusief drankjes € 9,50, met 

Rabopas € 6,50. 

We vertrekken om 13.00 uur en zijn rond 16.00 uur thuis. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Woensdag 27 oktober 

TREINRIT MET DE PAREL 

EXPRESS IN OISTERWIJK 

Liefhebbers van natuurschoon en een 

goed verhaal worden uitgenodigd 

voor een heerlijke treinrit door het 

mooie Oisterwijk. Frans Kapteijns, 

de bekende boswachter van 

Natuurmonumenten, zal u in geuren 

en kleuren uitleg geven hetgeen 

langs de prachtige route voorbij komt. Een ritje van ca. 2 ½ uur inclusief 

een tussenstop voor een drankje en eventueel toiletbezoek. Ook als u 

minder goed ter been bent, kunt u aan dit uitje deelnemen. 

Prijs: inclusief treinrit, exclusief consumpties € 19,00. 

We vertrekken om 12.30 uur en verwachten rond 17.00 uur terug te zijn. 

___________________________________________________________ 

Donderdag 28 oktober 

DINEREN IN EETCAFÉ KLEIN 

AMERIKA IN CHAAM 

In dit gastvrije, gemoedelijke eetcafé 

gaan we genieten van een heerlijk 3 

gangendiner, tegen een vriendelijke 

prijs. U mag zelf een keuze maken uit 

de menukaart. Heeft u ook zin om mee 

te gaan en gezellig samen te eten? 

Prijs : inclusief 3 gangendiner, 

exclusief extra’s en drankjes € 29,00, met Rabopas € 26,00. 

We vertrekken om 17.00 uur en zijn rond 21.00 uur thuis. 

___________________________________________________________ 
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Overige sponsors: 

- Gulickx Schoenen Baarle Nassau 

-  Dierenartsenpraktijk Ulicoten 

-  Keukenrenovatie Brabant Rijen 

-  Rolstoelkeuken.nl Bavel 

-  Autobedrijf van Boxel vof Galder 

-  Brownies & DownieS Baarle-Hertog 

-  Bruna Baarle-Nassau 

-  Friet+ Baarle-Nassau 

-  Krijnen Rookwaren BVBA Baarle-Hertog 

-  Brasserie-Lunchroom De Groene Vlinder Baarle-Nassau 

-  Plezant Living & Gifts Baarle-Nassau 
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