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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. Ruim 15 jaar geleden ontstond bij dichteres Pien Storm 

van Leeuwen het idee om poosplaatsen te creëren. Het woord 

poosplaats werd door haar geïntroduceerd. In dit nieuwe woord 

klinken ‘verpozen’ en ‘poëzie’ door. Poosplaatsen zijn plaatsen waar 

wandelaars en fietsers uit kunnen rusten en even tot bezinning komen. 

Pien deed dit in samenwerking met o.a.  het Brabants Landschap. Op 

diverse plaatsen werden keien geplaatst met daarop gedichten of 

teksten van Vincent van Gogh. Deze steen ligt op de Strijbeekse heide 

en bevat een briefcitaat van Vincent van Gogh. De tekst luidt: “En 

diezelfde twee broers zie ik in vroeger jaren op een tocht naar ’s 

winters Chaam over de besneeuwde heide ’s morgens vroeg! Zóó 

hetzelfde voelend, zóó hetzelfde denkend en geloovend dat ik mezelf 

afvraag zijn dat dezelfden??? 
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Let u ook op onze publicaties in 

Ons Weekblad en het Weekblad van Nieuw-Ginneken.   

Onze klanten aan de koffie tijdens een uitje. 
Op pagina 15 vindt u nog enkele foto's 

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 

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 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 22 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. 
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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 

Vrijdag 1 november Chaam 09.30 uur 

Vrijdag 1 november Alphen 13.00 uur 

Donderdag 7 november Chaam 09.30 uur 

Donderdag 7 november Baarle-Nassau 13.00 uur 

Dinsdag 12 november Baarle-Nassau 09.30 uur 

Dinsdag 12 november Alphen 13.00 uur 

Dinsdag 19 november Baarle-Nassau 09.30 uur 

Dinsdag 19 november Chaam 13.00 uur 

Dinsdag 26 november Baarle-Nassau 09.30 uur 

Dinsdag 26 november Alphen 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 
____________________________________________________________ 

Zondag 3 november 

DONATEURSCONCERT VAN HARMONIE 

ST. CECILEA TE CHAAM. 

De harmonie St. Cecilia te Chaam organiseert 
jaarlijks een concert om hun donateurs te 
bedanken. Dit concert wordt gehouden in Café 

Bellevue te Chaam. Iedereen is van harte welkom.. 
Prijs: € 4,00, met Rabopas € 1,00. 

We vertrekken om 14.00 uur en keren rond 17.00 uur weer naar huis. 
____________________________________________________________ 

Dinsdag 5 november 

RONDVAART MET 

WINTERSE KOST DOOR 

DE BIESBOSCH  

Rondvaartbedrijf 
Zilvermeeuw vertrekt vanuit 

Drimmelen voor een drie uur 
durende vaartocht, door het 

prachtige herfstlandschap van 
het unieke natuurgebied 
Nationaal Park de Biesbosch. 

U vertoeft in de aangenaam verwarmde salonboot met toiletvoorziening, 
bar en geluidsinstallatie. U ziet de schitterende herfstkleuren aan u 

voorbijtrekken en ondertussen geeft de schipper uitleg.U wordt ontvangen 
met koffie en een heerlijk stukje apfelstrüdel en in het begin van de middag 
kunt u genieten van een stamppottenbuffet. 

Prijs: inclusief rondvaart, koffie met apfelstrüdel, stamppottenbuffet, 
exclusief drankjes € 53,50. 

We vertrekken om 10.00 uur en verwachten rond 16.00 uur thuis te zijn. 
____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Woensdag 6 november 
BEZOEK AAN 

ZICHTBOERDERIJ BIJ ONS 

IN OIRSCHOT 

Deze boerderij is gelegen aan een 

mooi groen natuurgebied de 
Beerze. Heel bijzonder is, dat u 

binnen in de lunchroom achter 
glazen ramen, de zeugen met de 
schattige, kleine biggetjes kunt bekijken in de kraamstallen. Er wordt voor 

ons een lunch bereid, die bestaat uit soep met belegde broodjes, koffie, 
thee, melk en jus d’orange. Er is een boerderijterras met uitzicht op de 

alpaca’s in de wei en kleinere dieren zoals konijnen, cavia’s en 
schildpadden. 
Prijs: inclusief lunch, exclusief extra drankjes € 27,00. 

We vertrekken om 10.30 uur en zijn rond 16.00 uur thuis. 
___________________________________________________________ 

Vrijdag 8 november 
NATUURMUSEUM BRABANT 

IN TILBURG 

In dit verrassende museum komt u 
alles te weten over de natuur en het 

landschap in Brabant, van de ijstijd 
tot het heden. U kunt o.a. het 
enorme skelet van een potvis 

bewonderen en een opgezette sabeltandtijger maar er is nog heel veel meer 
te zien. In het museumcafé kunt u een drankje en hapje nuttigen.  

Prijs: exclusief consumpties € 7,00. 
We vertrekken om 13.00 uur en verwachten rond 17.00 uur thuis te zijn. 
____________________________________________________________ 
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___________________________________________________________ 

Zondag 10 november 
ACCORDEONMIDDAG IN DE 

POORT TE BAARLE-NASSAU 

Als accordeonliefhebber komt u 
vandaag prima aan uw trekken. Naast 

de bekende muziekgroep De 
Grensmuzikanten uit Reusel, treden er 

nog vele andere accordeonisten uit 
Nederland en België op. Het 
programma bestaat voornamelijk uit 

nederlandse meezingers en dansmuziek. Het wordt ongetwijfeld een 
gezellige muziekmiddag.  

Prijs: exclusief consumpties € 4,00, met Rabopas € 1,00. 
We vertrekken om 12.30 uur en zijn rond 17.00 uur thuis. 
___________________________________________________________ 

Maandag 11 november 
DINEREN BIJ PROEFLOKAAL 

BREGJE IN BREDA 

Aan de Haven is de leuke 
horecagelegenheid: Proeflokaal Bregje 

gevestigd. Hier gaan wij lekker en betaalbaar 
eten in een gezellige sfeer. De heerlijkste 

gerechten worden met zorg samengesteld 
met een brede selectie aan bieren en wijnen. 
Hier maken wij vanavond gebruik van een  3 

gangen menu. Voor als u een keer geen zin 
heeft om zelf te koken, een gezellig, smakelijk uitje. 

Prijs: inclusief 3 gangen diner, exclusief drankjes € 23,00. 
We vertrekken om 16.30 uur en verwachten rond 21.00 uur thuis te zijn. 
___________________________________________________________ 
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___________________________________________________________ 

Woensdag 13 november 
BETOVERENDE WINTERFAIR 

BIJ HET LOO TE APELDOORN 

Spirit of winter, de warmste winterfair 
van Nederland. Heerlijk 

wintershoppen en inspiratie opdoen 
voor de feestdagen met de mooiste, 

lekkerste en meest sfeervolle 
seizoensproducten. Ruim 150 
deelnemers etaleren hun producten langs de verlichte bomenlanen en op 

het Stallenplein. U kunt meedoen aan een live cooking sessie of een 
demonstratie bijwonen van Bloem & Groen. Genieten van een warm 

drankje of hapje en luisteren naar mooie live-muziek. De Koninklijke 
Stallen zijn geopend met exposities maar het museum Paleis het Loo is 
helaas nog gesloten i.v.m. verbouwing. 

Prijs: exclusief eten en drinken € 57,00. Als u een museumjaarkaart bezit, 
ontvangt u € 4,00 korting. 

We vertrekken om 09.00 uur en zijn rond 17.00 uur thuis. 
U kunt hiervoor boeken tot 1 november. 

____________________________________________________________ 

Donderdag 14 november 
BOODSCHAPPEN DOEN BIJ JUMBO 

XL EN TOYCHAMP IN BREDA 

Naast het NAC voetbalstadion is Stada Stores 
gevestigd, met daarin o.a. de winkels Jumbo 

XL en ToyChamp. Bij de Jumbo XL, de 
grootste foodsupermarkt van Nederland kunt u 

de dagelijkse boodschappen doen. Koks 
maken elke dag de lekkerste gerechten, die u eventueel kant en klaar mee 
naar huis kunt nemen. In het Foodmarktcafé kunt u genieten van een kopje 

koffie en een verse maaltijd. Bij ToyChamp, voorheen ToysXL kunt u nog 
sinterklaasaankopen doen voor uw (klein)kinderen. Het is een 

speelgoedwinkel met een zeer groot assortiment, voor jong en oud. 
Prijs: exclusief consumpties € 7,50. 
We vertrekken om 13.00 uur en verwachten rond 17.00 uur thuis te zijn. 

___________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Vrijdag 15 november 
PANNENKOEK ETEN BIJ 

DENNENLUCHT IN BREDA 

We rijden een mooie route langs de bossen 
en gaan naar Pannenkoekenrestaurant 

Dennenlucht, dat gelegen is aan de rand van 
het Mastbos in Breda. Hier gaan we een 

heerlijke pannenkoek eten, maar u mag 
natuurlijk ook een ander gerecht van de kaart 
kiezen. Als u wilt, kunt u nog een kleine 

wandeling maken in de prachtige omgeving. 
Prijs: exclusief eten en drinken € 8,00. 

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

Zondag 17 november 

MUSEUM VONDHOEVE IN 

POPPEL BELGIË 

Een uit de hand gelopen hobby van 
Mia en Peer. In een authentieke 
Brabantse schuur kunt u zien, hoe het 

er in de 20e eeuw aan toe ging. Zo 
staan er o.a. boerengereedschap, 

brandweerspullen en auto’s en 
bromfietsen tentoongesteld. U wordt ontvangen met een kopje koffie/thee 
en krijgt een interessante rondleiding met uitleg. 

Prijs: inclusief koffie/thee en rondleiding € 14,50. 
We vertrekken om 13.00 uur en verwachten rond 17.00 uur terug te zijn. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Maandag 18 november 
ZWEMMEN IN SPORTHOTEL BRUURS IN 

BAARLE-NASSAU 

In het gezellige fitness en wellness hotelcomplex 
Bruurs kunt u deze morgen een uurtje heerlijk vrij 

zwemmen in het 25 mtr. zwembad. Het is op een 
rustig tijdstip, zodat u alle ruimte heeft in het 

zwembad om een baantje te trekken. Entree € 3,30. 
Prijs: exclusief entree € 4,00, met Rabopas € 1,00. 
We vertrekken om 10.30 uur en zijn rond 13.00 uur 

thuis. 
____________________________________________________________ 

Woensdag 20 november 
EFFE BUURTEN MET BINGO 

IN 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 kan er een leuk 
prijsje mee naar huis nemen? 
Prijs: inclusief koffie/thee, bingokaarten € 5,00, met Rabopas € 2,00.  

We vertrekken om 09.00 uur en gaan rond 11.30 uur naar huis. 
___________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Donderdag 21 november 
ANGELA GROOTHUIZEN IN 

STREEKTHEATER DEN HEUVEL 

ALPHEN 

Angela Groothuizen de bekende 

nederlandse zangeres, presentatrice, 
actrice en nu ook coach bij “The Voice 

Senior”, brengt een nieuw 
theaterprogramma “ Lueke Binge” , 
samen met haar muzikale vriend Nico 

Brandsen. “ Ik gaa met je lueke binge”, 
stond op de strippenkaart die Angela 16 jaar geleden kreeg met moederdag. 

Nu haar dochters volwassen zijn, lijkt het de hoogste tijd om de 
strippenkaart te innen. Hoe nu verder de komende 30 jaar? Moet het roer 
radicaal om? Deze rasvertelster pakt u bij de kladden met een prachtig 

verhaal en oorstrelende, nieuwe nederlandse liedjes. 
Prijs: inclusief toegangskaart en pauzedrankje € 30,50,  

met Rabopas € 27,50. 
We vertrekken om 19.30 uur en zijn rond 22.30 uur thuis. 
____________________________________________________________ 

Vrijdag 22 november 
KERSTSHOW AVRI BLOEM-EN 

TUINCENTRUM IN OOSTEIND 

In deze tijd van het jaar is dit 
tuincentrum, omgetoverd tot één 

schitterende kerstshow om al helemaal 
in kerstsfeer te komen. U wordt 

ontvangen met koffie en apfelstrüdel en 
u kunt daarna op uw gemak het 

assortiment kerstbomen, planten, kerstkransen, verlichting, kerststallen, 

kerstballen etc. bekijken en eventueel wat kopen. We gebruiken hier ook 
de lunch, bestaande uit soep en een broodje kroket met koffie/thee. Daarna 

kunt u verder gaan met rondkijken en shoppen.  
Prijs: inclusief koffie/thee met apfelstrüdel, lunch  € 20,00. 
We vertrekken om 10.00 uur en zijn rond 16.00 uur thuis. 

___________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Maandag 25 november 
HIGH TEA BIJ JO’S LUNCHROOM 

IN CHAAM 

Of u nu komt voor een uitgebreide 
maaltijd of even een kopje koffie met 

iets lekkers, bij Jo’s ontbijt, lunch- 
lifestyle voel je je altijd welkom. We 

gaan vanmiddag genieten van een luxe 
high tea. Met een lekker soepje, 
sandwiches en div. hartige en zoete hapjes. En natuurlijk verse thee in 

verschillende heerlijke smaken. 
Prijs: inclusief luxe high-tea, exclusief overige drankjes € 28,50, met 

Rabopas € 25,50. 
We vertrekken om 15.00 uur en keren rond 17.30 uur huiswaarts. 
____________________________________________________________ 

Woensdag 27 november 
WINKELEN BIJ BASTIAANSEN MODESTAD 

IN BAVEL 

In deze modezaak treft u een groot aanbod in dames-
heren-en kinderkleding, schoenen en accessoires. 

Kleding van bekende, luxe topmerken en in div. 
stijlen. Het verkoopteam schenkt u persoonlijke 

aandacht met een eerlijk, deskundig advies. Tussen 
het passen door komt u tot rust in het fashion café en 
kunt u hier een kopje koffie nuttigen. Als u nog 

nieuwe, mooie kleding nodig heeft voor de 
feestdagen, is dit een geschikte gelegenheid om met ons mee te gaan. 

Prijs: exclusief consumpties € 4,00. 
We vertrekken om 09.30 uur en zijn rond 12.00 uur thuis. 
__________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Donderdag 28 november 
DAGJE ZORGBOERDERIJ 

CHAAMDIJK IN CHAAM 

We gaan een dagje sfeer proeven op de 
Zorgboerderij. We worden ontvangen met 

koffie/thee met iets lekkers erbij. Daarna 
gaan we gezamenlijk de warme lunch 

voorbereiden en iedereen die wil, mag 
meehelpen. Nadat we deze heerlijke, 
zelfgemaakte lunch hebben genuttigd, 

kunt u een wandelingetje maken over het verharde pad. U kunt dan de 
boerderijdieren en de kas met groenten zien. ’s Middags wordt het leuke 

muziekspel “Ik hou van Holland” gespeeld en de dag wordt afgesloten met 
een borreltje en een hapje. 
Prijs: inclusief al het bovenstaande € 13,00, met Rabopas € 10,00. 

We vertrekken om 10.00 uur en gaan rond 16.00 uur naar huis. 
___________________________________________________________ 

Vrijdag 29 november 
DANSMIDDAG BIJ DE PATERS 

MEERSEL-DREEF 

Elke laatste vrijdag van de maand is er een 
dans/muziekmiddag in taverne de Zevenster bij 

de Paters. Het is altijd gezellig druk met mooie 
muziek om naar te luisteren en op te dansen. 
Ook als u niet danst, kunt u zich prima 

vermaken met een praatje, luisteren naar de 
leuke muziek en kijken naar leeftijdsgenoten die wel een dansje op de 

vloer wagen. Consumpties zijn voor eigen rekening. 
Prijs: exclusief consumpties € 4,50. 
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 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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