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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: Een gedenkteken van de windhoos ruim 52 jaar geleden.
Deze staat in de Schaanstraat vlakbij camping Klein Paradijs in
Chaam. De tekst op de plaat, geschreven door Michel Brands, spreekt
voor zich en luidt als volgt: “Aan het eind van een zomerse
zondagmiddag van 25 juni 1967 voltrok zich rond deze boom een
vreselijke natuurramp. Een vernietigende windhoos trok een spoor
van vernieling aan vanaf Ulicoten via de oostzijde van Chaam naar de
Chaamse bossen. De tornado eiste twee mensenlevens op camping
Klein Paradijs in Chaam. Tevens vielen er vele gewonden en werd er
enorm veel schade aangericht. Deze toen nog jonge eik knakte door de
windhoos maar richtte zich in zijn verdere leven dapper op. Als een
stille getuige van een ramp die nooit meer vergeten mag worden. Als
een schouder voor het verleden, als hoop voor de toekomst.”
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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 20 JUNI 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 2 juli

Waar naar toe:
Baarle-Nassau

Vertrektijd
09.30 uur

Dinsdag 2 juli
Dinsdag 9 juli

Chaam
Baarle-Nassau

13.00 uur
09.30 uur

Dinsdag 16 juli
Dinsdag 16 juli

Baarle-Nassau
Chaam

09.30 uur
13.00 uur

Dinsdag 23 juli
Dinsdag 23 juli

Baarle-Nassau
Alphen

09.30 uur
13.00 uur

Vrijdag 26 juli
Vrijdag 26 juli
Dinsdag 30 juli
Dinsdag 30 juli

Alphen
Baarle-Nassau
Baarle-Nassau
Chaam

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
____________________________________________________________
Maandag 1 juli
LUNCHEN BIJ SPOORHUIS IN
BAARLE-NASSAU
In de gezellige bistro Spoorhuis, de
voormalig gerestaureerde
douaneloods aan Het Bels Lijntje,
vlakbij de grens van Weelde-Statie,
gebruiken we een heerlijke lunch.
Ooit was dit station, het derde
grootste station van Nederland. In de jaren ’90 toen de spoorlijn niet meer
werd gebruikt, werd hier een fietspad aangelegd. Het Bels Lijntje is één
van de bekendste en meest bereden fietspaden in de regio. U kunt foto’s
van de oude spoorlijn bekijken en eventueel nog een kijkje nemen in de
omgeving.
Prijs: exclusief lunch en drankjes € 6,00, met Rabopas € 3,00.
We vertrekken om 11.30 uur en zijn rond 15.00 uur thuis.
____________________________________________________________
Woensdag 3 juli
BEZOEK AAN DE
BIJENBOERDERIJ IN
STRIJBEEK
Een leuk en leerzaam uitje voor alle
leeftijden. U komt alles te weten
over de wondere wereld van de bij.
Hoe leven deze ijverige beestjes?
Hoe werkt een imker en hoe maken
de bijen honing? U krijgt een rondleiding met film: “De bij en wij” en twee
maal koffie/thee met een koek aangeboden. Er is hier ook een winkel waar
imkerij benodigdheden, honing en allerlei leuke bijenproducten
verkrijgbaar zijn.
Prijs: inclusief 2 x koffie/thee met koek, rondleiding met film € 20,00, met
Rabopas € 17,00.
We vertrekken om 13.00 uur en zijn rond 17.00 uur weer thuis.
____________________________________________________________
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___________________________________________________________
Donderdag 4 juli
HET BEGIJNHOF MET
MUSEUM IN
HOOGSTRATEN
Het mooiste begijnhof van
Vlaanderen is in het centrum van
Hoogstraten gevestigd. Prachtig
gerestaureerd en bovendien een
heel rustgevende plek. In het
museum wordt de geschiedenis
van Hoogstraten en de prehistorie gepresenteerd. Tot de collectie behoren
o.a. voorwerpen uit de brons-en ijzertijd. Er zijn ook wisselende
tentoonstellingen van hedendaagse en oude kunst te bewonderen. Het
Begijnhof en het museum zijn vrij toegankelijk. Bij Taeymans drinken we
daarna gezellig met zijn allen een kopje koffie.
Prijs: exclusief consumpties € 6,00.
We vertrekken om 12.30 uur en verwachten rond 17.00 uur thuis te zijn.
____________________________________________________________
Vrijdag 5 juli
FRIETJE ETEN BIJ FRITUUR ’T
DORP IN POPPEL
Voor als u een dagje geen zin heeft om te
koken en heel gemakkelijk wil doen met
eten. We rijden naar Poppel naar Frituur ’t
Dorp. Ze leveren goede kwaliteit en zijn
zeer klantvriendelijk. Alles vers bereid en
alle ingrediënten afkomstig van plaatselijke,
ambachtelijke ondernemers. Zo eten we
vandaag, eenvoudig maar lekker en
bovendien heel gezellig.
Prijs: exclusief eten en drinken € 7,00.
We vertrekken om 16.30 uur en zijn rond 19.00 uur thuis.
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
Zondag 7 juli
ACCORDEONMIDDAG IN ’T
PLEINTJE TE ST. WILLEBRORD
In café-zaal ’t Pleintje gaan we deze
middag heerlijk genieten van gezellige
accordeonmuziek. Als u liefhebber bent
van dit muziekinstrument, is dit uitje heel
geschikt voor u. Muziek om naar te
luisteren, te neuriën en om
mee te zingen. Met een drankje en
eventueel een hapje erbij, wordt dit vast
en zeker een vrolijke, geslaagde middag.
Prijs: exclusief consumpties € 9,00.
We vertrekken om 12.15 uur en zijn rond 18.00 uur thuis.
____________________________________________________________
Maandag 8 juli
WINKELEN IN
OVERDEKT
WINKELCENTRUM DE
ARENDSHOF TE
OOSTERHOUT
Dit winkelcentrum heeft
alles te bieden, van mode tot
beautyartikelen, schoenen,
drogisterijen enz. Alles is
overdekt en je hebt hier ook
de gelegenheid om wat te eten of te drinken.
Ritprijs: exclusief consumpties € 8,50.
We vertrekken om 12.45 uur en keren rond 17.00 uur weer naar huis.
___________________________________________________________
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____________________________________________________________
Woensdag 10 juli, vrijdag 19 juli,
(reserve datum donderdag 25 juli)
HAP EN STAP
We spelen deze dagen tourist in eigen
regio. We maken een ritje langs de
gezellige campings in onze mooie
omgeving. We brengen u van de
koffie naar een voorgerecht, een
hoofdgerecht en tenslotte als afsluiter
nog een heerlijk toetje.
Prijs: exclusief eten en drankjes
€ 7,00, met Rabopas € 4,00.
We vertrekken om 10.00 uur en zijn rond 17.00 uur thuis.
Let op: De reservedatum wordt alleen gebruikt indien andere data
volgeboekt zijn.
____________________________________________________________
Donderdag 11 juli
KARRENMUSEUM EN LUNCH
DE KIEKENHOEVE IN ESSEN
We gebruiken eerst de lunch in het
restaurant De Kiekenhoeve, een
voormalige abdijhoeve. Hier is het
goed toeven en kunt u lekker eten
en drinken. Daarna gaan we naar
het prachtige wandelpark: het
karrenmuseum met de grootste
collectie karren, wagens en koetsen van België en Nederland. Karren uit
het vroegere dorpsleven, wagens uit het boerenbestaan en rijtuigen van de
welgestelde burgerij. Er zijn werkplaatsen van een wagenmakerij, smid en
een houtzagerij te bezichtigen. Het terrein is ook voor rolstoelgebruikers
goed toegankelijk.
Prijs: exclusief lunch en drankjes € 18,50.
We vertrekken om 11.00 uur en verwachten rond 17.30 uur thuis te zijn.
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
Vrijdag 12 juli
HIGH TEA EN BLOEMEN
PLUKKEN BIJ ’T BUYTEN
HUYS TE RIJSBERGEN
Proef de sfeer van het rustige,
vrije buitenleven, de prachtige
natuur. Samen genieten van
heerlijke theesoorten, zoete en
hartige hapjes op een mooi
terras, omringd door prachtige
bloemen en een groentetuin. Vanaf juli is de pluktuin geopend met
zinnia’s, papavers, dahlia’s, zonnebloemen en nog veel meer. U kunt hier
bloemen plukken zoveel u wilt, van een paar schitterende exemplaren tot
een groot boeket. De prijs is € 0,30 per steel.
Prijs: inclusief high tea, exclusief bloemen € 30,00.
We vertrekken om 13.00 uur en zijn rond 17.00 uur thuis.
____________________________________________________________
Maandag 15 juli
LUNCHEN IN DEN
BOCKENREYDER TE ESBEEK
Wegens grote belangstelling hebben
we dit uitstapje nogmaals in het
programma van juli opgenomen.
Lunchen bij het fietscafé In den
Bockenreyder, één van de beste
cafés van Nederland. Op een prachtige locatie, midden in de bossen. De
herberg staat bekend om hun voortreffelijke uitsmijters maar ook de soep
en belegde broodjes zijn heerlijk. Het is hier altijd gezellig druk op hun
groot terras.
Prijs: exclusief lunch en drankjes €10,50.
We vertrekken om 10.30 uur en zijn rond 15.30 uur thuis.
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
Donderdag 18 juli
LIVE MUZIEK OP TERRAS DE
KAASBOERIN IN MOL
Vanmiddag is er op het grote buitenterras
van de Kaasboerin live muziek met het
Meerhoutse orkest The Jackets. Dit
bekende orkest dat haar 55e verjaardag
viert, brengt dansbare muziekcovers uit de
jaren ‘50, 60 en 70. U kunt heerlijk
relaxed genieten van een drankje, met
gezellige muziek op de achtergrond.
Mocht het weer niet al te best zijn, dan
vindt de muziekmiddag in de feestzaal plaats.
Prijs: exclusief drankjes en hapjes € 11,50.
We vertrekken om 12.30 uur en zijn rond 17.00 uur thuis.
____________________________________________________________
Zondag 21 juli
30e TUIGPAARDENGALA IN
CHAAM
De paardensportvereniging ‘De
Trouwe Kameraden’, die dit jaar haar
60- jarig bestaan viert, organiseert de
30e editie van het Tuigpaardengala. Uit
alle windstreken van Zuid-Nederland
komen de deelnemers naar dit
spektakel. Er wordt gestreden om het
Open Chaamse kampioenschap aangespannen rijden, enkelspan,
dubbelspan, meerspan en tandem. Er is ook een mini-marathon. Wie wordt
dit jaar de snelheidskoning/koningin en kan de Ben Hur trofee in ontvangst
nemen? We zorgen voor goede zitplaatsen waar u de wedstrijden prima
kunt volgen. Er is volop drinken te koop en mocht u zin hebben in een
lekker hapje, de frietwagen is ook aanwezig.
Prijs: inclusief entree, exclusief consumpties € 4,00, met Rabopas € 1,00.
We vertrekken om 13.30 uur en gaan rond 17.30 uur naar huis.
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
Woensdag 24 juli
IJSJE ETEN
IJSBOERDERIJ BIJ
SNOEK IN
TETERINGEN
Fam. Snoek heeft een paar
jaar geleden hun
melkveebedrijf uitgebreid
met een ijsboerderij en een
landwinkel. Van de verse
melk van hun eigen koeien
maken ze heerlijk roomijs, sorbet- en yoghurtijs. Deze dient u gewoon een
keertje geproefd te hebben. Op het terras kunt u genieten van uw ijsje, of
eventueel koffie/thee met een stuk appeltaart. Als u wilt, kunt u het proces
zien van melk naar ijs maken. In de landwinkel zijn dagelijks verse
streekproducten verkrijgbaar. Natuurlijk boerenijs maar daarnaast ook
kazen, vruchtensappen, jam, vlees etc.
Prijs: exclusief ijsje en overige consumpties € 5,50.
We vertrekken om 13.30 uur en keren rond 16.30 uur naar huis.
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____________________________________________________________
Zondag 28 juli
WANDELING OP LANDGOED
MATTEMBURGH IN
HOOGERHEIDE
Landgoed Mattemburgh met haar
imposante witte villa ligt ten zuiden van
Bergen op Zoom. Het is eigendom van
Brabants Landschap en behoort tot de
meest bijzondere landgoederen van
Brabant. Rond het landhuis ligt een prachtig park met twee tuinstijlen. De
speelse, Engelse tuin met de kronkelende paadjes, slingervijvers, Chinees
bruggetje en klassieke standbeelden. De strakke, Franse tuin met strak
gesnoeide bomen en heggen en twee rijen van citroen- en
sinaasappelboompjes.
We maken hier een twee uur durende wandeling door het park en de villa.
Voor dit uitje dient u dus goed ter been te zijn, maar er zijn wel
verschillende bankjes op het terrein om uit te rusten. Bij restaurant
Orangerie of op het terras kunt u een drankje nuttigen.
Prijs: exclusief consumpties € 26,00.
We vertrekken om 12.45 uur en verwachten rond 18.00 uur thuis te zijn.
____________________________________________________________
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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

Sponsoren : ;
; Rabobank De Zuidelijke Baronie ; Oranje Fonds ;
Thebe Extra; Gemeente Alphen-Chaam ; KBO. Chaam ;Regina van Geuns
Fonds.; Gemeente Baarle-Nassau.
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In Memoriam Rianne Hermans-Versteijlen
Op zaterdag 18 mei bereikte ons het droevige bericht dat onze rittencoördinator:
Rianne Hermans-Versteijlen is overleden.
Toen onze organisatie in de zomer van 2017 dringend op zoek was naar een
rittencoördinator plaatste wij op diverse social media een oproep. Rianne kwam
dit ter ore, dacht er even over na, en nam toen contact met ons op.
Een van de rittencoördinatoren maakte een afspraak met haar. Rianne vertelde in
dit gesprek dat ze dolgraag iets nuttigs wilde doen voor de maatschappij. Ze vond
de doelstelling van de bus een gat in de markt en droeg de klanten een warm hart
toe. Na een korte inwerkperiode nam ze de taak van rittencoördinator op zich en
deed dit met verve. De positieve klik met de andere coördinatoren was er meteen
en de samenwerking verliep vlot.
Eenmaal per maand komen de rittencoördinatoren bij elkaar om een
programmaboekje in elkaar te zetten. Dat ze haar werk serieus nam bleek wel
toen ze, tijdens haar eerste maandelijkse bijeenkomst, gewapend was met een
schrijfblok waarin ze tal van ideeën had uitgewerkt. Wij konden dus putten uit
haar ideeën en hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt.
Ook tijdens de 1e belavonden was ze van de partij. Rianne stond de klanten te
woord en hielp mee met het verwerken van de boekingen. Ze was altijd zeer
verrukt als de klanten massaal boekten op de diverse uitjes. Na het sluiten van de
lijnen werd er, onder het genot van een drankje, altijd nog even nagebabbeld.
Niet alleen de werkzaamheden komen dan ter sprake maar ook het persoonlijk
lief en leed wordt gedeeld. Voor haar collega’s had ze een luisterend oor.
Daarnaast bezat ze een flinke dosis humor en zelfspot. Er is vooral veel gelachen
bij haar aanwezigheid.
Rianne was al langere tijd ziek maar kon haar werkzaamheden toch tot medio
november 2018 volhouden. Daarna liet zij zich op non-actief stellen in de hoop
ooit weer terug te komen als het beter zou gaan. Eind april liet ze ons weten dat
dit er helaas niet meer in zat. Wel bleven we contact met haar houden en hebben
haar nog opgezocht in het ziekenhuis en thuis. En hoewel ze ernstig ziek was
waren deze bezoekjes altijd gezellig en werd er nog steeds volop gelachen.
Wij wensen de familie Versteijlen en de familie Hermans, in het bijzonder haar
man Joost, veel sterkte met het verlies van Rianne.
Wij zullen haar positieve instelling, haar humor en haar gretige bereidheid om
iets nuttigs voor de maatschappij te betekenen nooit vergeten.
Bestuur en rittencoördinatoren
Opstapbus ABC
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