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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: Hondjesbank aan de Oranjelaan te Baarle-Nassau. In 

2014 werd de adviesgroep ‘Kunst in de Openbare Ruimte’ te Baarle-

Nassau geïnstalleerd. Het doel was meer kunst in Baarle-Nassau en 

met de komst van dit bankje op 27 juni 2015 was dit hun eerste 

wapenfeit. Het kunstwerk is door de buurtbewoners uitgekozen uit 

drie voorgestelde items en is gemaakt door kunstenares Iris Le Rütte. 

De hondjes zijn gemaakt van brons. Leuk detail is, dat als de oortjes 

van de hondjes worden aangeraakt, deze goudkleurig worden. Heel 

veel mensen willen er even op gaan zitten en als vanzelf leggen zij dan 

de hand op het kopje van de hond. En als men dan ook nog gezellige 

krokussen plant onder het bankje is het helemaal een leuk plaatsje om 

even neer te strijken. 
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Let u ook op onze publicaties in 

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 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 

DINSDAG 19 MAART 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. 

 

Let u ook op onze publicaties in 

Ons Weekblad 

en het Weekblad van Nieuw-Ginneken  
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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. 

➢ Bij de boodschappenritten naar Baarle-Nassau kunt u natuurlijk altijd 

terecht bij Rabobank de Zuidelijke Baronie.  

➢ In Alphen en Chaam kunt u bij Effe buurten terecht op dinsdagmiddag en 

op woensdagmorgen.  

➢ 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 april Baarle-Nassau 09.30 uur 

Dinsdag 2 april Chaam 13.00 uur 

Dinsdag 9 april Baarle-Nassau 09.30 uur 

Dinsdag 9 april Alphen 13.00 uur 

Dinsdag 16 april Baarle-Nassau 09.30 uur 

Dinsdag 16 april Chaam 13.00 uur 

Vrijdag 19 april Chaam 09.30 uur 

Vrijdag 19 april Alphen 13.00 uur 

Dinsdag 23 april Baarle-Nassau 09.30 uur 

Dinsdag 23 april Alphen 13.00 uur 

Dinsdag 30 april Baarle-Nassau 09.30 uur 

Dinsdag 30 april Chaam 13.00 uur 

Alle bovenstaande ritjes kosten € 3,00. 

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



6 

 

ONZE UITSTAPJES 
____________________________________________________________ 

Maandag 1 april 

LUNCHEN IN DE 

SETERSE HOEVE TE 

OOSTERHOUT 

Aan de rand van boswachterij 

Dorst, een prachtig 

natuurgebied, bevindt zich De 

Seterse Hoeve. Gastvrijheid 

staat hoog in het vaandel bij 

deze sfeervolle horecazaak, 

dat gerund wordt door het 

echtpaar Van de Wouw. We gaan hier vanmiddag genieten van een 

heerlijke lunch.  

Prijs: exclusief lunch en drankjes € 8,50. 

We vertrekken om 11.00 uur en verwachten rond 14.30 uur thuis te zijn. 

__________________________________________________________ 

Woensdag 3 april 

INFORMATIEVE BIJEENKOMST 

BIJ EFFE BUURTEN IN DEN 

HEUVEL  

Nieuwsgierig bij wie u terecht kunt 

binnen de gemeente Alphen-Chaam 

voor professionele basisondersteuning 

en/of advies? In Cultureel Centrum 

Den Heuvel zijn deze morgen sprekers 

aanwezig van o.a. WMO, maatschappelijk werk en 

mantelzorgondersteuning. Zij geven u nuttige informatie waar, wanneer en 

hoe zij bereikbaar zijn. Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen. 

Na afloop van deze kennismaking wordt er een lunch geserveerd. Iedereen 

is van harte welkom op deze informatie ochtend.  

Prijs: inclusief lunch en 1 consumptie € 12,50, met Rabopas € 9,50. 

We vertrekken om 09.00 uur en zijn rond 13.30 uur thuis. 

________________________________________________________ 
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___________________________________________________________ 

Donderdag 4 april, vrijdag 12 april 

(reservedatum woensdag 24 april) 

VERRASSINGSRIT 

Waar u naar toe gaat deze dagen, dat kan 

ik u jammer genoeg niet vertellen. Maar 

het zal beslist weer een leuk, gezellig 

dagje uit worden. De chauffeur kent de 

omgeving op zijn duimpje en brengt u 

naar mooie plaatsen. Er wordt op tijd 

gestopt voor een kopje koffie of thee en 

een lekkere lunch. Heeft u zin om een 

keer mee te gaan? U zult er vast geen 

spijt van krijgen. 

Prijs: exclusief lunch, consumpties en evt. entree € 16,00. 

We vertrekken om 10.00 uur en verwachten rond 17.00 uur thuis te zijn. 

____________________________________________________________  

Vrijdag 5 april 

TONEELVERENIGING 

ULICOTEN SPEELT 

REINAERT DE VOS 

In de Bremerpoort wordt vanavond 

de vrolijke, spannende voorstelling 

gebracht van Reinaert de Vos. 

Toneelvereniging Ulicoten is al 

maanden enthousiast aan het 

repeteren om dit bijzondere 

dierenverhaal op de planken te kunnen brengen. Bijna alle dieren klagen 

bij de Leeuw koning Nobel over de streken, die Reinaert de Vos hun heeft 

geleverd. Koning Nobel besluit dat Reinaert voor het gerecht moet 

verschijnen. Hij geeft Bruun de Beer opdracht om de listige vos Reinaert te 

gaan halen. Maar dan blijkt alles anders te gaan verlopen dan iedereen zou 

verwachten. 

Prijs: inclusief entree, exclusief drankjes € 15,00, met Rabopas € 12,00. 

We vertrekken om 19.00 uur en zijn rond 22.30 uur thuis. 

U kunt hiervoor boeken tot 28 maart. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Zondag 7 april 

DE BAKKERSMOLEN 

MET STOOMMACHINE 

MUSEUM EN BAKKERIJ 

We rijden naar De 

Bakkersmolen in Essen-

Wildert, een van de 

noordelijkste gemeenten van 

België. We beginnen met een 

lekker kopje koffie en daarna 

krijgt u een rondleiding in het 

stoommachine museum. 

Verschillende grote en kleine 

stoommachines zijn hier tentoongesteld. Na de uitleg en bezichtiging, gaan 

we hier gezamenlijk lunchen. Vervolgens mag u een kijkje nemen in de 

bakkerij en het bakkerswinkeltje. In de bakkerij wordt er op traditionele 

wijze molenbrood, peperkoek en speculaas gebakken, in met hout 

gestookte bakovens. Bijzonder is dat de machines in de bakkerij worden 

aangedreven door een stoomlocomobiel uit 1903. De stellingsmolen, 

gebouwd in 1981, is op de zondagen in werking te zien. 

Prijs: inclusief rondleiding, exclusief lunch en consumpties € 21,50. 

We vertrekken om 09.00 uur en hopen rond 15.00 uur thuis te zijn. 

__________________________________________________________ 
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___________________________________________________________

Woensdag 10 april 

BROWNIES & DOWNIES EN 

VAN DER SLUIS MODE IN 

BAARLE-HERTOG/NASSAU 

We zijn er al vaker geweest en de 

klanten waren altijd vol lof over 

dit bijzonder eethuis: Brownies & 

Downies. Het wordt gedeeltelijk 

gerund door mensen met een 

verstandelijke beperking. De 

bediening is allervriendelijkst en de maaltijden zijn heerlijk en niet duur. 

We gebruiken hier de lunch. Daarna gaan we winkelen bij Van der Sluis 

Mode. Deze zaak beschikt over een uitgebreide eigentijdse collectie 

dames/herenkleding van vele topmerken. Misschien wilt u op de valreep 

voor Pasen nog een nieuwe jurk zodat u er op uw paasbest uit zult zien? 

Het verkoopteam helpt u graag met een persoonlijk, eerlijk en deskundig 

advies en een kopje koffie staat er altijd voor u klaar.  

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

We vertrekken om 11.00 uur en zijn rond 16.00 uur terug. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Donderdag 11 april 

FLOWER POWER IN DE 

KEUKENHOF TE LISSE 

Het mooiste lentepark ter 

wereld en u krijgt vandaag de 

kans om hiervan te genieten. 

Dit jaar is het thema: Flower 

Power, de kracht van bloemen. 

Bloemen verbinden mensen uit 

de hele wereld, die samen 

genieten van tulpen met haar 

felle kleuren en geuren. Er zijn wekelijks, wisselende, spectaculaire 

bloemenshows, verrassende inspiratietuinen en unieke kunstwerken te 

bewonderen. Er zijn volop gelegenheden om eten te kopen maar u mag ook 

uw eigen meegebrachte lunch in het park nuttigen. Op het park is er de 

gelegenheid om een rolstoel te huren. Op de terugweg stoppen we bij een 

wegrestaurant voor een hapje en een drankje. 

Prijs: inclusief entree, exclusief diner en consumpties € 45,00. 

We vertrekken om 09.30 uur en verwachten rond 18.30 uur thuis te zijn. 

Deze rit kan alleen doorgaan met een volle bus. U kunt hierop boeken 

tot en met woensdag 3 april. 

____________________________________________________________ 

Zaterdag 13 april 

GERARD VAN MAASAKKERS 

MET DE HARMONIE IN CULTUUR 

CENTRUM ZUNDERT 

De Koninklijke Harmonie ‘Nut en 

Vermaak’ brengt samen met gastzanger 

Gerard van Maasakkers een prachtig, 

avondvullend programma. Deze 

Brabantse zanger heeft regelmatig opgetreden met harmonieën en 

fanfares. Het eerste liedje van hem was ‘Hee gaode mee’ en Gerard zingt 

nu al meer dan 40 jaar liedjes in het Brabantse dialect. Het belooft een 

bijzonder Brabants onderonsje te worden. 

Prijs: inclusief toegang, exclusief drankjes € 30,00. 

We vertrekken om 19.00 uur en zijn rond 22.30 uur thuis. 

U kunt hiervoor boeken tot en met 25 maart. 

___________________________________________________________  
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____________________________________________________________ 

Maandag 15 april 

BEZOEK ORCHIDEEËNKWEKERIJ 

J.V.D. LINDEN IN BRAKEL 

Als u een liefhebber bent van orchideeën, is 

dit uitje echt iets voor u. 

We worden hier hartelijk ontvangen met 

koffie/thee en een chocoladebol. De eigenaar 

houdt een boeiend, leerzaam praatje en kan u 

vele nuttige tips en adviezen geven over de 

verzorging van deze prachtige planten. U 

krijgt een rondleiding in de kassen waar vele 

soorten orchideeën in allerlei kleuren te 

bewonderen zijn. Als u wilt, kunt u 

eventueel een orchidee kopen. 

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

We vertrekken om 12.30 uur en verwachten rond 16.30 uur terug te zijn. 

____________________________________________________________ 

Dinsdag 16 april 

HELMONDS KAMERKOOR IN 

DE LEDEVAERTKERK TE 

CHAAM 

Het Helmonds Kamerkoor, 

vermoedelijk het oudste, actieve 

kamerkoor van Nederland, brengt 

voor u ‘De 7 kruiswoorden’ van de 

componist J. Haydn. Dirigent is 

Peter Paul v. Beekum en aan de 

vleugel speelt Tannie v. Loon. Toegang voor dit concert is gratis, maar een 

vrijwillige bijdrage na afloop wordt zeer op prijs gesteld. 

Prijs: € 3,00 met Rabopas gratis. 

We vertrekken om 19.30 uur en gaan rond 22.00 uur huiswaarts. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Woensdag 17 april 

PAASSTUK MAKEN BIJ EFFE 

BUURTEN IN SKAC 

Bij Effe Buurten is iedereen uit Alphen-

Chaam, jong en oud, van harte welkom 

voor een praatje, krantje te lezen of voor 

een spelletje. Koffie/thee en ranja zijn 

zoals gebruikelijk gratis. Vandaag kunt u 

hier een mooi paasstuk gaan maken. Als u 

dit wenst te maken moet u wel zelf een 

bakje meebrengen, voor alle overige materialen wordt gezorgd. Iedereen 

gaat na afloop, zo trots als een pauw, met een prachtig zelf gemaakt 

bloemstuk naar huis. 

Prijs: inclusief koffie/thee en materialen € 7,50, met Rabopas € 4,50. 

We vertrekken om 09.30 uur en zijn rond 12.00 uur thuis. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Donderdag 18 april 

KNUTSELOCHTEND MET DE 

KINDEREN VAN PUUR IN DE 

LEEUWERIK TE GALDER 

Puur Kinderopvang biedt opvang aan 

voor kinderen van 0-12 jaar, in de 

dorpen: Galder, Chaam en Alphen. 

Met een kinderdagverblijf, 

peuteropvang en buitenschoolse opvang. Bij de peuteropvang leren peuters 

samen te spelen, te ontdekken en te ervaren. Ze worden zo voorbereid op 

de grote stap naar groep 1 van de basisschool. Vandaag kunt u in De 

Leeuwerik samen met de peuters gezellig gaan knutselen. Dat is toch 

fantastisch, jong en oud samen bezig zijn. Voor koffie/thee met iets lekkers 

wordt gezorgd. 

Prijs: inclusief consumpties € 3,00, met Rabopas gratis. 

We vertrekken om 09.30 uur en rijden rond 11.30 uur naar huis. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Zaterdag 20 april 

PAASWAKE VIERING O.L.V. VAN 

BIJSTANDKERK IN BAARLE-NASSAU 

Tijdens de Paaswake herdenken wij dat Jezus in 

deze nacht is opgestaan. Het is het feest van het 

licht,van het water en van de vreugde om Jezus’ 

verrijzenis. De viering zal muzikaal worden 

omlijst door het Parochieel Zangkoor van Baarle-

Nassau.  Omdat niet meer in alle parochies de 

Paaswake gevierd wordt, geven wij u hierbij toch 

de gelegenheid om dit bij te wonen. 

Prijs: € 3,00, met Rabopas gratis. 

We vertrekken om 19.30 uur en zijn rond 22.00 uur thuis. 

____________________________________________________________ 

Donderdag 25 april 

DINEREN BIJ ‘KLEIN 

AMERIKA’ IN CHAAM 

We gaan vanavond genieten van 

lekker eten en Brabantse 

gastvrijheid. 

In dit gezellige eetcafé kunt u 

heerlijk tafelen en niet duur. De 

prijs voor een driegangen diner is 

slechts € 18,95. Het diner is voor eigen rekening. Aanrader, als u een keer 

geen zin heeft om te koken en gezellig met een groepje buiten de deur wilt 

eten. 

Prijs: exclusief diner en drankjes, € 7,00 met Rabopas 4,00. 

We vertrekken om 16.30 uur en verwachten rond 20.00 uur thuis te zijn. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Vrijdag 26 april 

DE 

PARELMUZIKANTEN 

IN JAN VAN BESOUW 

TE GOIRLE 

In het Cultureel Centrum 

Jan van Besouw vindt 

vanavond‘Het 

Oranjeconcert’ plaats, 

uitgevoerd door het 

bekende Oisterwijkse blaasorkest De Parelmuzikanten. Deze 

muziekamateurs brengen voor u een vernieuwd, zeer gevarieerd repertoire 

ten gehore met gezellige, vrolijke muziek uit alle landen van de wereld. 

Laat u instrumentaal en vocaal verrassen. De zangeres Francis de Vries 

zingt de sterren van de hemel. De muzikale leiding en presentatie is in 

handen van de enthousiaste Peter v. Esch. Ongetwijfeld komt vanavond de 

zaal weer op zijn kop te staan! 

Prijs: inclusief toegangskaartje en 1 consumptie na afloop € 17,00. 

We vertrekken om 19.00 uur en gaan rond 22.00 uur naar huis. 

__________________________________________________________ 

Maandag 29 april 

BEZOEK TUINCENTRUM INTRATUIN IN 

BREDA 

Hoera, het is lente. De tijd is weer aangebroken 

om de bloemetjes buiten te gaan zetten. In 

tuincentrum Intratuin vindt u volop nieuwe 

inspiratie en ideeën voor uw huis, tuin, terras of 

dier. U kunt op uw gemak rondkijken naar het 

grote assortiment buitenplanten, in allerlei 

vrolijke kleuren. Of naar de vele andere 

artikelen die er te koop zijn. U kijkt uw ogen uit, zoveel is er te 

zien. Als u moe bent van het winkelen, is het heerlijk uitrusten in het 

tuincafé met een kopje koffie of thee. 

Prijs: exclusief consumpties € 7,00. 

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

___________________________________________________________ 
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Overige sponsors:- 

 - Café het Knooppunt , Galder   

-  Gulickx Schoenen,  Baarle Nassau   

-  Dierenartsenpraktijk Ulicoten. 

-  Keukenrenovatie Brabant, Rijen.  

-  Rolstoelkeuken.nl te Bavel   

-  Autobedrijf van Boxel vof te Galder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsoren : ; ; Rabobank De Zuidelijke Baronie ; 

Oranje Fonds ; Thebe Extra; Gemeente Alphen-Chaam ;  KBO. Chaam 

;Regina van Geuns Fonds.; Gemeente Baarle-Nassau. 


