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Beste klanten, 

 

Vandaag is er een feestelijk boekje bij u in de bus gevallen. Dit is namelijk 

het 50e  programmaboekje wat onze organisatie uitgeeft. Vijftig boekjes 

vol met boodschappenritjes en leuke uitjes. 

Al die maanden stonden onze chauffeurs en begeleiders voor u klaar. Ze 

brachten u steeds veilig naar de bestemming en weer naar huis. Dat ze dit 

doen met een vriendelijk woord en een lach in onbetaalbaar. 

Maar ook achter de schermen wordt er flink gewerkt. De 

rittencoördinatoren en administratieve kracht zorgen er voor dat er elke 

maand weer een boekje bij u in de bus kan vallen. Ze boeken uw wensen 

en ze zorgen ervoor dat de chauffeur hiervan op de hoogte is. Dan zijn er 

ook nog vrijwilligers die het boekje bij u in de bus stoppen en andere hand- 

en spandiensten verrichten. En natuurlijk is daar het bestuur die zorgt dat 

alles gesmeerd loopt en dat de financiën op orde zijn. Daarom verdienen ze 

vandaag een plaatsje op de omslag. Op de laatste pagina ziet u alle namen 

van deze vrijwilligers. 

Vrijwilligers bedankt! 

 

Wie ook zeker een eervolle vermelding verdient is Drukkerij de Jong. Zij 

hebben namelijk al 50 maal dit boekje gratis voor ons gedrukt. Deze 

drukkerij staat open voor goede initiatieven in onze maatschappij en 

steunen ons hierdoor. Koninklijke Drukkerij de Jong: Hartelijk dank! 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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 21 MEI 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. 

➢ 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 4 juni Baarle-Nassau 09.30 uur 

Dinsdag 4 juni Chaam 13.00 uur 

Zaterdag 8 juni Chaam 09.30 uur 

Zaterdag 8 juni Alphen 13.00 uur 

Dinsdag 11 juni Baarle-Nassau 09.30 uur 

Dinsdag 11 juni Chaam 13.00 uur 

Vrijdag 14 juni Baarle-Nassau 09.30 uur 

Vrijdag 14 juni Alphen 13.00 uur 

Dinsdag 18 juni Baarle-Nassau 09.30 uur 

Dinsdag 18 juni Chaam 13.00 uur 

Dinsdag 25 juni Baarle-Nassau 09.30 uur 

Dinsdag 25 juni 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 2 juni 

OPEN TUINENDAG GILZE, HULTEN EN 

MOLENSCHOT 

Tuinclub Geurig en Kleurig Gilze organiseert 

voor de 15e maal Open Tuinendag in Gilze en 

omstreken. Trotse eigenaren stellen hun tuin 

open voor het publiek, een unieke kans voor u 

om inspiratie op te doen. We bezoeken 

verschillende, mooie tuinen. Bij enkele wordt u getrakteerd op muziek, een 

drankje of hapje, zoals in ‘Den Overkaent’ te Gilze. Hier zijn leuke zitjes, 

waar u kunt genieten van een drankje en muziek uit de jaren 50/60. Aan 

het begin van de middag pauzeren we met een lunch bij Brasserie 

Schutterslust in Molenschot. Daarna zullen we nog een paar tuinen 

bekijken. Toegang is vrij, een donatie wordt echter op prijs gesteld. 

Prijs: exclusief lunch en drankjes € 13,00. 

We vertrekken om 10.30 uur en verwachten rond 16.00 uur thuis te zijn. 

____________________________________________________________ 

Maandag 3 juni 

DINEREN IN RESTAURANT ‘STAD 

PARIJS’ TE HULTEN 

Restaurant Stad Parijs dankt zijn naam aan 

de tijd van Lodewijk Napoleon. Aan het 

einde van de 18e eeuw lag hij met zijn 

manschappen op deze plaats 

ingekwartierd. Dit restaurant is een begrip 

in Tilburg en omgeving. Het staat voor kwaliteit tegen een eerlijke prijs. 

We gaan hier genieten van een heerlijk diner. Het wordt vast en zeker een 

gezellig avondje uit. 

Prijs: exclusief diner en drankjes € 8,50. 

We vertrekken om 16.30 uur en zijn rond 21.00 uur thuis. 

____________________________________________________________ 

  



 

7 

 

____________________________________________________________ 

Woensdag 5 juni 

VAREN OVER DE 

BIESBOSCH VANUIT 

DRIMMELEN 

Met rondvaartbedrijf Zilvermeeuw 

maken we een rondvaart in één 

van de mooiste natuurgebieden 

van ons land, het Nationaal Park 

de Biesbosch. We varen twee uur 

door de prachtige kreekjes van dit uniek, beschermd natuurgebied. De 

schipper geeft uitleg over hetgeen u onderweg te zien krijgt. De verwarmde 

rondvaarboten zijn uitgerust met een toilet, bar en geluidsinstallatie. Prijs: 

exclusief drankjes aan boord € 26,00. 

We vertrekken om 14.00 uur en verwachten rond 18.00 uur thuis te zijn. 

U kunt hiervoor boeken tot en met 26 mei. 

____________________________________________________________ 

Donderdag 6 juni 

MODESHOW IN DE GEERHOF 

TE CHAAM 

Euromode brengt vanmiddag een 

modeshow voor de nieuwe generatie 

50 plussers. Eigentijdse, vlotte, 

comfortabel zittende kleding voor 

dames en heren. Mannequins laten u 

kleding van gerenommeerde merken 

zien, van verschillende prijsklassen. Als u belangstelling heeft, kunt u 

misschien vandaag wel uw garderobe aanvullen. Het verkoopteam zal u 

een persoonlijk, deskundig advies kunnen geven omtrent kleuren en 

pasvorm. 

Prijs: exclusief drankjes € 4,00, met Rabopas € 1,00. 

We vertrekken om 13.30 uur en keren rond 16.00 uur huiswaarts. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________

Woensdag 12 juni 

BEZOEK KERSENKWEKERIJ 

DE LIESHOF IN BREDA 

In het buitengebied tussen Breda en 

Etten-Leur is kersenkwekerij de 

Lieshof gevestigd. De kersen worden 

hier op een bijzondere, unieke wijze 

gekweekt, nl. in de kas. Het echtpaar 

Biemans verwelkomt u met 

koffie/thee en heerlijk chocolade/kersengebak. U krijgt een rondleiding 

met uitleg in hun bedrijf en u mag een kijkje nemen in de kassen. In het 

winkeltje kunt u kersen en producten waarin deze vruchten zijn verwerkt, 

kopen.  

Prijs: inclusief koffie/thee met kersengebak en rondleiding € 20,00. 

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

____________________________________________________________ 

Donderdag 13 juni 

HET BAOLS BAKSKE IN CULTUREEL 

CENTRUM BAARLE-NASSAU 

Op 4 april jl. officieel geopend door wethouder 

Nico Sommen; Het Baols Bakse. Elke 

donderdagmiddag, vrije inloop in Het Cultureel 

Centrum, om elkaar te ontmoeten in een 

ongedwongen sfeer. Voor een praatje, een 

luisterend oor, of om samen iets gezelligs te doen. U kunt zelf ideeën 

aandragen voor een leuke activiteit. De gastvrouwen heten alle inwoners  

van harte welkom. De koffie, thee en fris met iets lekkers staan voor u 

klaar. 

Prijs: inclusief koffie/thee/fris met traktatie € 4,00 met Rabopas € 1,00. 

We vertrekken om 13.00 uur en keren rond 15.30 uur huiswaarts. 
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____________________________________________________________ 

Vrijdag 14 juni 

DORPSBROUWERIJ DE 

PIMPELMEESCH EN 

TERRAS BIJ TOONTJE 

SCHOEN IN CHAAM 

Dorpsbrouwerij De Pimpelmeesch 

is sinds 2013 gevestigd in een 

monumentale langgevelboerderij, 

in het mooie buitengebied van Chaam. Het logo van de lachende 

pimpelmees is een knipoog naar de blije drinkende mens. Vanuit een 

passie voor creeëren en met een scheikundige achtergrond is Ad Kusters 

het brouwersvak ingerold. Hij brouwt een assortiment herkenbare en 

toegankelijke speciaal bieren. U krijgt een rondleiding en uitleg in de 

brouwerij. Hierna kunt u zelf proeven hoe lekker zo’n biertje smaakt op het 

terras van Toontje Schoen. En als u niet van bier houdt is er natuurlijk ook 

frisdrank en heerlijk ijs.  Proost,op uw gezondheid! 

Prijs: incl. rondleiding, exclusief consumpties € 4,00,met Rabopas € 1,00. 

We vertrekken om 13.45 uur en rijden rond 16.30 uur naar huis. 

____________________________________________________________ 

 Zondag 16 juni 

MANDOLINEORKEST 

ESTRELLITA IN DE 

LEDEVAERTKERK  

TE CHAAM 

Het grootste mandolineorkest van 

Nederland, afkomstig uit 

Molenschot, o.l.v. dirigent Benny 

Ludemann geeft vanmiddag een optreden. Estrellita is de laatste jaren 

uitgegroeid tot een semi-professioneel orkest. Ze waren te gast bij vele, 

bekende zangers en hebben ook met succes in het buitenland mogen 

optreden. Het programma bestaat voornamelijk uit licht-klassiek maar ook 

folkloristische en populaire muziek. Toegang is vrij, maar een bijdrage 

wordt op prijs gesteld. Prijs: € 6,00, met Rabopas € 3,00. 

We vertrekken om 14.00 uur en zijn rond 17.30 uur thuis. 

____________________________________________________________  
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____________________________________________________________ 

Maandag 17 juni 

SMULLEN OP HET 

AARDBEIENTERRAS IN 

RIJSBERGEN 

We gaan vanmiddag volop genieten 

van verse zomerkoninkjes. Een high 

strawberry; heerlijke aardbeienhapjes 

gepresenteerd op een rijk gevulde 

etagère. Inclusief een chocolade 

fondue en onbeperkt thee in verschillende smaken. Als afsluiter een 

aardbei/vanilleijsje. Het aardbeienterras heeft een prachtig uitzicht op de 

weilanden, akkers en velden. Het gehele terras is rolstoelvriendelijk. Mocht 

het minder weer zijn, dan kunnen we naar binnen. U kunt ook een kijkje 

nemen op de kwekerij en eventueel aardbeien kopen in de winkel. 

Prijs: inclusief high-strawberry, exclusief extra drankjes € 23,00. 

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

____________________________________________________________ 

Woensdag 19 juni, donderdag 27 juni 

(reservedatum vrijdag 28 juni) 

VERRASSINGSTOCHT 

Zoals u van ons gewend bent, verklappen we 

niet wat er op het programma staat. Onze 

chauffeur kent de omgeving op zijn duimpje 

en laat u de mooiste plekjes zien. Er wordt op 

tijd gestopt voor een kopje koffie en een 

lunch.  Bij mooi weer picknicken we heerlijk 

in de buitenlucht, hiervoor betaalt u dan € 

5,00.  

Prijs: exclusief picknick of lunch en overige 

concumpties € 16,00. 

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

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Donderdag 20 juni 

BEZOEK KOEIENBOERDERIJ 

IN CHAAM 

We zijn vandaag te gast op de 

melkveehouderij van fam. Aerts. 

Naast het produceren van melk, 

fokken ze jongvee en verbouwen zelf 

het voer voor de beesten. In de zomer 

gaan de koeien naar buiten om lekker 

in de weilanden te kunnen grazen. Twintig koeien kunnen hier 

tegelijkertijd worden gemolken. We worden hartelijk ontvangen met 

koffie/thee en iets lekkers en krijgen een rondleiding van de boer himself.  

Prijs: inclusief koffie/thee en rondleiding € 3,00, met Rabopas gratis. 

We vertrekken om 13.15 uur en zijn rond 16.15 uur thuis. 

___________________________________________________________ 

Vrijdag 21 juni 

PALEISTUINEN ’T LOO IN 

APELDOORN 

De Paleistuinen van ’t Loo zijn niet 

dicht bij de deur, ca. 2 uur rijden, 

maar is het beslist dubbel en dwars 

waard! De tuinen zijn nu op zijn 

mooist en de bloeiende bloemen en 

planten zorgen voor een kleurrijk 

spektakel. De baroktuinen zijn symmetrisch aangelegd, naar 17e eeuws 

voorbeeld en uniek in Nederland. Met veel parterres, indrukwekkende 

fonteinen, prachtige tuinbeelden en bijzondere Delftsblauwe vazen. Op het 

stallenplein vindt u de stallen en koetshuizen die gebouwd zijn in opdracht 

van Koningin Wilhelmina. U kunt lunchen in een van de restaurants, maar 

u mag ook zelf uw lunchpakket meenemen. 

Prijs: exclusief eten en drinken € 45,00. 

We vertrekken om 9.30 uur en hopen rond 18.00 uur thuis te zijn. 

____________________________________________________________ 
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___________________________________________________________ 

Zaterdag 22 juni 

THEATERSHOW ‘KRAS OP 

CRUISE’ IN WERKPLAATS 

AMATEURKUNST TE 

TILBURG 

Vereniging De Gouden Mix, 

bestaande uit een 40-tal enthousiaste 

senioren brengt de muzikale 

theatershow ‘Kras op Cruise’. Het 

verhaal speelt zich af op het voordek van een cruiseboot met een zeer bont 

gezelschap aan passagiers en de bemanning. Een droomreis langs West- en 

Zuid-Europese landen, die vertrekt vanuit Nederland. De reizigers krijgen 

te horen dat er een ‘mystery guest’aan boord is, een beroemde artiest. 

Degene die raadt wie deze persoon is, krijgt een ereplaats aan de tafel van 

de kapitein tijdens het afscheidsdiner. Het gemêleerde gezelschap zorgt 

voor de nodige verwikkelingen en gedoe, ergernissen, hilarische taferelen 

enz. Het is een show met veel bekende liedjes die u heerlijk mag 

meezingen. 

Prijs: inclusief entree en 1 consumptie € 15,50. 

We vertrekken om 13.00 uur en zijn rond 17.30 uur thuis. 

U kunt hiervoor boeken tot en met 30 mei. 

____________________________________________________________ 

Zondag 23 juni 

ACCORDEONMIDDAG IN 

HARMONIEZAAL TE 

RIJSBERGEN 

Een gezellige muziekmiddag met 

optredens van div. accordeonisten. 

Als u liefhebber bent van dit 

muziekinstrument, is dit uitje zeer 

geschikt. 

Prijs: exclusief drankjes € 5,50. 

We vertrekken om 12.45 uur en verwachten rond 17.00 uur thuis te zijn. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Maandag 24 juni 

LUNCHEN IN HERBERG 

DE BUITENMAN IN LAGE 

MIERDE 

Midden in Landgoed De 

Utrecht, in de mooie, 

vruchtbare beekdalen van de 

Reusel ligt natuurboerderij De 

Buitenman. Asperges en 

granen worden hier op biologische wijze geteeld en de koeien grazen 

tussen het graan en de graslanden. Naast de boerderij is een herberg waar u 

heerlijk kunt eten en drinken van hun eigen boerderijproducten. Vers 

bereide, biologische streekgerechten, zonder poespas. Bij mooi weer 

kunnen we lunchen op het terras en bij slecht weer zitten we binnen bij het 

knapperend haardvuur. In de boerderijwinkel kunt u verse producten kopen 

zoals appeltaart, kaas, koekjes, vlees en brood. 

Prijs: exclusief lunch en drankjes € 10,00. 

We vertrekken om 11.00 uur en verwachten om 16.00 uur thuis te zijn. 

____________________________________________________________ 

Woensdag 26 juni 

KUNST EN LUNCH BIJ HUIZE 

RUSTOORD IN ESBEEK 

Aan de rand van Landgoed De Utrecht, 

midden tussen de bossen, ligt Huize 

Rustoord. Het is een hotel-restaurant met 

een bijzondere kunstgalerie. In de vele 

vertrekken en op het prachtige 

buitenterras treft u kunst aan van 1900 tot heden. Een grote diversiteit van 

zeer bekende kunstenaars. We maken hier gebruik van de lunch die bestaat 

uit een luxe croque madam en 2 x koffie/thee. Na de maaltijd kunt u vrij 

rondkijken naar de kunst in het gebouw en genieten van de mooie tuin met 

vijver. 

Prijs: inclusief lunch € 26,00. We vertrekken om 11.00 uur en zijn rond 

16.00 uur thuis. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Zaterdag 29 juni 

DANS/MUZIEKAVOND IN DE 

LEEUWERIK TE GALDER 

Elke zaterdagavond dansen in De 

Leeuwerik. Iedereen is van harte 

welkom voor een dansje met elkaar of 

voor een gezellig praatje. Leuke sfeer 

en elke week een andere disjockey. In de loop van de avond worden enkele 

hapjes geserveerd. De drankjes zijn voor eigen rekening. 

Prijs: inclusief entree en hapjes, exclusief drankjes € 6,00. 

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

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

-  Brownies & DownieS, Baarle-Nassau 

-  Bruna Baarle-Nassau 

-  Friet +, Baarle-Nassau 
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Bestuur:  

Voorzitter Rene Keller (25), Secretaris Kees de Swart (21),  

Penningmeester Ruud van Gorp (1), Anja Goossens (12), Jeanne Leijten (30).  

Niet op foto: Ad de Beer. 

 

Coördinatoren en adm. kracht: 

Annelies Noijens (14), Toos van Beckhoven (16), Marianne Jacobs (18),  Ria Verkooijen 

(29) en tot medio 2018: Tonia Snoeijs (31). 

Niet op foto: Rianne Hermans. En Francis van Erk. 

 

Chauffeurs:  

Piet Puijbroek (4), Wim Verboven (6),  Sjaak Kusters (9), Hans Schoenmakers (10), 

Charel Bruurs (11), Simon van Dongen (13), Rien van Enschot (15), Jan Aarts (17),  Jan 

de Hoon (22),  Nel Verkooijen (23), Peter Adams (24),  Frans Foesenek (26), Peter Assing 

(27) en Marian Olislagers (28). 

Niet op foto: Anton Buijs, Jac kusters, Annie Martens, Peter Geukes, Jan Jacobs, Rene 

Kuijper, Piet Bastiaansen en Cor Wieggerinck.  

 

Begeleiders: 

Marie-Louise Buijs (2), Annie Puijenbroek (3), Toos Aarts (5), Toos Verboven (7), 

Maaike Kusters (8),  Hanny Reijns (19), Mieke de Hoon (20), Luciënne Brouwers (32). 

Niet op foto: Chris van Eil, Ger van Eil,  May Kusters, Tonnie Geukes, Annie Verheijen, 

Tooske Bone, Elly Willemsen, Gerda Gooijers en Lenie Wieggerinck. 

 

Overige hand- en spandiensten en niet op foto: 

Jan Hendrickx, Jeroen Verburg en Ad Raeymaekers. 
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info: www.opstapbusabc.nl 

email: info@opstapbusabc.nl 
 

 

Foto Huub van Rheenen 


