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Voor aanmeldingen en reserveringen bel met: 

MEI 2019 
5e jaargang, nr. 49  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  Treintje aan het Renesplein te Alphen. Dit treintje is een 

herinnering aan de 31 km. lange ‘ijzeren weg’ die liep van Tilburg 

naar Turnhout. Ruim 150 jaar geleden werd dit treintraject 

aangelegd. Op 1 juni 1973 reed hier de laatste trein. Tussen 1974 en 

1982 heeft er nog een toeristisch stoomtreintje gereden maar uit 

economische overwegingen is ook deze gestopt. De bielzen werden 

vervangen door een fietspad waar men tot op heden veel gebruik van 

maakt. Herman Sikkel heeft dit plein ontworpen zodat de verbinding 

met de historie zichtbaar blijft. Op 23 juli 2017 heeft burgemeester 

Joerie Minses dit plein officieel geopend.  
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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 

DONDERDAG 18 APRIL 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. 

 

Dit boekje is mede tot stand gekomen door Drukkerij Em. de Jong.  
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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 7 mei Baarle-Nassau 09.30 uur  

Dinsdag 7 mei Alphen 13.00 uur  

Vrijdag 10 mei Chaam 09.30 uur  

Vrijdag 10 mei Baarle-Nassau 13.00 uur  

Woensdag 15 mei Chaam 09.30 uur  

Woensdag 15 mei Alphen 13.00 uur  

Dinsdag 21 mei Baarle-Nassau 09.30 uur  

Dinsdag 21 mei Chaam 13.00 uur  

Dinsdag 28 mei Baarle-Nassau 09.30 uur  

Dinsdag 28 mei 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 
____________________________________________________________ 

Woensdag 1 mei 

LUNCHEN BIJ 

KLOOSTER 

NIEUWKERK TE 

GOIRLE 

Nieuwkerk is een gehucht op 

de Nederlands-Belgische 

grens en valt onder de 

gemeente Goirle. Bij het voormalige klooster te Nieuwkerk is sinds enkele 

jaren een gezellig boscafé met een mooi terras gevestigd. In deze 

sfeervolle, rustige omgeving gebruiken we de lunch. Naast ambachtelijke 

soep en tosti’s, staat er ook speciaal kloosterbrood op de kaart. De lunch is 

voor eigen rekening. 

Prijs: exclusief lunch en consumpties € 8,00. 

We vertrekken om 11.30 uur en verwachten rond 15.00 uur thuis te zijn. 

___________________________________________________________ 

Vrijdag 3 mei 

WAFEL ETEN MET ? 

IN DEN ENGEL TE 

BAARLE-NASSAU 

In het centrum van het 

bijzondere grensdorp 

Baarle ligt Hotel 

Brasserie Den Engel. 

Hier gaan we in de serre 

genieten van koffie of thee met een heerlijke wafel met warme kersen. U 

heeft uitzicht op het drukke verkeer, maar wel zonder enige hinder. 

Vandaag zal een bekend, belangrijk persoon u tijdens dit uitstapje 

begeleiden.  

Prijs: inclusief koffie/thee, wafel met kersen,  

excl. overige consumpties € 12,50, met Rabopas € 9,50. 

We vertrekken om 09.30 uur en zijn rond 12.30 uur thuis. 

____________________________________________________________ 
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___________________________________________________________ 

Maandag 6 mei 

ASPERGEKWEKERIJ VISSERS 

IN ALPHEN 

Het witte goud komt weer uit de 

grond en voor liefhebbers van de 

asperges is er een heerlijke tijd 

aangebroken. We brengen vandaag 

een bezoek aan Aspergekwekerij 

Vissers en worden ontvangen met 

koffie/thee en iets lekkers. Daarna 

volgt een rondleiding en ziet u hoe de asperges groeien, geoogst, 

gesorteerd, geschild en verpakt worden. Na deze wandeling met uitleg, 

krijgt u een lunch aangeboden met aspergesoep en div. streekgerechten. 

Tenslotte kunt u een kijkje nemen in de onlangs verbouwde 

boerderijwinkel. Natuurlijk asperges, maar ook vele andere 

streekproducten zijn hier te koop. 

Prijs: inclusief alles hierboven genoemd € 18,50, met Rabopas € 15,50. 

We vertrekken om 09.45 uur en rijden rond 15.00 uur naar huis. 

____________________________________________________________ 

Dinsdag 7, 14, 21 en 28 mei 

ROZENHOEDJE BIDDEN BIJ 

KAPEL O.L.V. TER SNEEUW IN 

CHAAM 

Traditiegetrouw wordt er in de 

meimaand, elke dinsdagavond om 

19.30 uur, het rozenhoedje gebeden bij 

de Mariakapel in Chaam. Om u in de 

gelegenheid te stellen hier aan deel te 

nemen, zal de bus hier elke dinsdag naar toe gaan. 

Prijs: € 3,00, met Rabopas gratis. 

We vertrekken om 18.45 uur en zijn rond 21.00 uur thuis. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Woensdag 8 mei 

RONDVAART MET 

PANNENKOEKEN IN 

MOL 

We stappen aan boord van 

het passagiersschip ‘De 

Zander’ en maken een 

mini-cruise van 2 uur op de 

Kempense wateren. De 

omgeving is prachtig, de 

landschappen lijken wel schilderijen. Er wordt uitleg gegeven over de 

zandwinning, omgeving en de sluizen. U zult zelf de werking van de 

historische sluizen ervaren. Tijdens de rondvaart kunt u smullen van een 

pannenkoek met ijs en kersen of een pannenkoek met suiker en een 

drankje. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. 

Prijs: inclusief rondvaart, 2 pannenkoeken en 1 consumptie € 30,00. 

We vertrekken om 12.30 uur en verwachten rond 17.30 uur thuis te zijn. 

____________________________________________________________ 

Donderdag 9 mei , dinsdag 14 

mei (reserve vrijdag 24 mei ) 

HAP EN STAP  

We rijden door een rustige, 

mooie, landelijke omgeving, 

dit keer niet ver van huis. Op 

vier plaatsen in onze ‘ABC’ 

dorpen wordt er gestopt voor 

een hapje en/of drankje. We 

brengen u van de koffie met gebak naar een voorgerecht, hoofdgerecht en 

tenslotte als afsluiter nog een toetje. 

Het belooft weer een gezellig, heerlijk dagje uit te worden. 

Prijs: inclusief eten, exclusief extra drankjes € 28,00, met Rabopas € 25,00. 

We vertrekken om 10.00 uur en zijn rond 17.00 uur terug. 

____________________________________________________________  
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___________________________________________________________ 

Zaterdag 11 mei 

DE GRENSMUZIKANTEN IN DE 

TIPMAST TE BLADEL 

De Tipmast is gevestigd op een unieke 

locatie, midden tussen de bossen. Eerst 

gebruiken we hier een goede, niet dure 

lunch. Na de maaltijd gaan we naar de 

zaal voor een gezellige muziekmiddag 

met De Grensmuzikanten uit Reusel en 

de Accordeon trefvrienden. Als u een 

liefhebber bent van accordeonmuziek, 

is dit uitje echt iets voor u. Dit orkest 

speelt Nederlandstalige en Oostenrijkse muziek; veel meezingers maar ook 

liedjes waar men goed op kan dansen. Misschien wilt u wel een dansje 

wagen op de vloer? 

Prijs: exclusief lunch en consumpties € 12,00. 

We vertrekken om 10.30 uur en verwachten rond 17.00 uur thuis te zijn. 

____________________________________________________________ 

Maandag 13 mei 

KASTEELTUINEN ARCEN 

Het mooiste decor van Limburg; 

het dorpje Arcen in de prachtige 

Maasduinen van Noord-Limburg. 

Schitterende bloemen en planten 

rondom het 17e eeuwse kasteel 

Arcen, met meer dan 15 unieke 

tuinen. Het is het meest veelzijdige 

bloemen-en plantenpark van 

Europa. U ziet o.a.: een rosarium, 

rododendrontuin, subtropische kas, Italiaanse, Japanse tuin, groentetuin, 

vijvers en watervallen. Er zijn volop bankjes om uit te rusten, te genieten 

en inspiratie op te doen. Op verschillende plaatsen in dit park kan men 

lunchen en drinken.  

Prijs: inclusief entree, exclusief consumpties € 50,00. 

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

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Donderdag 16 mei 

MARIAPARK EN DE 

ZEVENSTER TE MEERSEL-

DREEF 

De meimaand is Mariamaand en 

daarom brengen we een bezoek 

aan het Mariapark te Meersel-

Dreef. Dit park wordt ook wel ‘ 

Het Lourdes van de 

Noorderkempen’ genoemd. U 

kunt een wandelingetje maken, een kaarsje opsteken en op een bankje bij 

de Mariagrot plaatsnemen om uw rust te zoeken. Daarna gaan we 

gezamenlijk lunchen in taverne De Zevenster, ‘bij de Paters’. De lunch is 

voor eigen rekening. Men kan hier div. belegde broodjes nuttigen, lekker 

en goedkoop. 

Prijs: exclusief lunch en drankjes € 5,00. 

We vertrekken om 10.00 uur en zijn rond 14.00 uur thuis. 

____________________________________________________________ 

Zaterdag 18 mei 

MUZIEKBINGO EN VERKOOP 

TAARTEN BIJ DE HOOGT TE 

ALPHEN 

Een medewerkster van Zorgcentrum De 

Hoogt wil binnen afzienbare tijd de Alpe 

d’Huez beklimmen om zo geld op te halen 

voor de kankerstichting. Om dit te mogen 

doen heeft ze startgeld nodig. Om haar 

hierbij te helpen wordt er in De Hoogt een 

muziekbingo georganiseerd en worden er 

taarten verkocht. Natuurlijk gaan wij haar 

helpen en gaan wij er, samen met u, een gezellige middag van maken. De 

bingokaarten kosten € 3,50. 

Prijs: exclusief drankjes, taart en bingo is € 3,00 en met Rabopas gratis. 

We vertrekken om 13.00 uur en zijn rond 16.00 uur weer thuis. 

____________________________________________________________  
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___________________________________________________________ 

Zondag 19 mei 

LUNCH DE KLOOSTERTUIN 

INZEGENING BUS KAPEL VAN 

BOSHOVEN 

Grand café en restaurant De Kloostertuin 

bevindt zich in het centrum van Alphen 

naast de Heilige Willibrorduskerk. Het is 

een voormalige nonnenklooster en 

meisjesschool. In dit sfeervolle 

restaurant gebruiken we een heerlijke lunch. De chefkok maakt voor zijn 

gerechten veel gebruik van lokale leveranciers en laat zich inspireren door 

het seizoen. Daarna rijden we met de bus naar de Kapel van Boshoven. 

Ieder jaar vindt er op de 3e zondag in mei van 13.00 tot 15.00 uur de 

voertuigenzegening plaats bij de Kapel van Boshoven. Hier laten wij onze 

bus zegenen in de hoop op weer een veilig en goed jaar. 

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

We vertrekken om 11.00 uur en verwachten rond 15.30 uur thuis te zijn. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Maandag 20 mei 

‘HET BROECK’ MET 

RIJTUIGMUSEUM EN 

BEELDENTUIN IN 

RAAMSDONK 

We brengen vandaag een bezoek 

aan Landgoed ‘Het Broeck’, 

gelegen in de landelijke omgeving 

van de Langstraat tussen 

Geertruidenberg en Waalwijk. Dit 

is een uitje speciaal voor de 

cultuurliefhebber. We worden hier ontvangen met koffie/thee en een plakje 

cake. U ziet een film over de geschiedenis en restauratie van rijtuigen en 

daarna volgt een interessante rondleiding in het rijtuigmuseum ‘De 

Koetserij’, waar rijtuigen van 1865 tot 1910 tentoongesteld staan. Er is een 

tafel voor ons gereserveerd voor een heerlijke lunch. ’s Middags heeft u de 

gelegenheid om de prachtige beeldentuin en het kunstpaviljoen te bekijken. 

De tuin is een exacte kopie van de koningstuin van Paleis Het Loo.  

Prijs: inclusief entree, koffie/thee met cake, film, rondleiding en lunch, 

excl. overige consumpties € 33,50. 

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

U kunt hiervoor boeken tot en met 12 mei. 

____________________________________________________________ 

Woensdag 22 mei 

DINER EETERIJ LAMBIK IN 

BAARLE-NASSAU 

Midden in het centrum van Baarle 

is het nieuwe restaurant Eeterij 

Lambik gevestigd, dat nog maar 

enkele maanden geopend is. U 

kunt hier in een relaxte, gezellige 

sfeer lekker en betaalbaar eten. 

We gaan vanavond genieten van een 3 gangendiner . 

Prijs: inclusief diner, exclusief drankjes € 27,00, met Rabopas € 24,00. 

We vertrekken om 16.30 uur en zijn rond 21.30 uur thuis. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Maandag 27 mei 

DAGJE STRAND IN 

VLISSINGEN 

We gaan weer een dagje 

naar zee. 

Bij een mooie strandtent 

wordt u ontvangen met 

een kopje koffie of thee en 

een gebakje, gevolgd door 

een welkomstwoord. 

Daarna kunt u heerlijk 

uitwaaien op het strand, 

met een strandrolstoel 

naar de zee en genieten van het prachtige uitzicht. Nergens ter wereld 

varen de schepen zo dicht langs het strand als in Vlissingen. Tussen de 

middag lunchen we gezamenlijk met een kopje soep, broodjes, melk of een 

fruitsap en fruit. Daarna kunt u weer het strand op of een wandelingetje 

maken. Er zijn talloze vrijwilligers die u hierbij willen helpen. 

Prijs: inclusief al het bovenstaande, exclusief overige consumpties € 50,00. 

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

Dit reisje wordt georganiseerd door het Nationaal Ouderenfonds. 

U kunt hiervoor boeken tot en met 11 mei en gaat alleen door bij een 

volle bus. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Woensdag 29 mei 

NATUURTOER MET DE 

PAREL EXPRESS TE 

OISTERWIJK 

De bekende boswachter en 

natuurgids Frans Kapteijns 

van Natuurmonumenten 

neemt u mee in de Parel 

Express, de Oisterwijkse 

toeristentrein. U maakt een 

mooie rondrit van ca. 2 1/2 

uur door de Oisterwijkse bossen. Terwijl u rustig geniet van het prachtige 

uitzicht, hoort u enthousiaste verhalen over o.a. de planten en dieren in de 

bossen en vennen. Er wordt een tussenstop gemaakt bij het 

Bezoekerscentrum Groot Speijck waar u wat kunt drinken. Ook als u 

minder goed ter been bent, kunt u aan deze rondrit deelnemen. 

Prijs: inclusief rondrit, exclusief consumpties € 28,50. 

We vertrekken om 12.30 uur en verwachten rond 17.30 uur thuis te zijn. 

____________________________________________________________ 

Vrijdag 31 mei 

TERRAS OP DREEF IN CHAAM 

In de Schans zit het 

dagactiviteitencentrum: Op Dreef. De 

cliënten van deze groep zijn vooral 

jongeren met een lichte beperking. 

Zij werken op de kinderboerderij en 

in de kas. Ze zijn ook creatief bezig 

met knutselen, koken en bakken. In 

de lente- en zomermaanden is er op vrijdagmiddag een openbaar terras. We 

kunnen hier vanmiddag genieten van een ijsje van D’n Italjaan met stukjes 

fruit, wat ze zelf gekweekt hebben. Of u kunt proeven van het lekkere, 

zelfgemaakte gebak. U mag ook een wandelingetje maken en een kijkje 

nemen bij de kleine boerderijdieren. 

Prijs: exclusief ijs of andere consumpties € 4,00, met Rabopas € 1,00. 

We vertrekken om 13.00 uur en keren rond 15.30 uur naar huis. 

___________________________________________________________ 
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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. 


