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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 op dat moment 

geldende coronamaatregelen, op tijd uw handen wassen en in 

de bus uw mondkapje dragen. 

- Voor sommige uitjes geldt dat men een bewijs nodig heeft dat 

men is gevaccineerd. Zet daarom de coronacheck op uw 

mobiele telefoon. Vraag eventueel familieleden of buren of ze u 

daarbij kunnen helpen. 

- Als u geen mobiele telefoon heeft kunt u bellen met: 0800-1421. 

Zij zullen u dan het papieren bewijs toesturen. Zorg dat u deze 

bij u heeft.  

- Zorg er ook voor dat u altijd uw identiteitsbewijs bij u 

heeft(paspoort of ID-kaart). 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

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:  De bolster van een tamme kastanje die op springen staat. 

Elk jaar rond eind oktober, begin november springen de bolsters open. 

De kastanje komt oorspronkelijk uit Zuid-Europa en Noord-Afrika. 

Omdat hij eetbaar is, hebben de Romeinen deze boom naar hier 

gebracht. Niet alleen mensen eten kastanjes, gepoft of niet gepoft. Ook 

eekhoorns, Vlaamse gaaien, kraaien, muizen en wilde zwijnen doen 

zich hieraan tegoed. Deze dieren zorgen er ook voor dat de kastanjes 

zich in het wild verspreiden. 
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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 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 19 OKTOBER 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 2 november Baarle-Nassau 09.30 uur 

Dinsdag 2 november Alphen 13.00 uur 

Vrijdag 5 november Chaam 13.00 uur 

Dinsdag 9 november Baarle-Nassau 09.30 uur 

Dinsdag 9 november Alphen 13.00 uur 

Dinsdag 16 november Baarle-Nassau 09.30 uur 

Dinsdag 16 november Chaam 13.00 uur 

Vrijdag 19 november Alphen 09.30 uur 

Maandag 22 november Chaam 09.30 uur 

Dinsdag 23 november Baarle-Nassau 09.30 uur 

Dinsdag 23 november Alphen 13.00 uur 

Dinsdag 30 november Baarle-Nassau 09.30 uur 

Dinsdag 30 november Chaam 13.00 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 

____________________________________________________________ 

Maandag 1 november 

FILM “MIJN BESTE VRIENDIN 

ANNE FRANK” IN PATHÉ 

EUROSCOOP TE TILBURG 

Mijn beste vriendin Anne Frank is de 

eerste Nederlandse bioscoopfilm over 

Anne Frank. Het scenario is gebaseerd 

op het waargebeurde verhaal van 

Hannah Pick-Goslar. Zij en Anne Frank 

waren hartsvriendinnen vanaf de 

kleuterschool. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog duikt Anne met haar 

familie onder in het Achterhuis en 

verliezen de vriendinnen elkaar uit het 

oog. Drie jaren later, in 1945, komen ze 

elkaar weer tegen in concentratiekamp 

Bergen-Belsen. De moedige Hannah zet 

haar leven op het spel in de hoop haar sterk verzwakte vriendin Anne te 

kunnen helpen. Actrice Josephine Arendsen, 16 jaar oud, speelt Hannah en 

de 18 jarige Aiko Mila Beemsterboer vertolkt de rol van Anne Frank. 

Prijs: inclusief toegangskaartje, exclusief consumpties € 18,50. 

We vertrekken om 13.30 uur en verwachten rond 18.00 uur thuis te zijn. 

__________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Woensdag 3 november 

PANNENKOEKEN ETEN 

BIJ “IN DE BROUWERIJ” 

TE BAARSCHOT 

In deze prachtige monumentale 

langgevelboerderij werd 

jarenlang bier gebrouwen. In 

1949 is men hier mee gestopt 

maar het gebouw heeft nog 

decennia lang dienst gedaan als 

drankenhandel. Sinds 1982 is er 

een gezellig familierestaurant 

gevestigd, waar de lekkerste pannenkoeken worden gebakken. U kunt 

kiezen uit traditionele en aparte pannenkoeken, zowel in zoete als hartige 

variaties. Er is ook een ruime keuze in à la carte gerechten, voor ieder wat 

wils dus. Het belooft een heerlijk uitje te worden. 

Prijs: exclusief eten en drinken € 11,50. 

We vertrekken om 16.00 uur en keren rond 20.00 uur naar huis. 

___________________________________________________________ 

Donderdag 4 november en 

vrijdag 26 november 

VERRASSINGSTOCHT 

Op deze dagen is het een 

verrassing waar de 

chauffeur u naar toe zal 

brengen. Maar u kunt erop 

vertrouwen, dat er weer 

leuke, mooie plaatsen 

aangedaan zullen worden. 

Onderweg wordt er gestopt 

voor een kopje koffie en een 

heerlijke lunch. Heeft u ook 

zin om mee te gaan voor 

een onbezorgd, gezellig dagje uit? 

Prijs: exclusief eten en drinken € 20,00. 

We vertrekken om 09.00 uur en verwachten rond 17.00 uur terug te zijn. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Woensdag 10 november 

RONDVAART MET 

WINTERSE KOST 

DOOR DE BIESBOSCH 

Ook in het najaar is een 

bezoek aan Nationaal Park 

de Biesbosch beslist de 

moeite waard. 

Rondvaartbedrijf 

Zilvermeeuw vertrekt 

vanuit Drimmelen voor een 

drie uur durende vaartocht, 

door het prachtige landschap van het unieke natuurgebied de Biesbosch. U 

vertoeft in de aangenaam verwarmde salonboot, met toiletvoorziening, bar 

en geluidsinstallatie. U ziet de schitterende herfstkleuren aan u voorbij 

trekken en ondertussen geeft de schipper uitleg. U wordt ontvangen met 

koffie en apfelstrüdel en rond het middaguur wordt er een heerlijk 

stamppottenbuffet geserveerd. 

U heeft de keuze uit: zuurkool, boerenkool en hutspot geserveerd met 

rookworst, gebakken spek en gehaktballetjes in jus. 

Prijs: inclusief rondvaart, koffie met apfelstrüdel, stamppottenbuffet, 

exclusief consumpties € 54,50. 

We vertrekken om 09.00 uur en verwachten rond 16.30 uur thuis te zijn. 

Dit uitje kan alleen doorgaan met een volle bus. 

___________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Donderdag 11 november 

WINKELEN EN KOFFIE 

DRINKEN IN 

ULVENHOUT 

Wilt u uw najaarsgarderobe 

aanvullen of heeft u nog een 

nieuwe outfit nodig voor de 

feestdagen in december dan is 

dit uitje heel geschikt. We 

brengen een bezoek aan Van 

Uffelen Mode, gelegen aan de 

Dorpsstraat in Ulvenhout. Hier treft u een ruime keuze aan dames en 

herenmode van bekende merken die garant staan voor een uitstekende 

kwaliteit. De stylen lopen uiteen van klassiek tot een zeer modieuze look. 

Het verkoopteam staat graag voor u klaar met persoonlijke aandacht en een 

eerlijk, deskundig advies bij het zoeken naar een geschikte outfit voor u. 

Mocht er belangstelling en nog tijd over zijn, brengen we ook een bezoek 

aan Nelemans Mode. In de gezellige lunchroom Coffee Time drinken we 

gezamenlijk nog een kopje koffie of thee, eventueel met iets lekkers erbij. 

Dit is pas relaxt en plezierig shoppen, gaat u ook met ons mee? 

Prijs: exclusief consumpties € 4,50. 

We vertrekken om 13.00 uur en zijn rond 17.00 uur thuis. 

__________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Vrijdag 12 november 

DINEREN BIJ BROWNIES 

& DOWNIES IN GOIRLE 

In het centrum van Goirle is 

de leuke, sfeervolle 

horecagelegenheid Brownies 

& Downies gevestigd. Dit 

restaurant wordt gedeeltelijk 

gerund door mensen met een 

beperking of mensen die 

moeilijk een plaats op de 

arbeidsmarkt kunnen vinden. 

De bediening is er allervriendelijkst en de maaltijden zijn goed en niet 

duur. Op vrijdag kunt u hier eten wat de pot schaft. U kunt vanavond 

genieten van een amuse, stokbrood met boter en een hoofdgerecht: vis, 

vlees of spareribs. De kanjers zetten hun beste beentje voor, zodat het u 

aan niets zal ontbreken. 

Prijs: inclusief diner, exclusief drankjes € 26,50. 

We vertrekken om 16.00 uur en verwachten rond 20.00 uur thuis te zijn. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Maandag 15 november 

OP SAFARI IN DE 

BEEKSE BERGEN TE 

HILVARENBEEK 

Safaripark de Beekse 

Bergen, het grootste 

dierenpark van de Benelux 

qua oppervlakte met meer 

dan 100 verschillende 

diersoorten. Het belooft een 

avontuurlijk en leerzaam 

dagje uit te worden. Met de 

eigen bus rijden we door het park en komen oog in oog te staan met apen, 

giraffen, leeuwen, zebra’s en nog heel veel andere dieren. Durft u mee te 

gaan? Misschien ziet u vandaag wel de cheetah welpjes die een paar 

maanden geleden zijn geboren? Na de safari kunt u op eigen gelegenheid 

in een van de vele gelegenheden lunchen of op een bankje in het park uw 

eigen meegebrachte lunchpakketje en drinken nuttigen. In de loop van de 

dag maken we ook een ontspannend boottochtje van een half uur. De 

ranger aan boord geeft uitleg over de dieren die u te zien krijgt, zoals o.a. 

de ringstaartmaki’s, neushoorns en apen. Gelieve er rekening mee te 

houden dat u alleen met de pinpas kunt betalen in het park. 

Prijs: inclusief entree, exclusief eten en drinken € 32,50. 

We vertrekken om 09.30 uur en hopen rond 17.00 uur thuis te zijn. 

___________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Woensdag 17 november 

BINGO BIJ EFFE BUURTEN IN 

HET SKAC TE CHAAM 

Elke woensdagmorgen bent u van harte 

welkom in het SKAC voor een praatje, 

spelletje of de krant te lezen en de 

koffie/thee staan altijd voor u klaar. 

Deze morgen wordt er een gezellige 

bingo georganiseerd en alle inwoners 

van de gemeente Alphen-Chaam 

kunnen hieraan deelnemen. Een leuk, 

spannend spelletje voor alle leeftijden. 

Wie mag er bingo roepen en neemt een 

leuke prijs mee naar huis? 

Prijs: inclusief koffie, thee en bingokaarten € 7,00, met Rabopas € 4,00. 

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

___________________________________________________________ 

Donderdag 18 november 

CHOCOLADE 

PROEVERIJ BIJ LIN’S 

LOUNGE & 

CHOCOLATBAR IN 

BREDA 

Een uitstapje speciaal voor de 

liefhebbers van chocolade en 

zoetigheid. 

In 2017 is Linda van Aalen 

deze lekkernijenzaak begonnen met Leonidas bonbons, Luikse wafels, 

chinese thee, nederlandse koffie en in de zomer vers ambachtelijk Italiaans 

schepijs. Deze middag wordt er een chocolade proeverij voor u geserveerd. 

Deze bestaat uit : Rolo taart, red velvet cake, macarons, karamel koek, petit 

fours, Latte Macchiato, chocolade soesjes en een variatie van luxe 

Leonidas bonbons. 

Prijs: inclusief chocoladeproeverij met 1 drankje naar keuze € 30,00. 

We vertrekken om 13.00 uur en verwachten rond 17.00 uur thuis te zijn. 

___________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Woensdag 24 november 

BEZOEK AAN 

MUSEUM OUD-

OOSTERHOUT IN 

OOSTERHOUT 

U gaat vanmiddag terug 

in de tijd en u ziet hoe 

men leefde, woonde en 

werkte van 1900-1950. 

Museum Oud-Oosterhout 

is een uniek museum 

voor jong en oud. Het bestaat o.a. uit een Vlaamse schuur met veel oude 

ambachten zoals houtbewerking, smederij en een schoenmakerij. Een 

binnenmuseum met een woonkamer met bedstede, drukkerij, 

burgemeesters kamer, Roomse hoek en een schooltje. U kunt hier bekijken 

hoe het wassen vroeger ging en er is ook een snoepwinkeltje waar u oud-

Hollands snoepgoed kunt kopen. Maar bovengenoemde is slechts een 

gedeelte wat er te zien is. U wordt hier hartelijk ontvangen met koffie/thee 

met appeltaart en u krijgt een rondleiding door het museum. Dit museum is 

rolstoelvriendelijk. 

Prijs: inclusief entree met rondleiding, koffie/thee met appeltaart € 22,00. 

Indien u een museumjaarkaart kunt tonen krijgt u € 7,50 korting op de 

prijs. 

We vertrekken om 13.00 uur en verwachten rond 17.30 uur terug te zijn. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Donderdag 25 

november 

LUNCHEN BIJ 

OME JAN IN 

OISTERWIJK 

We gaan vandaag naar 

Brasserie Ome Jan om 

te genieten van een 

heerlijke lunch. Deze 

sfeervolle 

eetgelegenheid, met 

eigentijdse geheel vernieuwde inrichting, is gelegen aan de rand van het 

pittoreske Oisterwijk in een prachtige groene omgeving met een 

schitterend ven. Gastvrijheid, kwaliteit en puurheid staan hier hoog in het 

vaandel. De gerechten worden met eerlijke en gezonde ingrediënten steeds 

vers bereid. U mag zelf een keuze maken uit de uitgebreide menukaart. 

Prijs: exclusief lunch en drankjes € 11,50. 

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

__________________________________________________________ 

  



15 

 

 

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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