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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: Dit beeld heet De harende boer en staat op de kruising
Meerleseweg/Molenstraat in Ulicoten. Het is een beeld van een boer
die met een voorhamer en haarkruin (klein aambeeldje) een zicht, dat
is een korte zeis, scherp maakt. Het beeld is ontworpen door Broeder
Jan Boeren. Hij leefde van 1931 tot en met 2007 en was een rasechte
Ulicotenaar. De grootste tijd van zijn leven was hij missionaris in het
Belgische Kongo en Madagaskar. Het beeld is onthuld op 14 juli 2007.
Hij heeft de beeldende kunst zichzelf eigen gemaakt en heeft de laatste
jaren van zijn leven vele mooie werken gemaakt. Dit beeld heeft hij
aan zijn geboortedorp geschonken als dank voor de steun die hij als
missionaris heeft gekregen.
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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 alleen als deze
meer dan een kwartier afwijkt van de tijd in het boekje. Staat er
bijvoorbeeld dat wij om 13.00 uur vertrekken, dan kan het zijn dat wij al
om 12.45 uur bij u zijn maar ook dat wij pas om 13.15 uur bij u zijn.
Wijkt de tijd nog meer af dan zullen wij u hierover bellen.

•

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
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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

DONDERDAG 19 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.
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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
Dinsdag 1 oktober

Waar naar toe:
Baarle-Nassau

Vertrektijd
09.30 uur

Dinsdag 1 oktober
Dinsdag 8 oktober

Chaam
Baarle-Nassau

13.00 uur
09.30 uur

Dinsdag 8 oktober
Dinsdag 15 oktober

Alphen
Baarle-Nassau

13.00 uur
09.30 uur

Dinsdag 15 oktober
Vrijdag 18 oktober

Chaam
Alphen

13.00 uur
09.30 uur

Vrijdag 18 oktober
Woensdag 23 oktober
Woensdag 23 oktober
Dinsdag 29 oktober
Dinsdag 29 oktober

Chaam
Chaam
Baarle-Nassau
Baarle-Nassau
Chaam

13.00 uur
09.30 uur
13.00 uur
09.30 uur
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
____________________________________________________________
Woensdag 2 oktober
BEZOEKERSCENTRUM DE
KLAPEKSTER IN WORTELKOLONIE TE BELGIE
Natuurpunt Markvallei runt een educatief
centrum met museum en café in een
gerenoveerde landlopersboerderij. U vindt
hier informatie over de geschiedenis van
dit prachtige natuurgebied WortelKolonie en er zijn schitterende natuurfoto’s tentoongesteld. U kunt een
wandelingetje maken in de mooie omgeving en gezellig vertoeven op het
terras en bij slecht weer binnen. U kunt hier terecht voor een lekker kopje
koffie, streekbiertjes of andere drankjes met zelfgebakken cake.
Prijs: exclusief consumpties € 7,00.
We vertrekken om 13.00 uur en zijn rond 17.00 uur thuis.
____________________________________________________________
Vrijdag 4 oktober
LUNCHCONCERT WAALSE
KERK IN BREDA
Acht maanden van het jaar wordt er
elke vrijdag om 12 uur een gratis
toegankelijk inloopconcert gehouden in
de Waalse kerk: Cultuur Tijdens het
Middaguur. Het programma is
momenteel nog niet bekend maar de
concerten zijn veelal klassiek van aard en zijn altijd van een goed niveau.
Daarna gaan we lunchen in de gezelligste koffie-en lunchroom van
Ulvenhout, Coffeetime. Genieten van hun verse koffie en huisgemaakte
gerechten. Gelieve er rekening mee te houden, dat u op een later tijdstip
aan tafel gaat, dan u gewend bent.
Prijs: exclusief lunch en drankjes € 8,50.
We vertrekken om 11.00 uur en verwachten rond 15.00 uur thuis te zijn.
____________________________________________________________
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___________________________________________________________
Zondag 6 oktober
VERKOOP WELFARE IN DE
BREMERPOORT TE ULICOTEN
In 1982 is Welfare, de handwerkgroep
van Ulicoten opgericht.
Traditiegetrouw vindt op de eerste
zondag van oktober de tentoonstelling
en verkoop plaats van hun prachtige,
zelfgemaakte spullen. Er zijn o.a.
geborduurde tafelkleden, gebreide en gehaakte sjaals, kaarten,
gastendoekjes etc. te koop. Als u meespeelt met het Rad van fortuin maakt
u kans om een mooi handwerkje te winnen.
Prijs: exclusief consumpties € 4,00, met Rabopas € 1,00.
We vertrekken om 09.30 uur en zijn rond 12.00 uur thuis.
____________________________________________________________
Maandag 7 oktober
DE LACH-LUISTER-EN
MEEZINGSHOW IN DE
KAASBOERIN TE POSTEL
Een gezellige muziekmiddag, lachen,
luisteren en meezingen met vele artiesten
zoals Marjan Berger, De Havenzangers,
Luc Steeno. Het dansen is voor rekening
van Showballet de Stardancers. Voordat
het showprogramma begint, mag u
genieten van een diner bestaande uit:
tomatenroomsoep met balletjes,
kippentournedos met saus, warme groenten en aardappelgarnituur en een
dessert. We sluiten de middag af met een avondlunch.
Prijs: inclusief diner, showprogramma en avondlunch, exclusief extra
drankjes € 60,00.
We vertrekken om 09.30 uur en verwachten rond 20.00 uur thuis te zijn.
U kunt hiervoor boeken tot en met 30 september.
Dit uitstapje kan alleen doorgaan met een volle bus.
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
Woensdag 9 oktober
EEN ECHTE
MANNENDAG MET
KRUISBOOGSCHIETEN
EN BIERPROEVEN IN DE
REUSELHOEVE TE
MOERGESTEL
Eindelijk weer eens een echte
mannendag! Hiervoor gaan
wij naar De Reuselhoeve in
Moergestel. Wij beginnen
deze dag sportief met een wedstrijdje kruisboogschieten. Natuurlijk wordt
u hierbij geholpen. Na deze inspanningen zal de lunch vast wel smaken.
Hierna ontvangt u van Bierbrouwerij ReuZ een rondleiding met uitleg en is
er een kleine proeverij van twee biertjes. Iets anders drinken mag natuurlijk
ook. Dames mogen ook mee maar deze keer hebben de heren voorrang.
Prijs: inclusief kruisboogschieten, rondleiding en bierproeverijtje, exclusief
lunch en drankjes € 29,00.
We vertrekken om 10.00 uur en zullen rond 16.00 uur thuis zijn.
___________________________________________________________
Donderdag 10 oktober
ITALIAANS ETEN BIJ CASA DI
RENZO IN GOIRLE
In het centrum van Goirle, is dit
uitstekende Italiaanse restaurant,
voor jong en oud gevestigd. In dit
monumentale pand gaan we
vanmiddag gezellig lunchen. U kunt
een heerlijke pizza bestellen, maar u mag uiteraard ook een ander
voortreffelijk gerecht van de kaart kiezen, als u geen pizza lust. De
bediening is zeer vriendelijk en gastvrij.
Prijs : exclusief lunch en drankjes € 9,00.
We vertrekken om 11.00 uur en verwachten rond 15.00 uur terug te zijn.
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
Vrijdag 11 oktober
VOGELTAART MAKEN
BIJ VRC
OPVANGCENTRUM IN
ZUNDERT
Het VRC vangt inheemse
vogels en zoogdieren op uit
de natuur, die veelal door de
mensen in de problemen zijn
gekomen . Van een piepklein
musje tot zeearend en van
eekhoorntje tot een vos of ree. Op het moment worden er jaarlijks ca. 6000
dieren, voornamelijk uit Noord-Brabant, opgevangen. We maken een
lekkere taart voor de vogels. Een boomschijf waarop met vet, zaden en
bessen een prachtige creatie wordt gemaakt voor in uw tuin. U zult vele
vogels in uw tuin of balkon krijgen om hier van te genieten. U mag ook
een kijkje nemen bij de vogelverblijven en een drankje nuttigen.
Prijs: inclusief workshop vogeltaart maken, exclusief consumpties € 21,50.
We vertrekken om 13.00 uur en zijn rond 17.00 uur thuis.
____________________________________________________________
Maandag 14 oktober
BEZOEK INTRATUIN IN
BREDA
U gaat vandaag supervroeg op pad,
maar u hoeft niet thuis te ontbijten.
Dit gaan we bij tuincentrum
Intratuin doen. U wordt verwend
met een lekker croissantje met jam
en roomboter, een pistoletje met
ham en kaas, een gekookt eitje, glas jus d’orange en thee of koffie.
Intratuin is veel meer dan een tuincentrum. U vindt hier nieuwe inspiratie,
tips en trends voor uw huis, tuin, terras en dier. U kunt op uw gemak
rondkijken naar alle planten en de overige artikelen van het enorme
assortiment en eventueel iets kopen.
Prijs: inclusief ontbijt, exclusief overige consumpties € 10,00.
We vertrekken om 08.00 uur en verwachten rond 14.00 uur thuis te zijn.
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
Woensdag 16 oktober, donderdag 24 oktober
VERRASSINGSTOCHT
Deze maand is het 75 jaar geleden dat het zuiden
van ons land bevrijd werd van de 2e wereldoorlog.
Daar mogen we best wel eens bij stil staan en
vieren dat we al zo lang in vrijheid leven. Bij deze
zeer speciale tocht gaan we dat ook doen. Laat u
dus verrassen. Er wordt zoals gebruikelijk op tijd
gestopt voor een hapje en drankje.
Prijs: exclusief eten en drinken € 15,00, met
Rabopas € 12,00.
We vertrekken om 10.00 uur en verwachten rond
17.00 uur thuis te zijn.
____________________________________________________________
Donderdag 17 oktober
DINER IN RESTAURANT
HET LANDGOED TE
ESBEEK
Aan de rand van de bosrijke
omgeving landgoed De Utrecht
bevindt zich het chique
restaurant Het Landgoed. Wij
gaan hier vanavond genieten
van een heerlijk diner. De tafel wordt smaakvol voor ons gedekt in de
Gelagkamer. Deze ruimte ziet er uit als een gemoedelijke huiskamer met
knusse hoekjes en haardvuur. Prijs van het diner ligt in de middenklasse.
Prijs: exclusief diner en drankjes € 11,50.
We vertrekken om 16.30 uur en zijn rond 21.30 uur thuis.
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
Maandag 21 oktober
LUNCH BIJ MIEKE PAP IN
POPPEL
Mieke Pap, een zeer bekend café
waar bijna elke fietser wel eens
geweest is. Centraal gelegen tussen
Turnhout en Tilburg, in een groot,
landelijk bosrijk gebied in de
Kempen. Mieke is er niet meer, nu runt familielid Annemie deze zaak. U
kunt hier o.a. een overheerlijke uitsmijter of Croque Monsieur (tosti) eten.
Eenvoudige kaart maar het eten is heerlijk. Supervriendelijke bediening en
bourgondisch gezellig op de Belgische manier.
Prijs: exclusief lunch en drankjes € 8,50.
We vertrekken om 11.00 uur en zijn rond 15.30 uur thuis.
____________________________________________________________
Dinsdag 22 oktober
BEZOEK AAN DE JAARMARKT
IN RIJEN
Een wijd en zijd bekende, gezellige,
drukke jaarmarkt. Heel ver terug in de
tijd werd er op deze plaats een
veemarkt georganiseerd. Er zijn vele
kraampjes met groente, fruit,
bloemen, kleding en stoffen.
Enthousiaste standhouders proberen hun waren aan de man te brengen, met
leuke aanbiedingen en proeverijen. Straatmuzikanten geven leuke,
muzikale optredens. Dit uitje is helaas niet geschikt voor mensen die
minder goed ter been zijn.
Prijs: exclusief consumpties € 6,00.
We vertrekken om 09.30 uur en verwachten om 12.00 uur thuis te zijn.
____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________________________________________________
Vrijdag 25 oktober
KOFFIEOCHTEND IN DE
BREMERPOORT TE ULICOTEN
Elke vrijdag is er een inloopochtend in
De Bremerpoort, voor jong en oud.
Iedereen is van harte welkom. Om een
krantje te lezen, een spelletje te doen of
een praatje te maken. Dit onder het
genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. Vandaag is er, net
zoals alle laatste vrijdagen van de maand, een medewerkster van de
Rabobank aanwezig. Bij haar kunt u terecht voor al uw bankzaken en
vragen.
Prijs: inclusief koffie/thee met iets lekkers € 4,00, met Rabopas € 1,00.
We vertrekken om 09.30 uur en zijn rond 12.00 uur thuis.
____________________________________________________________
Zaterdag 26 oktober
RONDLEIDING CHASSÉ THEATER
IN BREDA
U krijgt een rondleiding achter de
schermen van het Chassé Theater in Breda.
U heeft nu de unieke kans om op plaatsen
te komen waar normaal gesproken alleen
de artiesten vertoeven.
Er wordt rekening gehouden met gasten die
zich voortbewegen met een rollator of met
een rolstoel. Na dit bezoek gaan we naar
De Fazant (voorheen De Fazanterie) midden in het Ulvenhoutse bos. Hier
gebruiken we de lunch op het nieuwe, bijzondere terras wat helemaal
overdekt en verwarmd kan worden.
Prijs: inclusief rondleiding, exclusief lunch en drankjes € 15,00.
We vertrekken om 09.30 uur en verwachten rond 15.00 uur thuis te zijn.
U kunt hiervoor boeken tot en met 4 oktober.
____________________________________________________________
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___________________________________________________________
Zaterdag 26 oktober
CONCERT 75 JAAR
BEVRIJDING IN R.K. KERK H.
ANTONIUS ABT TE CHAAM
Ter gelegenheid van 75 jaar
bevrijding in de gemeente AlphenChaam wordt er op zaterdag 26
oktober een groot, schitterend
concert gehouden in de R.K. kerk
met optredens van De Harmonie en
vele koren uit Alphen en Chaam.
Prijs: inclusief entree € 10,00, met Rabopas € 7,00.
We vertrekken om 18.00 uur en zullen rond 21.00 uur thuis zijn.
____________________________________________________________
Zondag 27 oktober
ACCORDEONMIDDAG MET
DE GRENSMUZIKANTEN IN
DEN BONTEN OS BAARLEHERTOG
In feestzaal Den Bonten Os is
vanmiddag een accordeonmiddag
met optreden van de bekende
groep De Grensmuzikanten uit
Reusel.
Dat belooft een ouderwetse gezellige muziekmiddag te worden.
Als u liefhebber bent van accordeonmuziek, is dit echt een aanrader om
mee te gaan.
Toegang is gratis. Drankjes en hapjes zijn voor eigen rekening.
Prijs: exclusief consumpties € 4,00, met Rabopas € 1,00.
We vertrekken om 13.00 uur en verwachten rond 18.00 uur thuis te zijn.
__________________________________________________________
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___________________________________________________________
Maandag 28 oktober
WINKELEN IN WIJNEGEM
SHOP EAT ENJOY
In dit supergrote overdekte
winkelcentrum: Wijnegem Shop
Eat Enjoy, voorheen Wijnegem
Shopping Center is het pas
plezierig winkelen. Liefst 250
winkels zijn hier gevestigd met
een zeer divers aanbod. Naast de
vele kleding-, schoenen-en andere zaken zijn er volop gelegenheden om
iets te drinken en te eten en er zijn voldoende bankjes om uit te rusten. Het
hele winkelcentrum is rolstoeltoegankelijk. Misschien zoekt u nog een
nieuwe outfit voor de winter?
Prijs: exclusief consumpties € 14,00.
We vertrekken om 13.00 uur en zijn rond 17.30 uur thuis.
____________________________________________________________
Woensdag 30 oktober
DINER IN JANSHOVE TE
BAARLE-NASSAU
Als u een dagje lekker gemakkelijk
wil doen en geen zin heeft om te
koken. In het grand café van
woonzorgcentrum Janshove kunt u
genieten van een eenvoudige,
lekkere maaltijd. U kunt kiezen uit
twee menu’s, bestaande uit: soep, een hoofdgerecht en een dessert. Daarna
krijgt u nog een kopje koffie of thee aangeboden door het huis. Eventueel
kunt u nog een gezellig praatje houden met de bewoners.
Prijs: inclusief 3 gangen diner € 1500, met Rabopas € 12,00.We vertrekken
om 11.15 uur en zullen rond 14.30 uur thuis zijn.
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
Donderdag 31 oktober
MAALTIJD MET EEN
VERHAAL IN DE
VUURHAARD IN
UDENHOUT
De Vuurhaard is een opvanghuis
waar vluchtelingen tijdelijk
kunnen verblijven. Op de eerste,
derde en vijfde donderdag van
de maand, is er een eetcafé waar
plaats is voor 40 gasten. De
vluchtelingen bereiden dan een uitgebreide maaltijd van vijf gangen met
recepten uit hun eigen land. De achterliggende gedachte is om deze
mensen een gevoel van waardering te geven en het geeft hen een
bezigheid. Maaltijd plannen, boodschappen doen en het koken zelf. Het
koken duurt een hele dag. De vluchtelingen en fraters eten met de gasten
mee aan tafel om een ontmoeting te stimuleren.
Prijs: inclusief 5 gangen diner € 27,50.
We vertrekken om 16.30 uur en verwachten rond 21.00 uur thuis te zijn.
U kunt hiervoor boeken tot en met 10 oktober.
____________________________________________________________
Overige sponsors:
- Gulickx Schoenen, Baarle Nassau
- Dierenartsenpraktijk Ulicoten.
- Keukenrenovatie Brabant, Rijen.
- Rolstoelkeuken.nl te Bavel
- Autobedrijf van Boxel vof te 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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