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Beste klant,
De volgende coronamaatregelen blijven voorlopig van kracht:
- Blijf thuis als uzelf of een huisgenoot klachten heeft die kunnen
wijzen op corona. Laat u testen!
- Voor de meeste 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. U krijgt dan het papieren bewijs thuis toegestuurd.
Zorg dat u deze bij u heeft.
- Zorg er ook voor dat u altijd uw identiteitsbewijs bij u heeft.
(paspoort of ID-kaart).
- De handen ontsmetten voordat u in de bus gaat.
- Het mondkapje opzetten voordat u in de bus stapt. Ook tijdens
de rit en bij alle verplaatsingen dit mondkapje ophouden.
- Ook al bent u gevaccineerd, houd u aan de coronamaatregelen,
zoals de 1 ½ meter afstand.
- Volg in en rond de bus de instructies op van de chauffeur en
de begeleid(st)er.
- Als het RIVM de maatregelen verscherpt, zijn wij natuurlijk
genoodzaakt om dit ook te doen.
Wij wensen u veel veilige, plezierige ritjes.

Voorpagina: Uitzicht op het dorpje Ulicoten. In een akte van de
Baronie van Breda werd Ulicoten al in 1444 genoemd. Echter, de
heemkundekring van Poppel vond al een vermelding van Ulicote vóór
1340. Over de herkomst van de naam Ulicoten is men het niet
helemaal eens. Het achtervoegsel Coten betekent kleine hoeven, ofwel
kleine boerderijtjes. Het voorvoegsel Uli kan afkomstig zijn van öle,
dat staat voor drassig land. Een ander verhaal verwijst naar de holen
van bunzingen genaamd Ulligen. Ulicoten heeft een oppervlakte van 59
hectare en telde in 2020 515 inwoners.
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jonkheer
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 1 e 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 1 e
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 teruggebeld.
De ritjes in dit boekje kunt u boeken vanaf

DINSDAGAVOND 22 FEBRUARI OM 19.00 UUR
Wij maken u erop 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.
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.

Onze klanten aan de koffie tijdens een uitje.
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ONZE BOODSCHAPPENRITJES
___________________________________________________________
Onderaan deze pagina ziet u een lijst met data van diverse boodschappenritjes.
Wij noemen dit boodschappenritjes maar u kunt natuurlijk ook zo'n ritje boeken
voor andere doeleinden:
 Voor als u het gemeentehuis wil bezoeken voor het ophalen van een
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Kijk eerst onderaan deze pagina
wanneer de bus rijdt naar de plaats van uw gemeentehuis en boek dan een
ritje. De gemeentehuizen in Alphen en Baarle-Nassau zijn op maandag-,
woensdag- en donderdagmorgen geopend.
 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
Dinsdag 1 maart

Waar naar toe:
Baarle-Nassau

Vertrektijd
09.30 uur

Vrijdag 4 maart

Chaam

09.30 uur

Dinsdag 8 maart
Donderdag 10 maart

Baarle-Nassau
Alphen

09.30 uur
13.00 uur

Dinsdag 15 maart
Donderdag 17 maart

Baarle-Nassau
Chaam

09.30 uur
13.00 uur

Dinsdag 22 maart
Woensdag 23 maart

Baarle-Nassau
Alphen

09.30 uur
09.30 uur

Dinsdag 29 maart

Baarle-Nassau

09.30 uur

Woensdag 30 maart

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
____________________________________________________________
Woensdag 2 maart en donderdag 24 maart
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. Er wordt tussendoor 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 thuis te zijn.
____________________________________________________________
Donderdag 3 maart
HIGH TEA BIJ JO’S IN CHAAM
In deze gezellige lunchroom kun je naast
heerlijk ontbijten, lunchen, een kopje
koffie drinken of borrelen, ook terecht
voor allerlei leuke interieurspulletjes. We
gaan hier vanmiddag genieten van een
luxe high tea welke bestaat uit: een mini
soepje, clubsandwiches met kip, eiersalade en brie, twee mini
kaaskroketjes, scones en diverse zoetigheden. En natuurlijk onbeperkte
verse thee in verschillende smaken. Alle gerechten worden vers bereid.
Prijs: inclusief high tea, exclusief overige consumpties € 28,50, met
Rabopas € 25,50.
We vertrekken om 13.30 uur en keren rond 16.30 uur huiswaarts.
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
Woensdag 9 maart
LUNCHEN BIJ SNOWWORLD
IN RUCPHEN
SnowWorld is een mooie indoor
skibaan met drie pistes. Wilt u lekker
lunchen met een vleugje wintersport
en het aroma van kraakverse sneeuw
dan is het gezellige restaurant De
Nederlandse Alp het juiste adres!
Dankzij het 35 meter lange raam heeft u vanaf uw tafeltje altijd goed zicht
op de piste. Zo kunt u tijdens de lunch genieten van de capriolen van de
skiërs en de snowboarders. U kunt hier goed eten zonder al te veel fratsen.
Prijs: exclusief lunch en consumpties € 11,00.
We vertrekken om 11.00 uur en verwachten rond 15.00 uur terug te zijn.
___________________________________________________________
Vrijdag 11 maart
WINKELEN IN WIJNEGEM
BELGIE
Aan de rand van de stad Antwerpen
is het overdekte winkelcentrum
Shop, Eat, Enjoy gevestigd. In dit
nette, gezellige winkelcentrum is het
pas plezierig shoppen. U vindt hier
liefst 250 winkels met een zeer
gevarieerd aanbod. Naast de vele
zaken op het gebied van mode, schoenen en accessoires, beauty, wonen,
geschenken en vrije tijd, zijn er volop leuke horecagelegenheden waar u
terecht kunt voor een lekker hapje en drankje. Er zijn voldoende bankjes
om uit te rusten en het hele winkelcentrum is rolstoelvriendelijk. Misschien
zoekt u nog een nieuwe outfit voor Pasen? U heeft nu volop gelegenheid
om rond te kijken.
Prijs: exclusief lunch en consumpties € 16,00.
We vertrekken om 10.00 uur en verwachten rond 17.00 uur thuis te zijn.
___________________________________________________________
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____________________________________________________________
Maandag 14 maart
BEZOEK BIBLIOTHEEK
LOCHAL TE TILBURG
Een paar jaar geleden is in het
centrum van Tilburg, pal achter het
station, de locomotief hal van de
Nederlandse Spoorwegen
omgebouwd. In 2019 kreeg dit
imposant gebouw een nieuwe functie
als centrum voor kunst, cultuur en ontmoeting. De grootste gebruiker is de
hoofdvestiging van de Bibliotheek Midden-Brabant met een rijke collectie
van boeken, films, games en e-books. Wij krijgen vanmiddag een
rondleiding in deze bijzondere bibliotheek, met verhalen over de
geschiedenis van dit gebouw. Na de rondleiding ontvangt u nog een kopje
koffie/thee met appeltaart.
Prijs: inclusief rondleiding en koffie/thee met appeltaart € 20,00.
We vertrekken om 12.30 uur en zijn rond 16.30 uur thuis.
Dit ritje kan alleen doorgaan bij een volle bus.
____________________________________________________________
Woensdag 16 maart
CHRISTEL DE LAAT IN JAN
VAN BESOUW TE GOIRLE
De bekende brabantse presentatrice,
actrice en comediënne Christel de Laat
brengt vanavond haar derde
voorstelling: “Hoe dan?” Misschien
kent u haar wel van Omroep Brabant? Net als in haar vorige shows vertelt
ze zonder enige schaamte over haar worsteling met het alledaagse leven.
Over bureaucratische rompslomp, de ellende van bevolkingsonderzoeken,
irritante kinderen en haar eigen fysieke ongemakken. Het wordt een avond
met dolkomische verhalen en liedjes.
Prijs: inclusief entree, exclusief consumpties € 34,00.
We vertrekken om 18.00 uur en verwachten rond 22.30 uur thuis te zijn.
U kunt hiervoor boeken tot en met 8 maart.
____________________________________________________________

8

____________________________________________________________
Vrijdag 25 maart
DINEREN BIJ DE CHAAMSE
HOEVE IN CHAAM
In dit knusse familierestaurant in
huiselijke sfeer, gaan we vanavond
genieten van een heerlijk diner voor
een betaalbare prijs.
U kunt een vrije keuze maken van de
menukaart welke bestaat uit gerechten van de Nederlandse en Turkse
keuken en pannenkoeken.
U wordt zeer gastvrij ontvangen door de kok/eigenaar en de bediening is
supervriendelijk.
Prijs: exclusief diner en drankjes € 7,00, met Rabopas € 4,00.
We vertrekken om 16.30 uur en keren rond 20.00 uur huiswaarts.
____________________________________________________________
Maandag 28 maart
WORKSHOP HAKEN BIJ LIMOENTJE
IN ULVENHOUT
Haken en breien is weer helemaal hip. Als u
houdt van haken, is dit uitje heel geschikt.
We gaan naar Limoentje, een winkel waar
alle materialen te koop zijn, die u nodig
heeft om te kunnen breien en haken. Vele
mooie soorten wol en katoen, naalden,
pakketten etc.
Vanmiddag kunt u hier een workshop haken
van ca. twee uur volgen.
U gaat met een mooie, originele creatie,
passend bij het thema Pasen, naar huis.
Tussendoor ontvangt u een kopje koffie of thee.
Prijs: inclusief workshop, koffie, thee € 17,00.
We vertrekken om 12.30 uur en verwachten rond 17.00 uur terug te zijn.
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
Donderdag 31 maart
CHOCOLADE PROEVERIJ BIJ
LIN’S 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 een drankje naar keuze € 30,00.
Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
We vertrekken om 13.00 uur en zijn rond 17.00 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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