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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:  Het Bels lijntje liep vroeger van Tilburg, via Alphen, 

Riel, Baarle-Nassau, Baarle-grens, Weelde-Merksplas naar Turnhout. 

Behalve 7 stations waren er ook 27 seinwachtershuisjes langs deze 

route. Deze ‘route huisjes’ werden in de volksmond ‘roethuisjes’ 

genoemd. In deze kleine huisjes woonde de spoorwegwachter, vaak 

met een heel kinderrijk gezin. Bij het naderen van een trein moest hij 

het wegverkeer stoppen. Soms ging dat simpelweg door een ketting 

over de weg te plaatsen. Van de 27 huisjes zijn er nog 5 over. Het 

seinwachtershuisje op de voorpagina was destijds huisje nummer 20 

en staat langs de Boshovensebaan te Baarle-Nassau.   
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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 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 JULI 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 

Dinsdag 6 augustus Baarle-Nassau 09.30 uur 

Dinsdag 6 augustus Chaam 13.00 uur 

Maandag 12 augustus Alphen 09.30 uur 

Maandag 12 augustus Chaam 13.00 uur 

Vrijdag 16 augustus Baarle-Nassau 09.30 uur 

Vrijdag 16 augustus Chaam 13.00 uur 

Dinsdag 20 augustus Baarle-Nassau 09.30 uur 

Dinsdag 20 augustus Alphen 13.00 uur 

Dinsdag 27 augustus Baarle-Nassau 09.30 uur 

Dinsdag 27 augustus Chaam 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 
____________________________________________________________ 

Donderdag 1 augustus 

RONDVAART IN CENTRUM 

EN BUITENGEBIED DEN 

BOSCH 

Ontdek de prachtige Brabantse 

hoofdstad Den Bosch op een unieke 

manier, vanaf het water. Op het 

nostalgische schip “de Ouwe Dirk” 

maken we een rondvaart van ca. 1 

uur. We vertrekken vanaf de 

Dommel en vervolgen de route over de rivier de Dieze. Door de schipper 

wordt uitleg gegeven over hetgeen u te zien krijgt. We passeren o.a. de 

mooie citadel, de oliemolen en het handelscentrum de Smalle Haven. Na 

de rondvaart door het centrum varen we door het mooie buitengebied en 

beëindigen onze tocht weer op de Dommel. Tijdens de rondvaart kunt u 

genieten van koffie/thee met een heerlijke Bossche Bol. 

Prijs: inclusief rondvaart en koffie/thee met Bossche Bol € 33,50. 

We vertrekken om 12.00 uur en verwachten rond 16.00 uur thuis te zijn. 

____________________________________________________________ 

Vrijdag 2 augustus 

LUNCHEN BIJ KLOOSTER 

NIEUWKERK IN GOIRLE 

Op deze gastvrije locatie in een 

mooie landelijke omgeving op de 

Nederlandse-Belgische grens tussen 

Goirle en Poppel gaan we vandaag 

genieten van een 2 gangen 

kloosterlunch. Deze bestaat uit 

ambachtelijke soep, een frisse kloostersalade met warm desembrood en 

div. soorten beleg. Bij mooi weer gebruiken we de maaltijd op het rustige, 

prachtige terras en anders in het gezellige boscafé.  

Prijs: inclusief 2 gangen kloosterlunch en 1 drankje € 23,50. 

We vertrekken om 11.15 uur en zijn rond 15.00 uur thuis. 

____________________________________________________________ 
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___________________________________________________________ 

Maandag 5 augustus 

LUNCH EN MIDGETGOLF 

BIJ DE STEENGROEVE IN 

CHAAM 

Aan de rand van het Chaamse bos 

ligt het Pannenkoekenhuis en 

Dagrecreatie De Steengroeve. 

Eerst gebruiken we de lunch 

bestaande uit soep, een 

stokbroodje gezond en een 

drankje. Daarna spelen we een ronde midgetgolf. Dit is een spel geschikt 

voor alle leeftijden en het blijft spannend tot het laatste moment. U speelt 

op een wedstrijdbaan van 18 holes en het is beslist één van de mooiste 

banen van Nederland. Er zijn verschillende bankjes waarop u kunt 

uitrusten en kijken naar de sportieve prestaties van anderen. 

Prijs: inclusief lunch en midgetgolf € 21,00, met Rabopas € 18,00. Extra 

consumpties zijn voor eigen rekening. 

We vertrekken om 11.00 uur en gaan rond 15.30 uur huiswaarts. 

____________________________________________________________ 

Woensdag 7 augustus 

EFFE BUURTEN MET LUNCH 

IN SKAC TE CHAAM 

Effe Buurten een gezellige 

huiskamer in het SKAC, waar jong 

en oud zich welkom voelt. U kunt 

hier vrijblijvend binnenlopen voor 

een praatje, krantje te lezen of een 

spelletje te doen. Niets moet en veel is mogelijk. De koffie, thee en ranja 

staan altijd klaar. Vandaag gaan we gezamenlijk lunchen. U mag eventueel 

meehelpen met de bereiding van de maaltijd en tafel dekken maar u kunt 

ook gewoon een kaartje leggen of met elkaar kletsen. U doet waar u zelf 

zin in heeft maar samen eten is toch wel heel gezellig. 

Prijs inclusief lunch € 8,00, met Rabopas € 5,00. 

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

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Donderdag 8 augustus 

BLOEMEN PLUKKEN BIJ 

AMÉLIOR PLUKTUIN IN 

MOLENSCHOT 

In de tuin van zorgboerderij Amélior 

groeien en bloeien van de vroege 

zomer tot laat in de herfst allerlei 

prachtige veldbloemen, dahlia’s en 

zonnebloemen. In het hoogseizoen, 

van juli tot oktober, mogen deze geplukt worden. We worden hier 

ontvangen met koffie/thee met iets lekkers erbij.Daarna mag u rondkijken 

en genieten van de bloemen, fruitbomen, akkers en de kleine dieren op de 

boerderij. U mag op eigen gelegenheid een bosje bloemen plukken, en als 

u wenst wordt u daarbij natuurlijk geholpen. 

Prijs: inclusief koffie/thee met koek en bosje bloemen € 17,50. 

We vertrekken om 13.15 uur en zijn rond 16.30 uur thuis. 

____________________________________________________________ 

Vrijdag 9 augustus, donderdag 15 

augustus (reserve datum: donderdag 29 

augustus) 

VERRASSINGSTOCHT 

Op deze dagen is het een verrassing 

waar de chauffeur u naar toe zal 

brengen. Maar u kunt er zeker van zijn 

dat er weer leuke, mooie plaatsen 

aangedaan zullen worden. Onderweg 

wordt er gestopt voor een kopje koffie 

en een heerlijke lunch. Een gezellig 

dagje uit, gaat u ook een keer mee?  

Prijs: exclusief lunch en consumpties € 16,00. 

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

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Dinsdag 13 augustus 

DAGJE DE BOER OP IN CHAAM 

Vandaag maken we kennis met het 

boerenleven in Chaam. Eerst gaan we 

naar aardbeienteler Boeren-Mulders. We 

worden ontvangen met koffie/thee en 

krijgen uitleg over de aardbeienteelt en 

mogen ook een kijkje nemen in de kassen. 

Vervolgens gaan we naar het 

melkveebedrijf van de fam. Van 

Ginneken. De vrouw des huizes zal u een 

lunch aanbieden. We mogen een kijkje 

nemen in de koeienstal en zoon Rob legt 

uit hoe de koeien met de moderne robot worden gemolken. Tenslotte volgt 

nog een bezoek aan akkerbouwer Peter van de Vorst. Wist u dat zijn 

aardappels bij de Jumbo liggen? Ook hij geeft uitleg over zijn bedrijf.  

Prijs inclusief koffie, lunch en een drankje: € 8,00, met Rabopas € 5,00. 

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

____________________________________________________________ 

Vrijdag 16 augustus 

DINER RESTAURANT 

PONDEROSA IN ULICOTEN 

Recreatieterrein/camping Ponderosa in 

Ulicoten bestaat al ruim vijftig jaar. Ook 

indien u niet als gast op dit park verblijft, 

bent u van harte welkom in het 

restaurant. U kunt hier heerlijk eten en 

niet duur. Het belooft een gezellig 

avondje samen uit eten te worden. 

Prijs: exclusief diner en drankjes € 3,00, met Rabopas gratis. 

We vertrekken om 17.00 uur en verwachten rond 21.00 uur thuis te zijn. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Zondag 18 augustus 

MUZIEK IN SIERTUIN DEN 

OVERKAENT TE GILZE 

Voor de achtste maal wordt het 

muziekevenement “Sixties live in the 

garden” gehouden, in één van de mooiste 

particuliere tuinen van Nederland. De 

muzikanten spelen nrs. uit eind jaren 50 en 

begin jaren 60. Liedjes van o.a. Cliff 

Richard, Elvis, The Shadows, Paul Anka, 

Roy Orbison en nog vele anderen. Dat 

wordt een middag volop genieten van 

prachtige muziek in een sprookjesachtige tuin met een lekker drankje erbij. 

De opbrengst van dit evenement gaat naar de twee goede doelen: KWF en 

Stichting Tess voor dolfijnentherapie. Een lunchpakketje mag 

meegenomen worden. 

Prijs: inclusief entree, exclusief drankjes € 15,50. 

We vertrekken om 12.15uur en zijn rond 17.30 uur thuis. 

____________________________________________________________ 

Maandag 19 augustus 

WANDELING 

KASTEELTUINEN BOUVIGNE 

IN BREDA 

Op buitenplaats Bouvigne, eigendom 

van waterschap Brabantse Delta, 

gaan wij deze morgen drie prachtige 

kasteeltuinen bezoeken. Een Franse, 

Engelse en Duitse tuin. Hier gaat u al 

wandelend terug in de tijd. De tuinen zijn aangelegd in de vorige eeuw met 

de smaak van toen. Opvallend zijn de vele soorten fuchsia’s. De bijzondere 

beelden en kunstwerken maken uw wandeling compleet. Na deze 

wandeling drinken we bij horecagelegenheid De Kogelvanger gezamenlijk 

een kopje koffie met een stuk verse warme appeltaart erbij.  

Prijs: inclusief koffie/thee met appelgebak € 12,00. 

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

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Dinsdag 20 augustus 

BEDEVAART ST. BERNARDUS 

ULICOTEN 

Om 19.00 uur samenkomst in de 

kerk van Ulicoten en begroeting 

met een kruisteken. Daarna volgt de 

bedevaart naar de Bernarduskapel 

waar de dienst wordt voortgezet. U 

hoeft niet te voet, wij vervoeren u met de bus naar deze kapel. Bij slecht 

weer is de plechtigheid in de kerk. Na afloop van de dienst is er 

koffie/thee. 

Prijs: € 3,00, met Rabopas gratis. 

We vertrekken om 18.30 uur en zijn rond 21.30 uur thuis. 

____________________________________________________________ 

21 tot en met 27 augustus 

BERNARDUSWEEK IN ULICOTEN 

Van 21 augustus tot en met 27 augustus is het 

de week van de H. Bernardus in Ulicoten. Deze 

week is er elke dag een mis in de kerk, met 

steeds een andere voorganger. De diensten zijn 

om 19.00 uur met uitzondering van zondag 25 augustus. Op deze dag is de 

dienst om 10.30 uur. 

Na elke mis is er koffie/thee met iets lekkers. 

Prijs € 3,00, met Rabopas gratis. 

We rijden de hele week en halen u ongeveer een half uur voor de mis op. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Woensdag 21 augustus 

WINKELEN BIJ IKEA TE BREDA 

Op de woonboulevard van Breda vindt 

u de grootste woonwinkel in Breda, de 

Ikea. Hier treft u woonkamer-en 

slaapkamermeubels, moderne keukens 

en alle woonaccessoires die u nodig 

heeft om uw huis in te richten en sfeer 

te geven. U kunt hier heel wat uurtjes 

heerlijk rondsnuffelen en ideeën opdoen. In de lunchpauze kunt u daar 

gebruik maken van een goedkope maar toch lekkere lunch. 

Prijs: exclusief lunch en consumpties € 9,00. 

We vertrekken om 10.00 uur en zijn rond 14.30 uur thuis. 

____________________________________________________________ 

Donderdag 22 augustus 

DE ZONNETREIN IN 

VLISSINGEN 

De zonnetrein is een particulier 

initiatief en vele toeristen maken 

hier dankbaar gebruik van. Geen 

wonder ook want deze trein laat 

u Vlissingen zien in al zijn 

facetten. Maar voordat we een 

ritje gaan maken, gaan we eerst 

lekker lunchen bij “’t ouwe Martje” met soep en broodjes. Daarna rijden 

we met de solartrein de toeristische route en zien de mooiste plekjes en 

bezienswaardigheden van Vlissingen, zoals o.a. de duinen. De trein heeft 

grote glasramen waardoor u een groot, ruim uitzicht heeft. 

Prijs: inclusief treinrit, exclusief lunch en consumpties € 40,00. 

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

Dit uitstapje gaat alleen door bij een volle bus. 

____________________________________________________________  
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___________________________________________________________ 

Zondag 25 augustus 

THEATERPARADE 

BRABANTSE DAG TE 

HEEZE 

De grootste theaterparade van 

het jaar, iedere laatste zondag 

van augustus in Heeze. Het 

thema van de 62e Brabantse dag 

is dit jaar: “Wat beweegt 

Brabanders”. Maar liefst 16 wagenbouwersgroepen nemen deel aan dit 

voorbijtrekkend totaaltheater met originele ontwerpen en gedurfde 

technieken. In slechts een paar minuten wordt een compleet verhaal 

getoond en gebeurtenissen uit het verleden komen tot leven. Mensen die 

hier geweest zijn praten nog dagenlang na over het spektakel wat ieder jaar 

weer aan je neus voorbij trekt. 

Prijs: inclusief entree en tribunekaartje, exclusief consumpties € 46,50. 

We vertrekken om 12.15 uur en hopen rond 18.00 uur thuis te zijn. 

____________________________________________________________ 

Maandag 26 augustus 

FRANKEN FRUIT IN 

BERGEN OP ZOOM 

We brengen vandaag een bezoek 

aan Franken Fruit, een fruitbedrijf 

dat fruit en groente in de volle 

grond teelt. Van eind juni tot eind 

november verkopen ze fruit en 

groente in hun winkeltje. U kunt 

zelf fruit plukken zoals appels, 

kersen, bramen, rode bessen etc. In het winkeltje kunt u eventueel ook 

sappen, stroop en jam kopen, als u dit wenst. 

Prijs: exclusief aankopen en consumpties € 13,50. 

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

____________________________________________________________ 
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___________________________________________________________ 

Woensdag 28 augustus 

BESTERDMARKT IN 

TILBURG 

Elke woensdagochtend op het 

Besterdplein staan er vele 

kraampjes op de gezellige, 

drukbezochte markt. Voor ieder 

wat wils en de prijzen zijn voor 

elke portemonnee. Het is één van de grootste stoffenmarkten in de regio.  

Daarnaast vindt u ook verse groente, fruit, vis en nog vele andere 

producten. Als u zin heeft om op deze markt rond te snuffelen, u heeft 

vandaag de kans met ons mee te gaan. 

Er zijn vele mogelijkheden in de nabijheid van de markt om wat te drinken. 

Prijs: exclusief consumpties € 8,00. 

We vertrekken om 09.00 uur en verwachten rond 12.30 uur thuis te zijn. 

____________________________________________________________ 

Vrijdag 30 augustus 

MET DE DUINEXPRES LANGS 

DE LOONSE EN DRUNENSE 

DUINEN 

We maken een prachtige rondrit van 

ca. 2 uur met het treintje De 

Duinexpres in de mooie omgeving van 

de Loonse en Drunense Duinen. Het 

treintje heeft een lage, gemakkelijke 

instap en beschikt over comfortabele stoelen. We rijden dwars door de 

bossen en heide, als het mogelijk is, komen we dichtbij de 

zandverstuivingen. Een gids vertelt u over de geschiedenis en alles wat u te 

zien krijgt. Het wordt dus een leuke en ook leerzame dag. Halverwege 

stoppen we bij café restaurant “De Rustende Jager” voor een lunch. Deze 

bestaat uit soep en een boterham met kroket en beenham. Daarna 

vervolgen we onze treinrit in het ongerepte natuurgebied waar u reeën, 

hazen, Schotse Hooglanders en verschillende vogels kunt tegenkomen. 

Prijs: inclusief rit en lunch, exclusief drankjes € 37,50. 

We vertrekken om 10.00 uur en zijn rond 15.30 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-Nassau 

- Brasserie-Lunchroom De Groene Vlinder, Baarle-Nassau 

- Plezant Living & Gifts, Baarle-Nassau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsoren : ; ; Rabobank De Zuidelijke Baronie ; 

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

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

  



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


